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INZERCIA

Dňa 11.3.2016 odišiel z našich 

radov významný banský 

odborník, člen Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku a náš občan Ing. Milan 

Urbánek, ktorého sme v 

utorok 15.3.2016 odprevadili 

na poslednej ceste v Dome 

smútku Frauenberg.

Smútočnú reč predniesla primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

z ktorej vyberáme:

„Vážená smútiaca rodina, 

vážené smútočné zhromaždenie! 

V živote človeka sú chvíle, 

Harmonogram orientačného 

jarného upratovania a čistenia 

mesta po zimnej údržbe 

2015/2016.

S čistením mesta po zimnej údržbe 

2015/2016 Technické služby, m.p. 

začali v pondelok 14.3.2016. Čis-

tenie je prispôsobené povahe k po-

veternostným podmienkam, kto-

ré sú brané do úvahy počas celého 

jarného čistenia a upratovania. Na 

základe uvedeného jarné čistenie 

a upratovanie prebieha podľa nasle-

dovného harmonogramu za použi-

tia špeciálnej techniky v nižšie uve-

dených uliciach nasledovne:

A./ Technika

1./ Špeciálne vozidlo Mercedes Uni-

mog ev. číslo BS 838 AN

2./ Nakladač JCB BS Z007, UNC 

060

3./ Nákl. vozidlo na odvoz použité-

ho posyp. materiálu ev. číslo BS 785 

AM, BS 538 AH

4./ Fumo Multicar so zametacou 

nadstavbou BS 469 AG

5./ Traktor so  zametacím zariade-

ním (tzv.kefa) BS 598 AA

B./ Ručné čistenie mesta

Na jarnom čistení mesta po zim-

nej údržbe sa podieľajú 5 kmeňo-

ví zamestnanci z TS m.p. a aktivač-

ní pracovníci z ÚPSVR pod vedením 

koordinátora Romana Kartíka. Títo 

zamestnanci a aktivační pracovníci 

sú nasadzovaní hlavne do ťažko prí-

stupných ulíc špeciálnou technikou.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe bude 

vykonávané postupne, 

Rozlúčili sme sa so vzácnym človekom 
Ing. Milanom Urbánekom

Jarné čistenie mesta

Ing. Milan Urbánek v Salamandrovom sprievode  foto Lubo Lužina
3.str.
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KTO ZHASOL SVETLO?
Marc Camoletti

7.4. o 19:00
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Informácie: http://kultura.banskastiavnica.sk 
045/694 9653

Sheffi eld Cathedral ChoirSheffi eld Cathedral Choir
sobota, 2. 4. 2016 o 18:00 hod.sobota, 2. 4. 2016 o 18:00 hod.

Kostol Nanebovzatia Panny MárieKostol Nanebovzatia Panny Márie

Viac informácií: http://www.kultura.banskastiavnica.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. 4a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 21. marca (pondelok) 2016 

o 15:00 hod. 

Zasadnutie sa uskutoční v zasada-

cej miestnosti radnice, prízemie, 

č. dverí 4.

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o  aktuálnom stave 

banskoštiavnického zdravotníctva

3. Záver

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznam
Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je rodičom detí – budúcich prvá-

kov, že zápis detí do základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica bude dňa 

13.apríla 2016, v súlade s VZN 

č.2/2016 o  určení miesta a  času 

zápisu dieťaťa na plnenie povin-

nej školskej dochádzky v ZŠ.

Zápis prebehne v čase od 13.00 

do 17.00 hod. v:

ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40 

(sídlisko Drieňová)

ZŠ Jozefa Horáka, P.Dobšinského 

17 (Križovatka).

Viera Ebert, Školský úrad
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z programu
primátorky

14. 3.

čriepok
„Do parlamentu volili sme si stra-

ny rôzne a po voľbách všetky sa 

stali nervózne.“                  Ján Petrík

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na stretnutí s obyvateľmi 

Dolná ul. k riešenie úpravy ve-

rejnej zelene.

15.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta pánom R.oma-

nom Mikulčíkom.

  Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta pánom Ing. Mila-

nom Urbánekom.

16.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s občanmi Ul. reme-

selnícka a zástupcami RÚVZ 

Žiar nad Hr.onom v súvislosti 

s podnetom ohľadom riešenia 

problematiky pohrebnej služby.

  Príprava verejných obstarávaní 

pre rok 2016.

17.3.

 Uskutočnilo s pracovné 

stretnutie s predsedom zdru-

ženia Slovenská železná ces-

ta k návrhu projektu stretnutia 

družobných miest.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

Združenia baníckych spolkov 

a cechov Slovenska.

  Pracovné stretnutie s poslan-

cami Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici a MUDr. M. 

Streškom a MUDr. I. Vojtášom 

k informácii o aktuálnom sta-

ve banskoštiavnického zdravot-

níctva.

18.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie harmonogramu 

stavebných akcií na rok 2016.

  Príprava harmonogramu reali-

zácie čistenia mesta a úprav ve-

rejných priestranstiev.

Andrea Benediktyová

Zadržanie sprejerov a  zistené 

drogy

Dňa 10.3.2016 o 20:35 hod. V Ban-

skej Štiavnici na Ul. Višňovského 

príslušníci hliadky MsPo Banská 

Štiavnica zadržali osoby a to A.M. a 

M.Ď., ktorí kreslili grafi ty červenou 

fi xou na objekt budovy v Ul. Viš-

ňovského. Kontrolou v okolí miesta 

činu bolo zistené, že obdobné grafi -

ty boli vyhotovené na budove SSE a 

na budove p. Valentíka, ktoré sa na-

chádzajú na Ul. A.Kmeťa, pričom 

celkom vyhotovili 9 grafi tov. Meno-

vaní sa ku skutku doznali a vzhľa-

dom k tomu, že sa jedná o trestný 

čin poškodzovania cudzej veci, prí-

pad bol v zmysle vecnej príslušnosti 

odovzdaný na Obvodné oddelenie 

PZ Banská Štiavnica. Páchateľom 

uvedeného skutku bolo vznesené 

obvinenie pre trestný čin poškodzo-

vania cudzej veci podľa § 246 ods. 

1 Trestného zákona. Pri kontrole 

hore uvedených osôb v spolupráci s 

OO PZ bola vykonaná bezpečnost-

ná prehliadka, pričom u jedného z 

menovaných bola nájdená nezná-

ma sušina rastlinného pôvodu. Ex-

pertíznym skúmaním sušiny bolo 

potvrdené, že sa jedná o marihua-

nu. Vo veci marihuany koná Obvod-

né oddelenie PZ Banská Štiavnica a 

za daný skutok bolo tak isto vznese-

né obvinenie.

Zistenie páchateľa krádeže pe-

ňaženky

Dňa 11.3.2016 o 13:00 hod. bolo te-

lefonicky oznámené na MsPo Ban-

ská Štiavnica, že neznámy páchateľ 

v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. 

dňa 11.3.2016 v miestnosti kance-

lárie v budove MsÚ v Banskej Štiav-

nici na Radničnom námestí č.1 od-

cudzil peňaženku. V odcudzenej 

peňaženke sa nachádzala fi nanč-

ná hotovosť 200,-€, občiansky pre-

ukaz, 2 ks bankomatových kariet, 

čím majiteľovi bola spôsobená cel-

ková škoda 235,-€. Hliadka MsPo  

vykonala preverovanie osôb, ktoré 

v čase krádeže navštívili danú kan-

celáriu v objekte MsÚ. V priebehu 

objasňovania bol zistený páchateľ 

daného skutku, ktorým je mladis-

tvý S.N.. Menovaný sa ku skutku 

doznal a všetky odcudzené veci spo-

lu s fi nančnou hotovosťou boli po-

škodenému vrátené dňa 11.3.2016. 

Mladistvý S.N. svojim konaním na-

plnil skutkovú podstatu priestupku 

proti majetku podľa § 50 ods. 1/ Zá-

kona č. 372/1990 Zb. začo bol po-

stihnutý v zmysle zákona.

Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Mestská polícia informuje...

Je rozhodnuté. Slovenskí voliči 

v parlamentných voľbách dňa 

5.3.2016 rozhodli, kto ich bude  

zastupovať v NR SR, pričom 

vládne funkcie dostanú aj 

poslanci strán Smer-SD, SNS, 

Most-Híd a Siete.

Bezkonkurenčne najviac hlasov zís-

kal Robert Fico, premiér a  čestný 

občan nášho mesta – 502 345, Peter 

Pellegrini, predseda NR SR, ktorý 

svoje detstvo prežil v Banskej Štiav-

nici - 193 420, Miroslav Lajčák, mi-

nister zahraničných vecí a  európ-

skych záležitostí, ktorý absolvoval 

banskoštiavnické gymnázium pre 

prípravu študentov na štúdium  

v  zahraničí – 156  907 a  Miroslav 

Číž, podpredseda NR SR, obyvateľ 

Štiavnických Baní – 1 345. Ondre-

ja Bindera, podnikateľa zo Svätého 

Antona, ktorý bol na kandidátke ĽS 

Naše Slovensko, volilo 5  034 oby-

vateľov Slovenska. Je potešiteľné, 

že ku „našim“ zatiaľ len poslancom 

NR SR môžeme počítať aj ďalších 

výrazných predstaviteľov budúcich 

vládnych strán. V prvom rade je to 

Andrej Danko, predseda SNS, kto-

rému slovenskí voliči dali 126 141 

hlasov. Iste neušlo pozornosti oby-

vateľom nášho mesta i  okresu, že 

bol to práve on, ktorý aj vo vypätej 

predvolebnej kampani poukázal na 

kritickú situáciu na internom od-

delení banskoštiavnickej nemocni-

ce najprv v  Rádiu Slovensko v  So-

botných dialógoch dňa 13.2.2016, 

ale aj v  RTVS v  televíznej Jednot-

ke a  súčasne v  Rádiu Slovensko 

dňa 2.3.2016. Trvalý vzťah ku Ban-

skej Štiavnici, svojmu rodisku má 

aj Jaroslav Paška, prvý podpredse-

da SNS, ktorého volilo 36 456 obča-

nov SR. V súvislosti s Bélom Bugá-

rom, predsedom strany Most-Híd, 

ktorému dali hlasy 108  523 voli-

čov chcem aj na tomto mieste pri-

pomenúť jeho mimoriadne záslu-

hy o vznik okresu Banská Štiavnica 

v roku 1996. V tom období bol pre-

miérom Vladimír Mečiar a  popri 

HZDS vládnymi stranami bola aj 

Slotova SNS a  Ľuptákove Združe-

nie robotníkov Slovenska. Ako vte-

dajšieho zástupcu primátora mesta 

ma poveril primátor mesta Marian 

Lichner požiadať osobne všetkých 

predsedov parlamentných strán, 

aby v NR SR odhlasovali zriadenie 

nášho okresu. Vladimír Mečiar to 

rezolútne odmietol, Ján  Slota aj 

Ján Ľupták sľúbili podporu, čo na-

koniec  ich poslanci aj pri hlasovaní 

splnili. Bolo to však stále málo a tak 

som sa vybral za všetkými vtedajší-

mi opozičnými poslancami. A  prá-

ve vtedy sa iniciatívne prihlásil  Béla 

Bugár, ktorý sľúbil, že všetci opo-

ziční poslanci všetkých opozičných 

strán budú hlasovať za zriadenie 

okresu. To sa aj stalo a spolu s po-

slancami vládnych strán SNS a ZRS 

prehlasovali poslancov HZDS.

Takže, v  nadchádzajúcom voleb-

nom období už nebude naše mesto 

i  okres odkázaný len na spriaz-

nených politikov zo Smeru-SD, 

ale budú môcť očakávať aj pomoc 

a podporu aj od ďalších „našich“ po-

litických predstaviteľov.

Ján Novák

Šanca pre mesto i okres
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o ktorých vieme, že prídu a 

predsa nás ich príchod prekvapí. S hlbo-

kým zármutkom sa mňa osobne, ako aj 

obyvateľov starobylého mesta Banská 

Štiavnica, ako aj širokého okolia pod legen-

dárnym Sitnom a celej baníckej pospolitos-

ti na Slovensku dotkla tá najsmutnejšia 

správa o úmrtí významnej osobnosti ba-

níctva, nášho spoluobčana a mimoriadne 

vzácneho človeka - Ing. Milana Urbáneka.

Náš drahý zosnulý Ing. Milan Urbánek 

nás opustil vo veku nedožitých 85. rokov. 

Celý svoj produktívny život zasvätil ba-

níctvu.

Ing. Milan Urbánek stál pri zrode Sloven-

skej banskej, spol. s.r.o. v obci Hodruša-

-Hámre, privátnej spoločnosti, ktorá zača-

la písať v roku 1994 samostatnú kapitolu 

dejín baníctva na západnej časti ložiska 

Banská Štiavnica. Tu v období rokov 1995 

– 1997 vykonával funkciu riaditeľa vývo-

jového závodu. Výsledkom jeho pôsobe-

nia v Banskej Štiavnici je obnovený histo-

rický objekt Banský dom a Píla pri šachte 

František.

Ing. Milan Urbánek po celé roky patril me-

dzi najvýznamnejších a najaktívnejších 

členov Banskoštiavnicko–hodrušského ba-

níckeho spolku a dlhé roky bol známy vy-

konávaním funkcie „slávneho, vysoké-

ho a neomylného prezídia“ na baníckych 

šachtágoch. V našich mysliach si zachová-

me spomienku na Ing. Urbáneka v posta-

ve večného študenta, ktorú prezentoval 

každoročne v Salamandrovom sprievode. 

V tejto postave je zvečnený na fotografii v 

publikácii Banskoštiavnický Salamander. 

Bol jedným z tých, ktorý sa spolu so mnou 

zúčastnil preberania osvedčenia o zápise 

Banskoštiavnického Salamandra do Zo-

znamu nehmotného kultúrneho dedičstva 

Slovenska z rúk ministra kultúry SR. Bol 

členom živého Baníckeho orloja a jeho oso-

ba bola neoddeliteľnou súčasťou humoris-

tických podujatí baníckeho spolku venova-

ných osobe Nácka. Bol tiež známy svojím 

pôsobením v slovenskom skautingu pod 

prívlastkom „veľká stopa.“ Medzi jeho dl-

horočné záľuby patrilo ryžovanie zlata v 

Slovenskej asociácii zlatokopov, kde v ro-

koch 1994 – 2006 pôsobil ako prezident.

Ing. Milan Urbánek obdržal za svoju dlho-

ročnú obetavú prácu viaceré vyznamena-

nia na celoštátnej úrovni. Aj samospráva 

mesta Banská Štiavnica si uvedomovala 

jeho prínos nielen v oblasti rudného baníc-

tva a úpravy rúd, ale aj jeho dlhoročnú spo-

ločenskú angažovanosť v oblasti obnovy 

a udržiavania starobylých baníckych tra-

dícií slávnej Baníckej akadémie a tiež jeho 

prínos v oblasti propagácie mesta Banská 

Štiavnica doma i v zahraničí, za čo mu bola 

v roku 2010 Mestom Banská Štiavnica 

udelená výročná cena mesta.

Ing. Milan Urbánek zároveň patril k ľu-

ďom, ktorí svojou osobnou angažovanos-

ťou a  nanajvýš erudovanou činnosťou 

prispeli k rozvoju, zachovávaniu a zviditeľ-

ňovaniu slávnych baníckych tradícií a du-

chovného dedičstva Baníckej akadémie.

Hoci Ing. Milan Urbánek nebol rodený 

Štiavničan, naše mesto nadovšetko milo-

val a od roku 2005 sa oficiálne stalo jeho 

domovom. Tu spoznal svoju milovanú 

manželku, s ktorou prežil pekný spoločný 

život. S nesmiernou láskou a obetavosťou 

spolu vychovali svoje 3 dcéry. Miloval svoje 

drahé vnúčatá, a všetok svoj voľný čas ve-

noval svojej drahej rodine a  aktivitám pro-

spešným pre nás všetkých.

V mene celej našej mestskej samosprávy, 

v mene všetkých občanov nášho mesta, 

ktorým sa náš drahý zosnulý trvalo vryl 

do pamäti ako i v mene mojom, lúčim sa 

so „slávnym, vysokým a neomylným pre-

zídiom“, lúčim sa s týmto vzácnym člove-

kom aj ja a vyslovujem ešte aj na tomto 

najsmutnejšom a najtrúchlivejšom mies-

te svoju úprimnú vďaku za roky plodnej a 

obetavej práce, vďaku za všetko to, čo vo 

svojom živote vykonal pre naše mesto a pre 

našu spoločnosť ako jeden z najvýznam-

nejších odborníkov slovenského rudného 

baníctva a pre zachovanie duchovných ba-

níckych tradícií. Bolo nám cťou poznať ho, 

a spolupracovať s ním.“

Česť jeho mimoriadne vzácnej pa-

miatke, ktorú si navždy uchováme v 

našich mysliach i srdciach!  ŠN

NOVINKY
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ponuka
práce

ako je uvedené v harmo-

nograme, nie je vylúčená zmena, 

resp. opätovné nasadenie techniky, 

resp. zamestnancov na vyčistenie 

konkrétnej ulice. Chodníky popri 

MK pokrytých asfaltom bude vyko-

návané len aktivačnými pracovník-

mi počas celej jari až do letných me-

siacov roku 2016.

C./ Orientačné časy čistenia 

v uliciach:

11.kalendárny týždeň: ulice: Ná-

mestie sv.Trojice, Radničné ná-

mestie, ulice: A.Sládkoviča, Staro-

nová, A.Kmeťa, Kammerhofská, 

Dolná, Križovatka, 1.mája, Akade-

mická, Mierová, Mládežnícka.

sídlisko Drieňová: Učiteľská – par-

kovisko pred COOP Jednotou, 

L.Svobodu, Pátrovská, J.Straku, 

Energetikov, Bratská, Kysihýbel-

ská, Roľnícka.

12.kalendárny týždeň: ulice: A.

Pécha, Radničné nám. - priestor 

pred VÚB, A.Kmeťa priestor za 

mestskými WC, Botanická, Horná 

a Dolná ružová, Hella.

13.kalendárny týždeň: ulice: 

Novozámocká, Strieborná, Štú-

ra, P.Dobšinského, Pletiarska, Slo-

vanská, J.Matušku, A.Bernoláka, 

M.Hattalu, I.Krasku,  Železničiar-

ska, časť ulice J.Fándlyho, Staničná.

14.kalendárny týždeň: ulice: Ro-

botnícka, Remeselnícka, Spojná, 

Tabaková, Na Zigmund šachtu, 

Strieborná, Záhradná, Okrúhla.

15.kalendárny týždeň: ulice 

miestnej časti Povrazník a Šteful-

tov:  Budovateľská, A.Komenské-

ho, Horná Huta, Obrancov mieru, 

Horáka, Benku, Na Mária šachtu, 

Clementisa, Laskomerského, Tajov-

ského, Hutnícka, Urbánka. Cinto-

rínska, Požiarnická, Obrancov mie-

ru, B.Němcovej.

16.kalendárny týždeň: ulice: D.Li-

charda, Vodárenská, Pod Červenou 

studňou, Horná a Dolná Resla, J.K.

Hella-medzi cintorínmi, Kamenná, 

Botanická, Pod Kalváriou, 8.mája, 

Vajanského, Hviezdoslava, Vý-

skumnícka.

17.kalendárny týždeň: ulice v čas-

tiach mesta: Jergyštôlňa, Hájik, Mi-

chalská a Banky.

Zodpovední: JUDr.Gejza Volf – ved.

stred.2, Oľga Blahová - ved.stred.1

Peter Heiler, riaditeľ podniku

�1.str.

Jarné čistenie mesta

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – moje rodisko

16.1.2016 Felix Damian Ševčík, 

18.1. Emma Polláková, 19.1 Mia 

Majsniarová, 21.1 Lea Kaskötöová, 

24.1. Silvester Lenč, 26.1. Tadeáš 

Jánošík, 2.2. Mia Hiklová, 8.2. Sa-

muel Lupták, 13.2. Sebastián Ka-

poš, 16.2. Filip Daubner, 25.2.Te-

rézia Debnáriková, 26.2. Noema 

Mikušová, 28.2. Jakub Benedikty.

Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

8.1. Marián Brigant a Ľubica Ková-

čová, 23.1. Jakub Zubka a Kristína 

Bačíková, 30.1. Rastislav Machil a 

Lucia Ondríková, 12.2. Radovan 

Lepáček a Dagmar Vadelová, 26.2. 

Vladimír Sečkár a Lenka Bullová.

Navždy nás opustili

16.1. Helena Ladzianska vo veku 

100 rokov, 19.1. Eva Tisovčíková 

vo veku 73 rokov, 23.1. Jozef Ci-

bula vo veku 73 rokov, 24.1. Ing. 

Peter Václavek vo veku 62 rokov, 

25.1. Štefan Kováč vo veku 59 ro-

kov, 27.1. Dagmar Václaveková vo 

veku 62 rokov, 14.2. Peter Cibula 

vo veku 60 rokov, 15.2. Stanislav 

Labuda vo veku 71 rokov, 17.2. Šte-

fan Mičura vo veku 87 rokov, 29.2. 

Mária Hašková vo veku 67 rokov, 

29.2. Vojtech Kalaj vo veku 64 ro-

kov.

J. Simonidesová

Okres Banská Štiavnica

1. Operátor zariadenia na výrobu 

piva, ERB – Eduard Rada Breweries 

s.r.o., Novozámocká 2, B. Štiavni-

ca, p. Garaiová, tel.: 0905446901, 

e-mail: sekretariat@pivovarerb.sk, 

USO – 1 VPM, nástup ihneď

2. Pilčík - strojník LKT, Palivo BS 

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

e-mail: luciakurucova@gmail.com, 

ZŠ – 2 VPM, nástup ihneď

3. Pomocný kuchár, SOU, USO – 

1 VPM; Údržbár, SOU, USO – 1 

VPM; Čašník – servírka, SOU, USO 

– 1 VPM; Beta – Car s.r.o., Zvono-

vá, B. Štiavnica, p. Nemcová, tel.: 

0918601147, e-mail: cosmopoli-

tan1@penzioncosmopolitan.sk, ná-

stup 1.4.2016

4. Stavebný prevádzkový elektrikár, 

Profi  centrum s.r.o., Antolská 34, B. 

Štiavnica, tel.: 0456921015, USO – 

1 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

Rozlúčili sme sa so vzácnym človekom 
Ing. Milanom Urbánekom
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CZŠ sv. F. Assiského v Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na Deň 

otvorených dverí dňa 6. apríla 

2016

Pripravili sme pre Vás:

- náhľad na výučbu a aktivity žiakov

7:45 - 8:30 Matematika podľa Hej-

ného 1. A, Mgr. K. Lalová

8:40 - 9:25 Anglický jazyk azyková 

učebňa, Mgr. E. Ďuračková

9:40 - 10:25 Slovenský jazyk /jazy-

ková zložka 4. A, Mgr. M. Sedláková

10:30 - 11:15 Slovenský jazyk /číta-

nie 3. A, Mgr. K. Luláková

11:25 – 12:10 Detská sv. omša škol-

ská kaplnka Mgr. P. Lojan

- informácie o zápise do 1. ročníka

- oboznámenie sa s priestormi školy

- možnosť rozhovoru s duchovným 

správcom školy

- o  11:30 možnosť konzultácie 

ohľadom školskej zrelosti so psy-

chologičkou Mgr. M. Montillovou, 

špeciálnou pedagogičkou Mgr. D. 

Halajovou,  špeciálnou pedagogič-

kou a logopedičkou Mgr. M. Sedlá-

kovou 

- k  dispozícii bude aj pani zástup-

kyňa Mgr. H. Jasová a pán riaditeľ 

Mgr. K. Palášthy

Tešíme sa na Vás a vaše deti!

Našu školu môžete navštíviť po-

čas celého týždňa od 4.4. - 8.4.2016 

po telefonickom dohovore na t. č. 

045/6921050. Bližšie informácie 

na www.katgymbs.sk.

Michal Santoris, CZŠ

Deň otvorených dverí

ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnic-

kých Baniach Vás pozýva na 

Deň otvorených dverí dňa 22. 

marca 2016 (utorok) od 8.00 

do 11.00.

Program:

Základná škola

1. – 2. hod. otvorené vyučovanie 

v triedach:

1. roč. SJL, MAT

2. roč. SJL, MAT

3. roč. SJL, MAT

4. roč. SJL, Prírodoveda

5. roč. ANJ (s austrálskym lektorom 

Nickom), MAT

6. roč. MAT, TEV

7. roč. BIO, GEO

8. roč. SJL, DEJ

9. roč. SJL, ANJ (s austrálskym lek-

torom Nickom

Materská škola

možnosť nahliadnuť na aktivity na-

šich škôlkarov

Areál

možnosť prehliadky areálu školy – 

vertikálna záhrada, jazierka, vtáčí 

areál, sokoliareň, kolbisko pre kone, 

tropická záhrada a pod.

Ponúkame aj možnosť dopraviť sa 

na DOD naším školským autobu-

som (ktorý denne zváža do školy aj 

žiakov) z  Križovatky o  7.30. (Záu-

jemcovia nás môžu kontaktovať na 

tel.č.: 0905 258 847, 0905 102 348 

alebo stačí prísť priamo na Križo-

vatku).

ZŠ s MŠ M. Hella 

v Štiavnických Baniach

Deň otvorených dverí 
- ZŠ S MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Základná škola s materskou 

školou Maximiliána Hella 

Štiavnické Bane

vás pozýva na zápis do 1. roč-

níka 

Dňa 6.4.2016 v čase od 13:00 do 

16:30 hod.

Miesto: ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnic-

ké Bane

Prosíme rodičov, aby so sebou pri-

niesli rodný list dieťaťa, občiansky 

preukaz rodiča, zápisné  10 € - urče-

né na školské pomôcky.

Doprava žiakov z Banskej Štiavnice 

a okolia na vyučovanie je zabezpe-

čená školským autobusom.

Film o  škole si môžete pozrieť na 

www.zakladnaskola.com.

Kontakty: www.zakladnaskola.

com, www.falcedeu.com, email: pa-

vel.michal.zs@gmail.com, mobil: 

0905 258 847

ZŠ s MŠ M. Hella Š. Bane

Zápis do 1. ročníka

Anketa
Ako ste spokojní s výsledkami 

parlamentných volieb 2016?

,,Je to dôvod na zamyslenie, potlače-

nia ega a hľadania kompromisov.“

                                                       Eva P.

,,Medzi kandidátmi boli viaceré osob-

nosti, ktoré si vážim, dal by som im 

svoj hlas, škoda, že nenašli spoločnú 

reč ešte pred voľbami a nezmyselne sa 

rozdrobili do viacerých politických 

strán.“                                        Lubomír P.

,,Ťažko tu hovoriť o spokojnosti a bo-

jím sa, že ak sa zvolené subjekty nedo-

hodnú a dôjde k predčasným voľbám, 

výsledok bude ešte radikálnejší, hon 

na Kotlebu môže vyburcovať neželaný 

nárast jeho voličov.“                Karol Z.

,,Strašné. Katastrófa.“              Ján A.

,,Nebol som voliť, ja už neverím niko-

mu, jedna banda väčšia ako druhá.“ 

                                                     Peter I.

,,Neprekvapil by ma reparát, mnohí 

už teraz dokazujú, že do parlamentu 

nepatria.“                                      Iva M.

,,Nebola som voliť, je mi to jedno, kto 

tam bude, či nebude driemať. Pohľad 

na zasadania nášho parlamentu je 

otrasný, niektorí sa tam za ten plat 

ani neobťažujú chodiť, naháňajú svoje 

kšefty a ľudia sú im po voľbách ukrad-

nutí.“                                  Kararína K.

,,Slovensko sa zbláznilo!“        Iveta S.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Témou 5. Zimného fi lmového 

semináru 4 živly bola Rebélia! 

A aj tento rok sme ako gymnazisti 

nezaháľali a venovali svoj voľný čas 

dobrovoľníckej pomoci fi lmovému 

semináru a  to v  zložení: druháčky 

Veronika Kvietková, Ema Rajčano-

vá a bývala študentka, teraz študu-

júca žurnalistiku, Mirka Luptáková. 

Boli sme radi, že takto môžeme pri-

ložiť ruku k  pestrofarebnému kul-

túrnemu programu nášho mesta. 

Venovali sme sa propagácii semi-

nára, registrácii účastníkov, predaji 

lístkov na jednotlivé fi lmy a Mirka 

aj tvorbe krátkeho spotu o 4 živloch 

(možné vzhliadnuť na Youtube pod 

názvom: 5. Zimný fi lmový semi-

nár 4 živly). Počas 4 živlov som sa 

zúčastnil workshopu organizova-

ného kinedok-om (kinedok.net). 

Kinedok. je platforma, ktorá oslo-

vuje alternatívne kiná a  kluby po 

celom Slovensku, s ktorými distri-

buuje 15 kvalitných a  jedinečných 

dokumentárnych fi lmov 

z  Európy mladému publi-

ku – študentom. Dokumen-

ty budem premietať v  štu-

dentskom fi lmovom klube 

Mephistotelian cinema, kto-

rý „premietne“ tieto fi lmy na 

pôde internátu. Verím, že pri viace-

rých stretnutiach sa rozprúdi plod-

ná diskusia na rôzne aktuálne spo-

ločenské témy, ktoré trápia, alebo 

zaujímajú mladých ľudí. Zároveň 

verím, že týmto pomôžem rozšíriť 

ich prehľad a vnímanie spoločnos-

ti a umenia. Aj takto, mimo školu, 

sa snažíme - ako učitelia, pracovať 

so študentmi a sme radi, že oni po-

zitívne refl ektujú túto našu snahu.

Paul Kindji

5. Zimný fi lmový seminár 4 živly a dobrovoľníci 
z Gymnázia Andreja Kmeťa – Rebélia

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 ?

Sára Dolná, žiačka tretieho 

ročníka Gymnázia Andreja 

Kmeťa a ekologická aktivistka 

v lesoochranárskom združení 

Vlk, spustila ekologický 

projekt zameraný na mladých 

ľudí a potrebu chrániť a vážiť si 

naše lesy a prírodu. 

Projekt „Bordel v  lese!“ chce pouká-

zať na znečistenie lesov prostredníc-

tvom fotografi i, ktoré na svojich po-

tulkách prírodou spravia mladí ľudia 

základných a  stredných škôl z blíz-

keho okolia. Pre zvýšenie atraktivity 

a efektivity pôjde o súťaž v dvoch ka-

tegóriách: žiaci základných a študen-

ti stredných škôl. Základné a stredné 

školy kontaktovala emailom a  mla-

dú komunitu cez soci-

álne siete na internete 

a študentské online re-

vue Golem, kde vysvet-

lila ciele a priebeh pro-

jektu. Študenti majú 

na svojich potulkách 

lesmi nafotiť všetko choré, škodlivé 

a umelé ako napr. skládky, či smeti. 

Následne ich Sára žiada, aby jej svo-

je tri najlepšie fotky poslali. Tie Sára 

zverejní na facebookovej stránke 

„Bordel v lese“, aby si ich mohla pozrieť 

(a zdesiť sa) široká verejnosť. V apríli 

vytlačí 10 najlepších fotografi í z kaž-

dej kategórie, ktoré potom ponúkne 

partnerským školám ako putovnú 

výstavu a tak poukázať na ľudskú ig-

noranciu k našej prírode. Počas tohto 

obdobia budú na gymnáziu prebie-

hať súbežne aktivity pre študentov 

na podporu projektu. Vyvrchole-

ním projektu bude výstava fotografi í 

v meste, aby si ich mohli aj obyvate-

lia mesta osobne pozrieť. Táto verej-

ná výstava bude spojená s diskusiou 

s odborníkmi na prírodu, kde budú 

vyhlásení aj víťazí súťaže o najlepšiu 

fotografi u. Projekt prebehne v  me-

siacoch marec – máj 2016. Sára Dol-

ná vypracovala projekt ako refl exiu 

štruktúrovaného dialógu, čím chce 

ukázať, že jej ako občianke republi-

ky nie je ľahostajná jej krajina a chce 

svojou aktivitou prispieť k  zmene 

k lepšiemu. Ktokoľvek sa chce zapo-

jiť do súťaže alebo pomôcť, je vítaný.

Paul Kindji

Študentský projekt „Bordel v lese!“

V pondelok 14.3.2016 sa 

konalo vo vestibulových 

priestoroch bytového domu 

na Dolná ul. 33 stretnutie 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica s obyvateľmi tejto 

ulice. 

Hlavným dôvodom stretnutia s oby-

vateľmi tejto časti mesta bola úpra-

va okolitých verejných priestranstiev. 

Na stretnutí sa zúčastnila primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková, vice-

primátor Ing. Marian Zimmermann 

a pracovníčka Oddelenia výstavby, 

územného plánovania a životného 

prostredia Ing. Silvia Piliarová, ktorá 

prítomným občanom predstavila pri-

pravovaný návrh riešenia a realizá-

cie projektu výsadby verejnej zelene. 

Celý zámer je naplánovaný na 2. eta-

py. V roku 2016 by sa mala uskutoč-

niť 1. etapa, ktorá počíta s projektova-

ním a výsadbou zelene od Kostolíka 

sv. Alžbety smerom na Križovatku po 

bytovku na Dolná ul. č.38. Pre tento 

rok bolo vyčlenených v rozpočte mes-

ta Banská Štiavnica na úpravu verej-

nej zelene 4 000,-Eur. Druhá etapa 

realizácie by mala pokračovať od Kos-

tolíka sv. Alžbety po budovu Schin-

dlerky v roku 2017. V diskusii sa oby-

vatelia zaujímali hlavne o vypilovanie 

vysadených stromov jarabín a briez, 

či je nevyhnutný ich výrub a či stro-

my sú napadnuté škodcami. Obyva-

telia dostali odpoveď, od realizátorky 

projektu Ing. Piliarovej, že ak sa má 

táto časť zrevitalizovať, musí sa riešiť 

plošne, komplexne a koncepčne ako 

celok po etapách, to znamená, že by 

sa dreviny mali vypíliť a vysadiť nové 

druhy. Ing. Smolka v diskusii upozor-

nil, že pod vrstvou zeminy, kde je do-

teraz zasadená zeleň, sa nachádza 

betónové podložie a preto odporú-

ča si túto skutočnosť radšej ešte ove-

riť sondážou a potom sa rozhodnúť, 

či dané druhy drevín má zmysel sadiť 

alebo nie. Je nespochybniteľné, že ze-

leň, ktorá bola vysadená pri výstavbe 

týchto bytoviek v dnešnej dobe už má 

pár rokov a nie je v najlepšej kondícii. 

Mnohé stromy vyschli, treba ich vypí-

liť, iné sú choré, napadnuté škodcami. 

Nehovoriac o tom, že dreviny vyrástli 

do väčších výšok, čo spôsobuje na jed-

nej strane tienenie bytov, na strane 

druhej koreňový systém stromov na-

rúša okolité chodníky a podložia byto-

vých objektov. Ako upozornila p. Po-

točná, obyvateľka bývajúca na Dolnej 

ul., vysadené stromy (jarabiny, bre-

zy) pred jej panelákom sú zachytávač-

mi prachu z okolitých častí miestnych 

komunikácii a preto má obavu, že ak 

sa dreviny vypília a nevysadí sa hneď 

iná zeleň, bude zvýšená prašnosť. Na 

druhej strane však treba povedať, že 

práve tieto dreviny sú vysokým aler-

génom, hlavne počas kvitnutia a spô-

sobujú problémy pri dýchaní. Oby-

vatelia Dolnej ulice nakoniec projekt 

realizácie verejnej zelene v tejto čas-

ti mesta odporučili s pripomienka-

mi. Väčšina obavateľov zdieľa názor, 

aby sa zeleň revitalizovala a skrášlilo 

sa tým okolité prostredie. Po preskú-

maní všetkých nových skutočností re-

alizátorka projektu úprav verejných 

priestranstiev Ing. Silvia Piliarová jed-

notlivé etapy revitalizácie zelene pred-

staví aj prostredníctvom Štiavnických 

novín v niektorom z budúcich čísel.

Michal Kríž

Stretnutie s občanmi bývajúcimi 
na Dolnej ulici

Obyvatelia Dolnej ulice na prezentácii projektu  foto Michal Kríž

17.3. Filmový festival: Expedičná 

kamera. Kino Akademik, 17:00

18.3. a 19.3. Veľkonočné tvorenie 

v dielničke v Kammerhofe. Príďte 

si vlastnoručne vyzdobiť kraslice 

slamou, voskom, cibuľovými šup-

kami, leptaním, sitinou, upliesť si 

korbáč, alebo vyrobiť si „Morenku“. 

pia 13:00-17:00, so 9:00-17:00

18.3. Chutilo Vám páni? Pohybo-

vá komédia jedného herca, účin-

kuje Pavol Seriš. Trotuar Cafe, 

20:00

19.3. a 25.-28.3. Terra Permonia. 

Vynálezovňa, mašinkáreň, fosfo-

rovňa a bambusovňa. Otvorené: 

13:00-17:00.

19.3. Koncert: Tritorr & In Betwe-

en. Meštianska krčma, 20:00

20.3. Výstava: Chovateľská pre-

hliadka poľovníckych trofejí. Baro-

ková sýpka pri Kaštieli vo Sv. An-

tone, 10:00

22.3. Svetový deň vody. Netradič-

ná prehliadka expozície Baníctvo 

na Slovensku. Kammerhof, 8:00-

15:00

24.3. Rozprávkovanie v  Tulsi. 

Každý štvrtok rozprávkový prí-

beh, 16:00-16:30.

25.3. Country noc v Penzióne 

Altmayer. Povinná výbava: džinsy, 

košeľa. Kto príde vo westernovom 

klobúku, drink zdarma. Horná  ro-

veň, 19:00

25.3. Róbert Mikla & priatelia: Po-

city. Poeticko-hudobný večer. Art 

Cafe, 21:00, vstupné dobrovoľné.

26.3. Detské bábkové divadlo: Sa-

faládka a Špajdlička. Zábavná škôl-

kohra na námety knihy obľúbe-

ného českého tvorcu Z. Svěráka. 

Kino Akademik, 16:00, pre deti 

od 3 r.

26.3. Ochutnávka vín (nie len) zo 

štiavnickej sopky. S premietaním 

obrazov od umelca insitného ume-

nia Jozefa Lackoviča. Rozprávať 

o jeho tvorbe bude autorova dcé-

ra Mária Čelková. Vinocentrum, 

18:30

27.3. Veľkonočná nedeľa s Huri-

kánom „U starej Blaškovej" Počú-

vadlianske jazero, 18:00-23:00, re-

zerv. 0908 963 829.

27.3. Veľkonočná nešibačka. Tvá-

romaľovačky, kameňomalovačky, 

vajcomaľovačky, opletačky a  pre-

pletačky, hádačky a  triafačky, 

ochutnávačky. Dvor u  jašteričiek, 

11:00-16:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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52. ročník celoštátneho kola 

CHO v Banskej Bystrici sa 

konal počas jarných prázdnin 

od 3. - do 6. marca 2016 na 

pôde Univerzity Mateja Bela   

v B. Bystrici. 

47 študentov si vyskúšalo teoretic-

ké vedomosti a praktické zručnos-

ti vo dvoch kategóriách. V kategó-

rii EF naše farby obhajovali: Ondrej 

Hruška, Martina Krnáčová, Oliver 

Pascal Vráblik a Jakub Kurpas. V 

konkurencii 21 súťažiacich sme do-

siahli výborné výsledky: striebornú 

medailu v kategórii EF získal On-

drej Hruška, Jakub Kurpas obsadil 

5. miesto a Martina Krnáčová 12. 

miesto ako úspešná riešiteľka.

Ako hodnotia priebeh olympiády 

naši súťažiaci?

Ondrej Hruška: "Olympiáda trvá len 

štyri dni, ale príprava niekoľko mesia-

cov. Od októbra som sa pripravoval na 

školské kolo individuálne i pod vede-

ním p. prof. Ing. Jozefa Urbana. Sitom 

školského kola sme prešli šiesti. Súťažili 

sme na pôde Katedry chémie UMB do-

poludnia. Popoludní nám organizátori 

zabezpečili program: návštevu Mate-

jovho domu, Múzea SNP, centra mesta. 

Večerný program: diskusia s účastníkmi 

Medzinárodnej CHO a Grand Prix Che-

mikel vo Švajčiarsku a tiež s autormi sú-

ťažných zadaní CHO.“

Beata Chrienová

Úspech študentov SPŠ S. Mikovíniho 
na celoštátnom kole chemickej olympiády v Banskej Bystrici

Ondrej Hruška – prvý zľava  foto Archív autora 

Počas jarných prázdnin 

v dňoch 29.2.2016 – 4.3.2016 

sa už tradične konal „Jarný 

denný tábor“ pre žiakov 

Špeciálnej základnej školy 

v Banskej Štiavnici.

Tábor sa niesol v  duchu prázdni-

nových zážitkových aktivít. Žiaci 

sa do tábora nahlásili podľa záuj-

mu rodičov. Čo je pre tieto rodiny 

dôležité je to, že tábor bol bezplat-

ný. Bol realizovaný Špeciálnou zá-

kladnou školou v Banskej Štiavni-

ci.

Program aktivít a  ich časový har-

monogram bol vytvorený v  zá-

vislosti od veku žiakov a  počasia. 

Žiakom bolo umožnené zažiť nie-

čo neopakovateľné a  nahliadnuť 

aj tam, kde by sa možno nikdy ne-

dostali. Tábor mal aj socializačný 

charakter.

V  tábore žiaci pod pedagogickým 

dozorom PhDr. Jozefa Kalla a Mgr. 

Eduarda Gemzu navštívili rôz-

ne kultúrne podujatia ako naprí-

klad: Galériu J. Kollára, kde si žiaci 

prezreli expozíciu a formou tvori-

vých dielní dokázali nakresliť ob-

raz a taktiež tento obraz poskladať 

ako puzzle, Kammerhof – kde si 

žiaci prezreli expozíciu „Baníctvo na 

Slovensku“ a  taktiež formou tvori-

vých dielní skladali puzzle zamera-

né na baníctvo, ďalej sa zúčastnili 

besiedky „Ako prezimovali zvieratká“ 

v Kaštieli vo Svätom Antone, kde 

si žiaci prezreli aj expozíciu tohto 

krásneho kaštieľa, zúčastnili sa tu-

ristickej vychádzky na Staré mesto 

a Tajch Vodárenská. Po únavnej tu-

ristickej vychádzke žiakom dobre 

padla relaxácia v  Plavárni, kde sa 

mohli vyšantiť a zaplávať si. Za od-

menu si na koniec tábora v piatok 

pochutnali na veľmi chutnej pizzi v 

Meštianskej Pizzérii.

Na konci bol tábor slávnostne vy-

hodnotený a  žiaci boli odmenení 

vecnými cenami, ktoré sa im veľmi 

páčili a potešili sa im. Každý žiak 

dostal CD s fotodokumentáciou ce-

lého tábora, prípadne fotografi e.

Jozef Kallo

Jarný denný tábor 
v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici

Žiaci Špeciálnej ZŠ v Kaštieli Sv. Anton  foto Eduard Gemza 

Záhradkárske 
okienko

Pri reze 

ovocných 

drevín je 

dôležité, 

ktoré dre-

vo je rodi-

vé. Sú to 

všetky konáre a výhonky, ktoré 

majú kvetné puky a neskôr plody. 

Konáre s rodivým obrastom rastú 

šikmo až vodorovne vzpriame-

né, väčšinou bez obrastu, predlžu-

jú najmä rast. Kôstkoviny znášajú 

rez horšie ako jadroviny, preto by 

mali byt šetrnejšie rezy. Režeme 

ich neskôr, až na začiatku vegetá-

cie. Aj pri silnom reze odstránime 

najviac jednu pätinu konárov. Sil-

nejší rez vyvoláva nežiadúci rast 

vzpriamených výhonkov - Vlkov. 

Radšej odrezať jeden silnejší ko-

nár ako skrátiť väčšie množstvo 

bočných výhonkov. Odstránime 

predovšetkým tie, čo rastú vzpria-

mene, alebo krížom do stredu. Na 

ochranu zatierame aj menšie rany. 

Ďalej odstraňujeme na okrasných 

jabloní a sakúr aj výhonky pod 

miestom štepenia. Podľa počasia 

odstraňujeme ochranný materiál. 

Začíname vysádzať okrasné drevi-

ny. Môžeme začať vysievať letnič-

ky, ktoré sú odolné voči mrazom. 

Začíname rezom ruži - z ťahavých 

ruži odstránime staré, alebo sla-

bo vyvinuté výhonky a presvetlí-

me hustý obrast a skrátime ho na 

tri očka.  

Michaela Mojžišová

Športovec roka
Žiadame vedúcich jednotlivých klu-

bov o zaslanie nominácií na športov-

cov roka 2015. Nominácie je mož-

né osobne priniesť na odd. kultúry 

a športu a mediálnej komunikácie 

(Kammerhofská 1), poprípade za-

slať emailom: petrik@banskastiav-

nica.sk. Termín doručenia do 31. 

marca 2016.                             OKŠaMK

Deň vody
Základná škola Jozefa Horáka Vás 

pozýva dňa 22.3.2016 o 9:30 – 

14:00 na zaujímavý program, kto-

rý vám odhalí skryté tajomstvá 

vody. Prineste si dobrú náladu. 

Oslávte spolu s  nami Deň vody. 

Tešíme sa na vás!           ZŠ J. Horáka
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Stretnutie
Milí Tabačiari!

Na sobotu 2.apríla 2016 orga-

nizujeme stretnutie pre bývalých 

zamestnancov Tabakovej továrne 

v Banskej Štiavnici. Záujemcovia 

volajte na: 0907 776 953 – Weis-

sová Anna, 0907 815 343 – Cho-

van Kamil, alebo osobne na Ul. 1. 

mája 3 (pri materskej škôlke) do 

20. marca 2016. Na stretnutie s 

Vami sa tešia 

organizátori

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Vý-

ročná záhradkárska schôdza o 

15:00 hod. v Záhradkárskom 

dome na Štefultove. Pozývame 

všetkých záhradkárov. 

SZZ ZO v Štefultove

Svetový deň vody si každo-

ročne pripomíname 22. 

marca od roku 1993, kedy bol 

prvýkrát vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie 

spojených národov. 

Tento deň by mal byť oslavou vody, 

uvedomením si jej dôležitosti a ne-

nahraditeĺnosti v živote ľudí a spo-

ločnosti. Právo človeka na prístup 

k bezpečnej pitnej vode je jedno zo 

základných práv človeka.

Oslava dňa vody je každoročne za-

meraná na iné témy a problémy v 

súvislosti s vodou. Témou Svetové-

ho dňa vody v roku 2016 je na zákla-

de rozhodnutia OSN „Voda a práca“, 

ktorá zdôrazňuje prepojenie vody s 

pracovnými oblasťami života. Mi-

lióny ľudí pracujú v sektoroch vzťa-

hujúcich sa k  vode a len  málokto-

ré pracovné miesto nie je závislé od 

zásobovania zdravotne bezpečnou 

pitnou vodou. Téma Svetového dňa 

vody v roku 2016 poukazuje na 

skutočnosť, ako veľmi kvalita 

vody a jej množstvo môžu zme-

niť pracovný život a transformo-

vať spoločnosti a ekonomiky.

Za kvalitu pitnej vody z verejné-

ho vodovou zodpovedá prevádz-

kovateľ verejného vodovodu. 

Kvalitu pitnej vody kontrolu-

je a monitoruje aj miestne prís-

lušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva. Za kvalitu pitnej 

vody vo vlastnej studni je zod-

povedný jej majiteľ a  malo by 

byť v jeho záujme, aby poznal jej 

kvalitu. V poľnohospodársky vy-

užívaných alebo často zaplavova-

ných oblastiach sú často vo vlast-

ných studniach zvýšené najmä 

koncentrácie dusičnanov, dusi-

tanov a zvýšené hodnoty mik-

robiologických ukazovateľov. 

Dusičnany a dusitany v koncen-

tráciách presahujúcich limitné hod-

noty pri akútnom pôsobení ohrozu-

jú zdravie dojčiat, pri dlhodobom 

príjme zvyšujú riziko vzniku nie-

ktorých závažných ochorení. Nevy-

hovujúca mikrobiologická kvalita 

pitnej vody môže spôsobiť prenos 

infekčných ochorení (hnačkové ví-

rusové a bakteriálne ochorenia, žl-

tačka typu A). Na kontrolu a  zís-

kavanie pravidelných informácií 

o stabilite vodného zdroja je určený 

minimálny rozbor v mikrobiologic-

kých, biologických a  fyzikálnoche-

mických ukazovateľoch.

K osvetovým akciám Svetového dňa 

vody sa každoročne pripája aj Regi-

onálny úrad verejného zdravotníc-

tva so sídlom Žiari nad Hronom. 

Dňa 21. marca 2016 majú občania 

možnosť zdarma využiť konzultač-

né služby osobne, telefonicky na 

č. 6782031 a 32 alebo e-mailom: 

stoff ova@ruvzzh.sk, dharachova@

ruvzzh.sk, ondrikova@ruvzh.sk, 

zamerané na kvalitu pitnej vody 

v okresoch Žiar nad Hronom, Ban-

ská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú 

odpovede na otázky o rozsahu, po-

četnosti a kritériách kontroly kva-

lity pitnej vody, o ochrane vodných 

zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pit-

nej vody a jej význame pre zdravie 

ľudí.

Nakoľko RÚVZ so sídlom v Žiari nad 

Hronom nemá na svojom pracovis-

ku laboratórne zložky, obyvatelia 

Banskobystrického kraja môžu vy-

užiť bezplatné vyšetrenie vody z in-

dividuálnych súkromných vodných 

zdrojov v ukazovateľoch dusična-

ny a dusitany. Vzorku je potrebné 

odobrať v deň vyšetrenia (21. mar-

ca) do čistej, vypláchnutej plastovej 

fľaše v množstve nie viac ako pol lit-

ra a priniesť dňa 21. marca 2016 

od 8.00 do 14.00 hod. na RÚVZ v 

Banskej Bystrici, Cesta k nemoc-

nici 1. 

RÚVZ ZH

Svetový deň vody – 22. marec 2016

Slovenské banské múzeum 

pozýva do Dielničky v 

Kammerhofe, ktorá si pre Vás 

pripravila špeciálnu ponuku 

pri príležitosti Veľkej noci 

pod názvom „Veľkonočné 

tvorenie”

V piatok 18. a v sobotu 19. mar-

ca 2016 sa okrem tvorivých diel-

ní uskutoční v  priestore Dielničky 

a v priestore pred Dielničkou Veľko-

nočný jarmok v  Kammerhofe, kde 

remeselní majstri ponúknu svoju 

keramiku, textilné suveníry, ma-

ľovaný hodváb, kraslice, korbáče 

a všeličo iné ...

Program:

vlastnoručné vyzdobovanie kraslíc 

slamou, voskom, cibuľovými šup-

kami, leptaním, sitinou 1,50 €

pletenie korbáčov 2,00 €

vyrábanie „Morenky” 1,50 €

Veľkonočný jarmok sa uskutoční 

v piatok 18. marca v čase od 13:00 

do 17:30 hod. a v sobotu 19. mar-

ca od 9:00 do 17:00 hod.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.

SBM

Veľkonočné tvorenie v Kammerhofe

Naša jubilantka
V tomto roku sa dožíva naša dlho-

ročná členka pani Gitka Buzalko-

vá svojich 92. narodenín. Pri tej-

to príležitosti ju boli navštíviť jej 

priateľky a poblahoželať jej. Spo-

mínali sme na prežité roky v našej 

organizácii, ale aj na roky, keď ešte 

pracovala v Ústrednom banskom 

archíve. Veru sme si spolu aj za-

spievali a Gitka nám zarecitovala 

báseň, ktorou vyhrala súťaž pred 

viac ako 10 rokmi na recitátorskej 

súťaži nevidiacich a slabozrakých.

Prijmi preto od nás, milá Gitka, 

toto prianie:

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána, 

je zázrak milosti, najkrajší dar 

Pána. Aj my dnes želáme dobrého 

zdravíčka pre našu priateľku od 

Pána z nebíčka.

Za všetkých priateľov a  v  mene 

svojom Ti zo srdca želá

Hela Šušková,

predsedníčka ÚNSS
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Ladislav Polák, odborník na 

gastronómiu, diskutoval so 

Štiavničanmi.

Minulý týždeň mali Štiavničania, 

najmä tí, ktorí sa zaujímajú o gas-

tronómiu a podnikanie v tejto ob-

lasti, možnosť stretnúť sa s pánom 

Ladislavom Polákom, odborní-

kom na gastronómiu. Stretnutie 

sa uskutočnilo v priestoroch Luft 

coworking na Ružovej ulici. La-

dislav Polák má 40 ročné skúsenos-

ti v gastronómii, 13 rokov viedol 

židovskú kóšer reštauráciu Chez 

David v Bratislave, organizuje ca-

tering a venuje sa poradenstvu v 

oblasti gastronómie a ubytovacích 

služieb. Má blízky vzťah k Banskej 

Štiavnici, kde trávi veľa voľného 

času na svojej chalupe.

Bohaté skúsenosti v gastronó-

mii pretavil vo svojej prednáške 

do vlastného návodu, ako dosiah-

nuť v podnikaní v tejto oblasti 

úspech. Samozrejme, bolo možné 

nájsť zjavné odlišnosti medzi pod-

nikaním v malom a veľkom meste, 

čo do diskusie prinieslo asi najviac 

otázok.  Nepochybne boli však jeho 

rady užitočné a opodstatnené a pri 

troche vôle sa nimi môžeme inšpi-

rovať všetci. Tí čo ponúkajú gastro-

nomické služby, ale tiež tí, ktorí ich 

využívajú - pretože vždy je čo zlep-

šovať. Aj to je dôvod, prečo vám v 

Štiavnických novinách prinášame 

niektoré z jeho podnetných myšlie-

nok. V úvode pán Polák predstavil 

základné pravidlá a fi lozofi u, ktoré 

si počas svojho podnikania osvojil 

a riadil sa nimi. Gastronómiu pri-

rovnal ku stoličke, ktorej štyri nohy 

majú byť rovnako dlhé a pevné 

tak, aby bola stolička stabilná. Šty-

ri nohy zastupujú štyri zložky, kto-

ré sú základom každej reštaurácie: 

kuchyňa (skladba a  kvalita jedál), 

servis (obsluha), prostredie a ceny. 

Pri ich defi novaní je dôležité vžiť sa 

do pozície zákazníka a posudzovať 

ich z jeho pohľadu. Na druhej stra-

ne, každé miesto by malo mať svoju 

vlastnú fi lozofi u, ponúkať vlastný 

príbeh, ktorý toto všetko defi nu-

je. Napríklad, ak sa niekto rozhod-

ne prevádzkovať steak house, ne-

mal by zároveň ponúkať pizzu. Na 

začiatku je teda dôležité defi novať 

si cieľ – koho chcem osloviť a čo 

chcem podávať, vytvoriť charak-

ter miesta. Zamerať sa na konkrét-

ny typ jedál a radšej ponúkať menší 

výber, zato však v čo najvyššej kva-

lite.  Jedálny lístok je alfou a ome-

gou dobrej reštaurácie. Je žiaduce, 

aby sa zákazník mohol spoľahnúť 

na to, že čokoľvek z ponuky si vybe-

rie, bude chutné, kvalitné a svojim 

spôsobom výnimočné. Pri zostavo-

vaní jedálneho lístka môže pomôcť 

rada skúseného odborníka, avšak i 

kuchár má k tomu čo povedať.

Miesto robia aj ľudia, ktorí tam pra-

cujú. Podľa pána Poláka by bolo sa-

mozrejme ideálne, aby sa hosťom 

venoval majiteľ reštaurácie. Ide 

o gesto, aké každému zákazníko-

vi príjemne polichotí. Rovnako to 

však zvládne vyškolený a pozitív-

ne motivovaný personál. Nejde pri-

tom len o motiváciu fi nančnú, ak 

ale motivovať týmto spôsobom, 

odporúča percentá z obratu. Ma-

jiteľ má pre svojich zamestnancov 

predstavovať vzor, ku ktorému pri-

stupujú s prirodzeným rešpektom. 

Je vhodné personál si vyškoliť, aby 

bolo možné spoľahnúť sa naň a vo 

vnútri podniku vznikla potrebná 

synergia. Pre každého zamestnan-

ca, ktorý má určitú zodpovednosť, 

by mal takýto vzťah prinášať aj po-

trebné právomoci, a tak sa môže 

stať akousi predĺženou rukou svoj-

ho zamestnávateľa. Prostredie, to 

je všetko to, čo pomáha rozprávať 

príbeh miesta – farby, svetlo, teplo-

ta, hudba, ale aj príbor, či obrusy. A 

cena? K nej hlavne toľko, že ju vždy 

určuje zákazník. Toto sú podľa La-

dislava Poláka tie najdôležitejšie pi-

liere pre dobrú reštauráciu. Prirov-

nal ich k dobrým základom domu 

alebo tiež k sklenej vitráži. Každé 

sklíčko v nej má svoj význam a svo-

je miesto. Ak niektoré chýba, narú-

ša to celkový obraz. Štiavnickým 

reštauráciám odporučil využiť to, 

čo naše mesto ponúka. Históriu, 

akú so sebou nesie a jedinečnú at-

mosféru, ktorá nás všetkých priťa-

huje. Využiť jej príbeh a vyrozprá-

vať ho svojim spôsobom. Pekným 

odkazom pána Poláka bola aj vý-

zva na vzájomnú spoluprácu me-

dzi reštauráciami, ktorá by moh-

la priniesť ucelenejšiu stratégiu pri 

získavaní si zákazníka, udržaní si 

ho nielen počas najsilnejších turis-

tických sezón a  pomôcť spoločné-

mu hľadaniu a vytváraniu vlastnej, 

osobitej identity. 

Zuzana Paškayová

Gastronómia je ako stolička

Vpravo Ladislav Polák - odborník na gastronómiu  foto Z. Paškayová

Svetový deň vody 

v Slovenskom banskom múzeu

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici pozýva na netradičnú 

prehliadku expozície v Kammerho-

fe  pri príležitosti   Svetového dňa 

vody, ktorá sa uskutoční  22.mar-

ca 2016 v čase od 8:00 do 15:00 

hod. Počas prehliadky budete hľa-

dať vodu v expozícii, dozviete sa 

prečo sa stavali tajchy, ale aj to, že 

nie je voda ako voda, alebo, že voda 

môže byť dobrý sluha a zlý pán. 

Cena vstupného je 0,50 €. Kontakt 

a rezervácia vstupu je možná na ad-

rese: banskatechnika@muzeumbs.

sk alebo na tel. čísle: 045 694 94 18, 

694 94 34. Info: www.muzeumbs.

sk Tešíme sa na stretnutie v Kam-

merhofe.                                             SBM
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 18.3. o 18:30 hod.Piatok 18.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 20.3. o 18:30 hod.Nedeľa 20.3. o 18:30 hod.

DivergeNciA: DivergeNciA: 

ExperiMeNTExperiMeNT

Dobrodružný/Romantický/Sci-Fi, Dobrodružný/Romantický/Sci-Fi, 
USA, 2016. Vstupné: 4 €. Systém USA, 2016. Vstupné: 4 €. Systém 
frakcíí je kompletne rozvrátený, roz-frakcíí je kompletne rozvrátený, roz-
horí sa súboj medzi jednotlivými vod-horí sa súboj medzi jednotlivými vod-
cami túžiacimi po moci, ale všetci v cami túžiacimi po moci, ale všetci v 
skutočnosti túžia po jedinom – po skutočnosti túžia po jedinom – po 
pomste. A svet za plotom obklopujú-pomste. A svet za plotom obklopujú-
cim celé mesto sa zdá ešte nemilosrd-cim celé mesto sa zdá ešte nemilosrd-
nější. Pokiaľ však Tris chce ochrániť nější. Pokiaľ však Tris chce ochrániť 
svojich blízkych, musí sa vydať práve svojich blízkych, musí sa vydať práve 
za hranice svojho rodného Chicaga A za hranice svojho rodného Chicaga A 
tu odhalí tajomstvo, ktoré je eště viac tu odhalí tajomstvo, ktoré je eště viac 
šokujúce, než čakala.. Pokračovanie šokujúce, než čakala.. Pokračovanie 
celosvetovo úspešných románov Di-
vergencia a Rezistencia, ktoré vtiahli 
čitateľov do mrazivo realistického po-
stapokalyptického sveta. Teraz nastal 
čas zistiť, či to nebol všetko len EX-
PERIMENT!

Sobota 19.3. o 18:30 hod.Sobota 19.3. o 18:30 hod.

DvojNíci

Komédia, Česko, 2016, 103 min. Vstup-
né: 4 €. Honza Rambousek je svojim 

spôsobom sympatický podvodník, kto-spôsobom sympatický podvodník, kto-
rý je v podsvetí považovaný za odbor-rý je v podsvetí považovaný za odbor-
níka na zámky, počítače, elektroniku a níka na zámky, počítače, elektroniku a 
autá. Je to taktiež nenapraviteľný suk-autá. Je to taktiež nenapraviteľný suk-
ničkár, no aj tak ho ženy milujú... Prá-ničkár, no aj tak ho ženy milujú... Prá-
ve mu tečie do topánok, pretože ho má ve mu tečie do topánok, pretože ho má 
v hrsti mafi án Vytloukal kvôli veľkým v hrsti mafi án Vytloukal kvôli veľkým 
dlhom. Ak Honza neukradne z galérie dlhom. Ak Honza neukradne z galérie 
obraz Dievčaťa s granátovým náhrdel-obraz Dievčaťa s granátovým náhrdel-
níkom, tak je s ním amen... Zachráni níkom, tak je s ním amen... Zachráni 
ho náhoda – do cesty sa mu pripletie ho náhoda – do cesty sa mu pripletie 
jeho dvojník, stredoškolský profesor jeho dvojník, stredoškolský profesor 
Richard Prospal, pedant a poctivec na Richard Prospal, pedant a poctivec na 
pohľadanie – a obom sa zázračne zme-pohľadanie – a obom sa zázračne zme-
ní život.ní život.

Nedeľa 20.3. o 16:00 hod.Nedeľa 20.3. o 16:00 hod.
Nedeľa 27.3. o 16:00 hod.Nedeľa 27.3. o 16:00 hod.

KUNg fU pANdA 3KUNg fU pANdA 3

Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Ko-Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Ko-
média/Rodinný, USA/Čína, 2016, 94 média/Rodinný, USA/Čína, 2016, 94 
min. Vstupné: 4 €. Po (Jack Black) sa min. Vstupné: 4 €. Po (Jack Black) sa 
znovu stretáva so svojím biologickým znovu stretáva so svojím biologickým 
otcom (Bryan Cranston) a vracia sa otcom (Bryan Cranston) a vracia sa 
späť na svoje rodné miesto. Čoskoro si späť na svoje rodné miesto. Čoskoro si 
však uvedomí, že tam nezapadá. Na-však uvedomí, že tam nezapadá. Na-
vyše sa zoznámi s Mei Mei (Rebel Wil-vyše sa zoznámi s Mei Mei (Rebel Wil-
son), s ktorou má dohodnutý sobáš. Po son), s ktorou má dohodnutý sobáš. Po 
sa však stretne so zlým duchom Col-sa však stretne so zlým duchom Col-

lector (Mads Mikkelsen), ktorý môže lector (Mads Mikkelsen), ktorý môže 
vziať schopnosti každému majstrovi vziať schopnosti každému majstrovi 
Kung Fu – a jeho ďalším úlovkom je Kung Fu – a jeho ďalším úlovkom je 
Dračí Bojovník.Dračí Bojovník.

Utorok 22.3. o 18:30 hod.Utorok 22.3. o 18:30 hod.

DeNNík koMorNejDeNNík koMorNej

Dráma, Francúzsko/Belgicko, 2015, 96 Dráma, Francúzsko/Belgicko, 2015, 96 
min. Vstupné: 4 €. Ambiciózna a krás-min. Vstupné: 4 €. Ambiciózna a krás-
na chyžná Célestine prichádza na pre-na chyžná Célestine prichádza na pre-
lome 19. a 20. storočia pracovať na lome 19. a 20. storočia pracovať na 
francúzsky vidiek k zámožnej rodine francúzsky vidiek k zámožnej rodine 
Lanlairovcov. Musí sa vyrovnať ako so Lanlairovcov. Musí sa vyrovnať ako so 
sexuálnymi návrhmi svojho pána, tak sexuálnymi návrhmi svojho pána, tak 
i s nevrlou paňou domu, ktorá vládne i s nevrlou paňou domu, ktorá vládne 
v domácnosti pevnou rukou. Zároveň v domácnosti pevnou rukou. Zároveň 
je ale fascinovaná Josephom - tajupl-je ale fascinovaná Josephom - tajupl-
ným záhradníkom so sklonmi k anti-ným záhradníkom so sklonmi k anti-
semitizmu. semitizmu. 

Štvrtok 24.3. o 18:30 hod.Štvrtok 24.3. o 18:30 hod.

ČArodejNicAČArodejNicA

Horor, USA/Kanada, 2015, 90 min. Horor, USA/Kanada, 2015, 90 min. 
Vstupné: 4 €. Rodina amerických ko-Vstupné: 4 €. Rodina amerických ko-
lonizátorov v 17. storočí zakladá svoj lonizátorov v 17. storočí zakladá svoj 
nový domov v pustatine na okraji hl-nový domov v pustatine na okraji hl-
bokého lesa, o ktorom sa hovorí, že v bokého lesa, o ktorom sa hovorí, že v 
ňom prebývajú čarodejnice. Čoskoro ňom prebývajú čarodejnice. Čoskoro 
zistí, že to neboli len povery.zistí, že to neboli len povery.

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. Správ-

ne znenie krížovky z č.8/2016: „Je 

pripravený obetovať všetko kvôli sebe.“ 

Výhercom sa stáva Stanislav To-

mašovič, Križovatka 23, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-

eur v pizzérii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

4.4.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Sacha 

Quitry: ,,Nič tak neomladzuje...“ (do-

končenie v tajničke)

A., 3.časť tajničky,

B., Plod/strom, obojživelník, 

výkvet spoločnosť,

C., Plť (česky), školák, bralo, ozna-

čenie áut Madagaskaru,

D., Označenie áut Luxemburska 

a  Nórska, bojové vozidlo, zverina, 

vlastnil,

E., Vylučovacia spojka, obyvateľ 

Nového Zélandu, nočný vták, 

F., Set, 1496 (rímskym), opak vý-

chodu,

G., Snuje, moc, poranenia, opytova-

cie zámeno,

H., 1.časť tajničky, doba,

I.,  3.pád slova elka, nadáva nieko-

mu, hlas v hudobnej skladbe,

J., Jód, vtip, bláznel, 2.časť tajnič-

ky, jedna (rímskym),

1., Áno, 4.časť tajničky,

2., Jedovatá rastlina, farba, škria-

tok,

3., Dôveruj, častica, orgán zraku,

4., Iniciálky indického fyzika Rama-

na, obojživelník, naša politická stra-

na,

5., Patriaci Ame, domáce oslovenie 

Miluše,

6., Nátlak, Emília, staroegyptský 

boh slnka,

7., Stred slova skoky, prekážal,

8., V poriadku, začiatok, kvet s tŕ-

ňami,

9., 100 cm, vzal do zajatia,

10., Rely (naopak), sanie (česky), 

protaktínium,

11., Preš, strapcovité metly, pán 

z Trenčína Matúš,

12., Jed, kúzlo,

13., Babylonská bohyňa Zeme, ko-

niec tajničky.

Pomôcky: RM, RCH, Elf, part, 

MIVD, teda.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 10
Krížovka
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„Morena, Morena, kde si 

prebývala, keď si tú jar tak 

dlho skrývala? Teraz musíš 

zhorieť, vo vode utonúť, jar už 

po zime vydáva sa na púť.“

V sobotu 12.3.2016 sme v Ban-

skom Studenci oprášili zabudnu-

tý zvyk vynášania Moreny ako 

symbolu zimy. Parádne kroje hos-

ťujúcich folklórnych súborov Šá-

šov a Hron umocnili atmosféru 

lúčenia sa so zimou. Slávnostný 

sprievod mládencov a dievčat, na 

čele ktorého niesli Morenu, pre-

chádzal dedinou za spevu spre-

vádzaného zvukom drevených 

paličiek. Starí Slovania verili, že 

vynesením Moreny magicky pri-

volajú vytúženú jar. Morenu sme 

vyrobili  jednoducho: dve prekrí-

žené  palice sme omotali slamou a 

obliekli do sviatočného kroja. Keď 

sa sprievod s Morenou priblížil k 

brehom potoka, dievky rituálne 

Morenu zobliekli, aby ju chlapci 

zapálili a z mosta, vyzdobeného 

pestrofarebnými stužkami, hodi-

li do vody. Zostáva len dúfať, že 

odteraz v  našej obci zimu a chlad  

vystriedajú slnečné lúče s prísľu-

bom skorej jari.

Veľkonočné trhy a tvorivé dielne 

pre deti prilákali mnohých oby-

vateľov i návštevníkov obce do 

kultúrneho domu. Trhovníci po-

núkali med, medovinu, korbá-

če, výrobky z dreva i z keramiky, 

háčkované i šité hračky, vajíčka 

zdobené stužkami, pletené koší-

ky, venčeky a iné ľudové výrobky 

navodzujúce príchod jari a Veľkej 

noci. Detičky v tvorivých dielňach 

pomocou tradičných techník sú-

stredene vytvárali veľkonočné 

kraslice, ktoré si hrdo odniesli do-

mov. Sme radi, že sa nám podarilo 

priblížiť takmer zabudnuté  tradí-

cie aj našej mladej generácii. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí nezištne 

pomáhali a pripravili neobyčajné 

sobotné popoludnie.

Eva Palečeková, ml.

Na Kolpachy zavítala jar...

Hosťujúci folklórnych súborov Šášov a Hron  foto Lubo Lužina

V sobotu 12. marca 2016 sa 

vo vežičke penziónu Cosmo-

politan 2 v Banskej Štiavnici 

uskutočnila vernisáž výstavy 

obrazov pôvabnej iránskej 

autorky Reyhaneh Ghaví-

panjeh. 

Kolekcia diel nazvaná ,,Zákutia 

ženskej duše“ je oslavou lásky, krá-

sy, fantázie, talentu, ale aj hlbo-

kej empatie a potreby poukázať 

na problémy žien vo svete. Každý 

obraz má ženskú tvár a v nej citli-

vo zakomponovaný príbeh, túžbu, 

sen, no i strach, bolesť, farebný vý-

krik, ale predovšetkým nádej.

Atmosféru večera s tajomnou exo-

tikou diaľok umocňovala prítom-

nosť očarujúcej autorky,  príjemná 

hudba, verše známeho perzské-

ho básnika Chvádže Šamsuddí-

na Muhammada Háfi za, lahodné 

víno, srdečná pohostinnosť uspo-

riadateľky PaedDr. Beáty Nemco-

vej a celého tímu penziónu Cosmo-

politan.

Bolo nám cťou i potešením 

stretnúť sa s usmievavou Reyha-

neh osobne a dozvedieť sa viac o jej 

tvorbe, živote a rodnom Iráne. Pri-

šla k nám na Slovensko vďaka lás-

ke, ktorá dokázala prekonať mno-

hé, najmä byrokratické prekážky. 

Láske, ktorá ako neprehliadnu-

teľná trblietavá aura žiarila nad 

Reyhaneh a jej šarmantným man-

želom Michalom Sviatkom, až po-

stupne zaplnila celú vežičku. Ne-

chajte sa pozvať do bohatého sveta 

zákutí ženskej duše a navštívte 

túto jedinečnú výstavu, ktorá po-

trvá do 2.mája 2016.

Janka Bernáthová

Zákutia ženskej duše

Manželia Reyhaneh Ghavípanjeh a Michal Sviatko  foto Lubo Lužina

Štiavnický 
permoník
súťaž v prednese umeleckého tex-

tu s tematikou baníctva, Banskej 

Štiavnice a podsitnianskeho regió-

nu. Podujatie sa koná pod zášti-

tou primátorky Mesta Banská 

Štiavnica. Organizátor: BBSK – 

Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica. Spoluorganizáto-

ri: Mesto Banská Štiavnica, Au-

torský klub literátov, hudobníkov 

a výtvarníkov v Banskej Štiavnici, 

Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok 

Termín: 19. 4. 2016

Cieľ a poslanie: Rozvíjať u detí a 

mládeže  banícke tradície a regi-

onálnu výchovu. Vzájomná kon-

frontácia, výmena skúseností. 

Motivácia ku kvalitnejšej činnosti

Podmienky súťaže: 

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 

MŠ, ZŠ a študenti SŠ

Dĺžka trvania prednesu: jednot-

livci – max. 8 minút, skupiny –  

max.10 minút

Žáner: ľubovoľný (poézia, próza, 

povesť, anekdota, úryvok z dlhšie-

ho prozaického útvaru a pod.)

Záväzné prihlášky treba zaslať do 

5. 4. 2016 na adresu: POS, Nám. 

sv. Trojice 7,  969 01 Banská Štiav-

nica, č.t.: 0915 819 989, mail: pet-

rova@osvetaziar.sk. (prihlášky 

môžete poslať aj mailom). Na zá-

klade prihlášky obdržia súťažia-

ci pozvánku s presným miestom a 

časom konania súťaže

Vekové kategórie súťaže: 

Žiaci MŠ - 1. kategória

Žiaci 1. stupňa ZŠ - 2. kategória

Žiaci 2. stupňa ZŠ - 3. kategória

Študenti SŠ - 4. kategória

Odborná porota udelí v každej ve-

kovej kategórii prvé tri miesta, 

Cenu primátorky Mesta Banská 

Štiavnica, Cenu riaditeľky POS. 

Cena Autorského klubu bude ude-

lená za prednes textu banskoštiav-

nického autora. Porota si vyhra-

dzuje právo neudeliť niektorú z 

cien. Bližšie info na č.t.: 0915 819 

989, Mgr. Mária Petrová, mail: 

petrova@osvetaziar.sk.               POS

Oznam
Mestská knižnica oznamuje všet-

kým čitateľom, že bude z  dôvodu 

sťahovania od 14.3.2016 zatvore-

ná. O obnovení služieb knižnice Vás 

budeme informovať v ŠN a na webo-

vej stránke nášho mesta.            MsK
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V dňoch 12. – 13.3. 2016, v 

martinskej športovej hale, 

bojovala slovenská strelecká 

elita o tituly majstrov 

Slovenska v streľbe zo vzdu-

chových zbraní. 

Navyše v sobotu bol pre pretekárov, 

ako príprava vložený pretek Cena 

mesta Martin. Do týchto bojov 

boli na základe dlhodobých výsled-

kov, nominovaní aj traja odchovan-

ci banskoštiavnickej streleckej školy 

Patrik Jány, Štefan Šulek a Michae-

la Mazanová (pôvodom zo Svätého 

Petra, teraz študentka nášho gym-

názia). Žiaľ poslednej menovanej 

zdravotné problémy zabránili zabo-

jovať o titul.

V  samotných pretekoch sa najviac 

darilo Štefanovi Šulekovi, ktorý 

v sobotnej Cene mesta Martin, su-

verénnym spôsobom zvíťazil v  ka-

tegórii kadetov – vzduchovková 

puška 60 výstrelov (VzPu 60), keď 

pred druhým v poradí mal viac ako 

15 bodový náskok. Svoju dobrú for-

mu potvrdil aj v samotných prete-

koch o titul majstra Slovenska, kde 

vo svojej kategórii postúpil do fi ná-

le z prvej pozície a v samotnom fi -

nále (kde 4 najlepší kadeti začína-

li od nuly) porazil všetkých svojich 

konkurentov a  získal titul majstra 

Slovenska. Okrem toho bol Štefan 

ocenený diplomom za 1. miesto v 1.

Slovenskej streleckej lige a 1. miesto 

v lige talentovanej mládeže (extrali-

ge) v sezóne 2015/2016.

Druhý náš odchovanec Patrik Jány, 

síce vo farbách VŠC Dukla Banská 

Bystrica, ale stále náš reprezentant 

obsadil v  preteku o  majstra Slo-

venska, v  kategórii juniorov VzPu 

60 výstrelov vo fi nále 3. miesto, aj 

keď do fi nále postupoval z najvyš-

šej pozície. Patrik bol aj súčasťou 

družstva Dukla BB v  zložení Hol-

ko, Jány, Medveď, ktoré získalo slo-

venský titul. Okrem toho bol Patrik 

ocenený aj diplomom za 3. miesto 

v 1.Slovenskej streleckej lige a tak-

tiež 3. miesto v extraligovej sezóne 

2015/2016.

V blížiacej sa malokalibrovkovej se-

zóne želáme našim reprezentan-

tom veľa úspechov.

SŠK Banská Štiavnica

Slovenská strelecká elita 
na majstrovstvách Slovenska

Zľava Medveď, Šulek a Jány na majstrovstvách SR  foto SŠK BS

24 pretekárov ŠK Atleti BS 

bojovalo o pódiá 12.3. v 

Krupine na miestnom Behu 

oslobodenia. 

Široká základňa klubu a vďaka obe-

tavým rodičom, mohol dať tréner 

možnosť aj menej výkonnostným 

pretekárom. Súboje so slušnou 

konkurenciou najlepšie zvlád-

li ostrieľaní harcovníci, keď svoje 

kategórie vyhrali Marko Ján, Te-

tézia Švenková, Hanka Hudecová 

a Matúš Červenák. Druhé miesta 

vybojovali: Milan Potančok, Peter 

Ursíny, Hanka Hudecová, Andrej 

Šramko, Barbora Švenková a Jo-

zef Gibala. Pochvala patrí všetkým 

pretekárom za bojovnosť a slušné 

výsledky, ktoré si môžete pozrieť 

na: www.kril.sk/vysledky/vysled-

ky-2016/bok16. Chcem sa poďa-

kovať aj rodičom, keďže sme zapo-

jili na pretek až 7 áut. Poďakovať 

sa chcem aj fi rme Winer - p. Kuko-

vi, ktorý nás sponzorsky na sezónu 

vystrojil perfektnými kompresný-

mi návlekmi.

Poďakovanie patrí komisii športu 

pri MsZ, poslancom mesta a pani 

primátorke za fi nančnú podporu 

klubu a dotáciu na rok 2016. Naj-

bližšie sa pretekári predstavia 19.3. 

v Sielnici. 

Róbert Petro

Beh oslobodenia mesta Krupiny

Športový klub Atleti BS  foto Archív autora 

Príprava 
dospelých na 

novu sezónu

Hralo sa 

13.3.2015

FK Bzovík - 

Sitno Banská Štiavnica 2:5 (1:4)

Góly: Hanzlík P. 2, Kminiak 2, Ba-

rák N.

Zostava: Jurica – Číž, Hanzlík 

A. (46.Binder Š.), Kmeť, Kušión, 

Chmelina, Barák N. (65.Nedoroš-

čík), Necpal (55.Žikla), Hanzlík P. 

(46.Šima), Neuschl A. (46.Meňuš 

L.)., Kminiak.

Na zápas konečne nastúpilo naše 

mužstvo v zložení, s ktorým sa 

počíta na jarnú časť, (chýbali Pa-

žout, Roško, Beňadik, Ladický a 

Ferenčik), čo sa prejavilo na vý-

sledku a hlavne hre mužstva.

5.3.2015 sa hral v Novákoch na 

umelej tráve zápas.

FK Sebadražie (okr. Prievidza) - 

Sitno Banská Štiavnica 4:1 (3:0)

Gól: Binder Š.

Zostava: Pažout - Binder Š., Han-

zlik P., Číž, Ferenčík, Chmelina, 

Barák N., Kmeť, Neuschl,

Kminiak, Barák L.

Striedali: Nedoroščík, Neuschl A.

Kam za futbalom?

IV. liga dorast

29. kolo predohrávka hrá sa 

19.3.2015 o 14.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Šalko-

vá Ivan Javorský

Pohár 
priateľstva 
v plávaní

V dňoch 5.-6.marca usporiadal 

Plavecký klub Rimavská Sobota 

ďalší míting tejto obľúbenej sú-

ťaže. Na štartový blok sa postavi-

lo 370 pretekárov z Poľska, Čiech, 

Srbska a  to lepšie čo sa pohybu-

je v bazénoch od Bratislavy až po 

Humenné. Plavecký oddiel Sitno 

Banská Štiavnica tradične repre-

zentovala Alexandra Nemčoko-

vá, ktorá sa s dvomi osobnými re-

kordmi zaradila medzi najlepšie. 

Napriek tomu, že druhé príprav-

né obdobie vrcholí, mladí plavci 

už teraz zaplávali zaujímavé časy.

Žiačky ,,B“- Alexandra Nemčoko-

vá- 100K-1:13,06-9.miesto; 100P-

1:31,9-6.miesto; 100M- 1:22,89-

5.miesto.

Vysvetlivky: K - kraul, P –prsia, 

M – motýlik.

Vlado Nemčok - PO Sitno
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

 Hľadám do prenájmu 1-izbový 

byt, tel.č.: 0914 226 286

  Predám 4-izbový byt na Ul. 1. 

mája 10 na 1. posch. v BŠ, kontakt: 

0905 102 348

  Predám záhradku s chatkou. Te-

l.č.: 0902 552 009

  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

  PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-

chovne, pasce, šklbačky, klietky pre 

prepelice, krmítka, napájačky a iné, 

reality

prácapppppppppppppppp

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie 4 izieb, spoločných a 

vstupných priestorov v ubytova-

com zariadení. Prácu ponúkame ne-

pravidelne. Min. však 1 - 3 krát do 

týždňa na cca 5 hod. Požadujeme 

samostatnosť, predošlé skúsenosti 

výhodou. Kontakt: 0911 570 994, 

info@klingerbs.sk.

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 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

viac na www.123nakup.eu, tel.č.: 

0907 181 800


