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INZERCIA

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Milí spoluobčania, vážení 

návštevníci Banskej Štiavnice,

jar patrí medzi jedno z  najkrajších 

ročných období a veľkonočné sviat-

ky sú nepochybne najkrajším sviat-

kom tohto ročného obdobia. Sú  

symbolom znovuzrodenia, plodnos-

ti, obdobím, keď máme možnosť in-

tenzívne pozorovať tajomstvo pre-

bú dzajú cej sa k životu prí rody okolo 

nás, rozkvitanie kvetov, pučanie 

stromov či ranný  vtá č í  spev. Predo-

všetkým sú však sviatkami duchov-

né ho pokoja a harmó nie. Sú spojené 

aj s  novým životom prebúdzajúcej 

sa prírody. Už naši predkovia si vá-

žili a ctili prírodu, ktorá im poskyto-

vala živobytie a po zime im ponúka-

la šancu na lepší život. �3.str.

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Sobota 20.4. o 18:30 hod.Sobota 20.4. o 18:30 hod.
Štvrtok 25.4. o 18:30 hod.Štvrtok 25.4. o 18:30 hod.

AfTer: BozkAfTer: Bozk

Oznam
Miestna organizácia Slovenského 

rybárskeho zväzu v  Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom a všet-

kým priaznivcom, že rybárske pre-

teky dospelých „O  pohár primátorky 

Banskej Štiavnice“ sa konajú dňa 4. 

mája 2019 na Počúvadlianskom ja-

zere (areál penziónu OMAD). Začia-

tok pretekov o 7:00 hod. a vyhláse-

nie výsledkov o 12:30 hod. Od 9:00 

hod. podávame halászlé a  pečené 

pstruhy. Návštevníci môžu v losova-

ní vyhrať hodnotné ceny.

Ďalej oznamujeme, že rybárske pre-

teky detí „O  pohár primátorky Ban-

skej Štiavnice“ sa konajú v nedeľu 5. 

mája 2019 od 8:00 hod. do 12:00 

hod. v Banskom Studenci na Malom 

Kolpašskom jazere.

Na uvedené preteky pozývame všet-

kých rybárov, občanov a priaznivcov 

z Banskej Štiavnice a okolitých obcí.

Výbor Miestnej organizácie SRZ

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na besedu 

dňa 30. apríla 2019 s  lektorom 

Mgr. Bohumilom Kernom na tému: 

„Vnímanie, emócie a komunikácia“. Be-

seda sa uskutoční o 17:00 v priesto-

roch Kultúrneho centra na Kam-

merhofskej 1 v  Banskej Štiavnici. 

Bližšie info: www.zivotazdravie.sk. 

Ste srdečne vítaní! 

OZ Život a zdravie

Mesto Banská Štiavnica po 

zimnej údržbe opäť počas 

vhodných klimatických 

podmienok začalo s vyspráv-

kami miestnych komunikácií 

a rekonštrukciami ciest, ktoré 

spravuje. 

V  14. kalendárnom týždni od za-

čiatku apríla sa zrealizovali tieto 

úseky ulíc podľa schváleného plánu 

a rozpočtu Mesta Banská Štiavnica:

Kysihýbelská ul.: nový asfaltový po-

vrch v celkovej výške 41 277 EUR, 

Ul. F. Urbánka: nový asfaltový po-

vrch v celkovej výške 17 205 EUR.

Rekonštrukciu ciest realizuje spo-

ločnosť Renovia, s.r.o., Lieskovec.

V súčasnosti Mesto Banská Štiavni-

ca pokračuje v  úpravách verejných 

priestranstiev na Ul. Antona Pécha. 

Práce by mali byť ukončené najne-

skôr v termíne do 15. júna 2019.

Michal Kríž

Vysprávky miestnych komunikácií
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DIÁR
z programu

primátorky

15.4.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie k  možnostiam ma-

nažmentu Banskoštiavnického 

geoparku.

 Prvé zasadnutie komisií pre 

voľby do Európskeho parla-

mentu.

16.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie so zástupcami Ekonomic-

kej fakulty UMB Banská Bystri-

ca.

17.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na 4. ročníku súťaže 

Husqvarna Drevorubač Junior 

2019 v Strednej odbornej ško-

le služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici.

18.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

každý deň

apríl: 8:00 hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

8.4. v TA3 o 18:30 a 20:35 bola repor-

táž, v ktorej poslanci MsZ Mgr. Mar-

tin Macharik a  Mgr. Milan Kabina 

hovorili o tom, že skupina poslancov 

MsZ bude žalovať štát, ak sa Minis-

terstvo životného prostredia SR de-

fi nitívne rozhodne presťahovať Slo-

venský vodohospodársky podnik, 

š.p., z Banskej Štiavnice do Banskej 

Bystrice. Zatiaľ tomu všetko nasved-

čuje, v  zmysle argumentácie hovor-

cu ministerstva Tomáša Ferenčáka, 

ktorý taktiež hovoril v reportáži. 8.4.

v  TA3 v  „Téme dňa“ od 19:50 hovo-

ril banskoštiavnický rodák, poslanec 

NR SR Jaroslav Paška. 13.4. v Rádiu 

Slovensko od 13:05 a v repríze v Rá-

diu Regina od 10:00 bol hosťom re-

lácie „Túto hudbu mám rád“ významný 

slovenský hudobný skladateľ, hu-

dobník, dirigent, aranžér a  produ-

cent Štiavničan Oskar Rózsa, man-

žel významnej slovenskej speváčky 

Zdenky Prednej. Sympatické bolo 

z nášho pohľadu najmä jeho vyhláse-

nie, že mu B. Štiavnica k jeho tvorbe 

maximálne vyhovuje, pričom doslov-

ne povedal, že je tu „šťastný“. 13.4. 

v  RTVS na Jednotke v  Správach 

o  19:00 bolo podrobne zdôvodne-

né, prečo presakuje voda z Hodruš-

ského tajchu, ale aj to, že Sloven-

ský vodohospodársky podnik, š.p., 

v B. Štiavnici tajch ešte v tomto roku 

opraví. Ja len podotýkam, že ten-

to tajch vyprojektoval, ale aj postavil 

v r. 1743 – 44 a súčasne aj tajch Roz-

grund svetoznámy polyhistor Samu-

el Mikovíni, ktorý v tomto období žil 

a pôsobil v B. Štiavnici. 14.4. v Rádiu 

Regina o 6:25 bolo literárno-drama-

tické pásmo o Maximiliánovi Hellovi, 

keďže v tento deň 14.4.1792 zomrel 

vo Viedni. Tento rodák zo Štiavnic-

kých Baní bol najvýznamnejším as-

tronómom v 18. stor. 15.4. v Rádiu 

Lumen od 3:00 do 3:30 bola relácia 

o osvietenských reformách Márie Te-

rézie (1740 – 80) a jej syna Jozefa II. 

(1780 – 90). Okrem iného odznelo, 

že k najväčším zásluhám Márie Teré-

zie patrí založenie Baníckej akadémie 

v B. Štiavnici, ktorá bola prvá v Euró-

pe. Pravda je však taká, že to bola do-

konca prvá vysoká škola technické-

ho charakteru na svete. 16.4 v Rádiu 

Slovensko v  raňajšom, ale aj dopo-

ludňajšom a  popoludňajšom vysie-

laní boli živé vstupy medzi študentov 

Gymnázia Andreja Kmeťa v B. Štiav-

nici, ktorí vyslovovali svoj názor, 

komu by dali svoj hlas v  prebieha-

júcej ankete, kto bol najväčším (lep-

šie by bolo najvýznamnejším) Slová-

kom.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

potrebné počas veľkonočných 

sviatkov

Technické služby, m.p., 

Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 969 

01 B. Štiavnica. Dispečing: 

0908 272 630, 0905 491 034 – miest-

ne komunikácie – ručné čistenie, 

0905 262 058 – dopravno-mechani-

začné stredisko, verejné osvetlenie: 

045/692 22 44, 0905 682 279 – ria-

diteľ TS, 0918 574 695 – zberný dvor

Bytová správa, s.r.o., ul. Dolná č. 2, 

969 01 B. Štiavnica: poruchy vykuro-

vania a dodávky teplej úžitkovej vody: 

p. Pika: 0903 696 207, ostatné poru-

chy a  údržba bytov: RNDr. Bačík: 

0903 696 183, p. Maďar: 0910 900 503, 

poruchy výťahov: EM Lift s.r.o. Žar-

novica: 045/681 31 66. 

Rýchla zdravotná služba: tel.č.: 

155, 112

Slovenský plynárenský prie-

mysel, a.s.: poruchová lin-

ka – plyn: 0850 111  727, zákaz-

nícka linka SPP: 0850 111  363, 

zakaznickalinka@spp.sk, biznis linka 

SPP: 0850 111 565, biznislinka@spp.sk

Stredoslovenská energetika, a. s.:

poruchová linka: 0800 159 000,

zákaz. centrum domácnos-

ti: 0850 111  468, 0906 252  525,

zákaz. centrum podnikatelia: 

0850 123 555, 0906 252 521

Veolia – Stredoslovenská vodáren-

ská prevádzková spoločnosť, a.s.,

Call centrum: 0850 111  234, 

cc@ stvps.sk

Mestská polícia, Radničné nám. 

č.1, 969 24 B. Štiavnica: zel.č.: 159, 

045/694 96 01, mobil: 0905 597 673

Obvodné oddelenie PZ BŠ, ul. Mlá-

dežnícka č. 25, 969 01 B. Štiavni-

ca, tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 

0961643901

Požiarna ochrana: tel.č.: 150, 112

Banskobystrická regionálna sprá-

va ciest, a.s., Závod Žiar nad Hro-

nom, stredisko B. Štiavnica, dispe-

čing: 045/691 28 06, 045/678 31 41, 

mobil: 0918 543 648

Pohotovostné lekárenské služby: 

V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v B. Štiavnici tieto lekárne: Le-

káreň Helios, Dolná ul. 13, 08:00 – 

11:00, 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne: nedeľa 

a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci apríl 2019:

15. – 18.4.2019, 16.týždeň, Lekáreň 

Mima, Energetikov 1, B.Štiavnica, 

7:30 – 16:30,

19.4. Lekáreň Mima, Energetikov 1, 

B.Štiavnica, 7:30 – 10:30,

20.4. Lekáreň Helios, Dolná 3, 

045/6922322, 8:00 – 11:00,

21.4. Lekáreň Mima, Energetikov 1, 

B.Štiavnica, 7:30 – 10:30,

22.4. 17.týždeň Lekáreň Ametyst, 

Križovatka 3, B.Štiavnica, 7:30 – 

10:30,

23. – 26.4. Lekáreň Ametyst, Križo-

vatka 3, B.Štiavnica, 8:00 – 16:00,

27.4. Lekáreň Helios, Dolná 3, B.Štiav-

nica, tel. 0456922322, 8:00 – 11:00,

28.4. Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, 

B.Štiavnica, 7:30 – 10:30,

29. – 30.4. Lekáreň Dr. Max, Bratská 

17, B.Štiavnica, 7:00 – 15:30.

Zdroj: 

https://www.e-vuc.sk/bbsk/

Poskytovanie LSPP pre dospelých: 

Nemocnica, ul. Bratská 17, B.Štiav-

nica, ordinačné hod.: Po – Pi (16:00 

– 22:00), víkendy a sviatky (07:00 – 

22:00), mobil: 0910 864 864

Ambulancia LSPP: 0948 190 609 

LSPP pre deti a  dorast: Kuzmány-

ho nábr. 28, Zvolen – Po – Pi (16:00 

– 22:00), víkendy a sviatky (07:00 – 

22:00)

Zubná pohotovosť: LSPP, Lieskov-

ská cesta 2298/4, 960 01 Zvolen, 

tel.č.: 045/ 533 13 00 – pracovné dni 

– 15.00 – 18.00 hod. – sobota/ne-

deľa/sviatky – 08.00 – 13.00 hod., 

0905 308 550

Výdajne zdravotníckych pomôcok: 

Marta, Bratská 17, (nemocnica), tel.č.: 

045/694 22 05 Po – Pi: 7:30 – 15:00 

okrem sviatkov

Partner – BS, s.r.o. (pri Lidli), ul. Kol-

pašská 1, mobil: 0911 844 001, 

0910 942 108 Po – Pi: 9:00 – 17:00, 

So: 8:00 – 12:00.

Dôležité telefónne čísla 
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Preto si toto obdobie spá-

jali s  rôznymi slávnosťami, ktoré sa 

stali tradičnými a  prechádzali z  ge-

nerácie na generáciu a  uchovávajú 

sa dodnes. Toto slávnostné obdobie 

sa aj v našom meste spája so zvykmi 

Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa po-

maly vytrácajú, ale v našich srdciach 

ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. 

Ten pravý odkaz týchto sviatkov by 

mal zostávať v  našich srdciach nie-

len počas veľkonočného obdobia, ale 

počas celého roka. Optimizmus, ra-

dosť a pestrá paleta farieb – to sú veľ-

konočné sviatky. Rodinné stretnu-

tia okolo sviatočného stola, kde má 

svoje miesto pohoda, veselosť a ve-

domie, že kedykoľvek pri tomto sto-

le nájdeme svoje miesto. To všetko 

umocňujú staré ľudové tradície. Je 

dobre, že im všetci dobrovoľne pod-

liehame. Aj v súčasnej dobe tieto za-

stavenia predstavujú nádej ako svet-

lý bod v  živote. Je dobre, že duch 

tradícií a bohaté zvykoslovie jarných 

sviatkov sprostredkúvame našim 

najmenším ako odkaz. 

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým, 

obyvateľom nášho mesta, ako aj jeho 

návštevníkom, ktorí sem počas tých-

to sviatkov zavítajú, zapriala požeh-

nané a  pokojné prežitie veľkonoč-

ných sviatkov, najkrajších sviatkov 

jari. Želám Vám milostiplné veľko-

nočné sviatky, ktoré do Vás vlejú 

novú silu a vieru, nový optimizmus 

do životných zápasov. Prežime Veľkú 

noc v hojnosti, ale nech je to hlavne 

hojnosť lásky, súcitu, zdravia, šťastia 

a porozumenia.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

1.str.

Jarná 
gruntovačka
v Regióne Štiavnica

Pri príležitosti Dňa Zeme a inicia-

tívy Vyčistime (si) Slovensko sa 

Oblastná organizácia cestovné-

ho ruchu Región Banská Štiavnica 

zapája v  spolupráci s  Banskobys-

trickým samosprávnym krajom 

a Rozvojovou agentúrou BBSK do 

spoločného čistenia vybraných tu-

ristických lokalít – Jarnej grunto-

vačky v  Banskobystrickom kraji 

a to hneď dva dni – 25.4. na Ná-

učnom chodníku Milana Kapustu 

a okolia 5 tajchov a 28.4. na Ná-

učnom chodníku Žakýlske pleso 

v obci Podhorie.

Vo štvrtok 25.4. o 9:00 štartujeme 

z 3 lokalít a to – Červená Studňa, 

tajch Klinger a Námestie sv. Tro-

jice a spoločne so žiakmi Základ-

nej školy Bakomi, Gymnázia An-

dreja Kmeťa a  Strednej odbornej 

školy lesníckej budeme čistiť Ná-

učný chodník Milana Kapustu po 

žile Terézia a okolie 5 tajchov na-

chádzajúcich sa v  tejto oblasti – 

Veľká a Malá Vodárenská, Červe-

ná Studňa, Ottergrund a Klinger. 

V  nedeľu 28.4. sa stretávame 

o 14:30 v obci Podhorie na Žakýli 

pod Gaštanom a budeme pokračo-

vať smerom k  Žakýlskemu plesu 

a Žakýlskemu hradu. Odpadkové 

vrecia a ochranné rukavice sú za-

bezpečené. Tešíme sa na Vás!

Región Banská Štiavnica

Okrem Mesta Banská Štiavnica 

sa o komunikácie a čistenie 

ciest II. a III. triedy stará 

Banskobystrická regionálna 

správa ciest, a.s. (BBRSC). 

Na samotnú realizáciu prác v  na-

šom okrese sme sa opýtali Paed-

Dr. Juraja Družbackého – vedúceho 

strediska Banská Štiavnica:

Banskobystrická regionálna 

správa ciest, a.s., doteraz vyko-

nala tieto práce:

Očistené úseky: Hodruša Hámre

Vysoká, Dekýš

II/524 Levický obchvat Štiavnické 

Bane

Horná Roveň

Trať mládeže po železničnú stanicu

V realizácii v mesiaci apríl:

I/51 od R1 – Kozelník – Banská Belá 

– Banská Štiavnica – Svätý Anton – 

Prenčov

Plán na mesiac máj:

Banský Studenec

Podhorie, Močiar

Počúvadlo

Baďan, Beluj, Klastava

Ilija

Kopanice

Realizácie vodorovného dopravné-

ho značenia bude prebiehať v  me-

siacoch máj, jún 2019.

BBRSC Banská Štiavnica

V  Regióne Štiavnica pripravujeme 

stratégiu rozvoja cestovného ruchu. 

Rozhodli sme sa za účasti čo najšir-

šej verejnosti zamyslieť sa nad ďalším 

rozvojom územia. 

Vyhodnotiť, čo sa v  posledných de-

siatich rokoch podarilo, čo nie, opýtať 

sa občanov, podnikateľov a všetkých, 

ktorí sa zúčastňujú života mesta, ako 

sa im v meste žije a podniká, kde vidia 

rezervy, čo by chceli zmeniť, kam by sa 

rozvoj mesta mal uberať.

Pracovné stretnutie zvolala oblastná 

organizácia cestovného ruchu Región 

Štiavnica a Rozvojová agentúra BBSK. 

Stretnutie sa tešilo značnému záujmu 

podnikateľov, samospráv a ďalších or-

ganizácií ktoré sa podieľajú na rozvo-

ji mesta, kultúry, cestovného ruchu 

a pod. Prišli zástupcovia Mesta Ban-

ská Štiavnica, Slovenského banského 

múzea, CHKO Štiavnické vrchy, mú-

zea Svätý Anton, niekoľkí starosto-

via členských obcí Regiónu Štiavnica, 

ale aj zástupcovia ubytovacích zaria-

dení, atraktivít a  občianskych zdru-

žení (Združenie turizmu, OZ Červená 

studňa, Banka lásky a pod.)

V  úvode riaditeľ OOCR Igor Kuhn 

oboznámil s  celkovým stavom ces-

tovného ruchu v  Regióne Štiavnica, 

nárastom počtu návštevníkov v  po-

sledných rokoch a poskytol základný 

prehľad o tom, ako v niektorých des-

tináciách sveta prebujnelý turizmus 

ohrozuje kvalitu života miestnych 

obyvateľov. Uviedol, že po úspešnom 

zvládnutí etapy zvyšovania počtu 

návštevníkov prišiel čas na systémo-

vé zmeny umožňujúce rast zvládnuť 

a naznačil možné zdroje, ktoré vidí o.i. 

v  zlepšení výberu dane za ubytova-

nie a alokovaní týchto zdrojov do udr-

žateľného rozvoja cestovného ruchu 

v Regióne Štiavnica.

Ďalšiu časť stretnutia formou work-

shopu viedla odborníčka na destinač-

ný manažment Iveta Niňajová z Roz-

vojovej agentúry BBSK. Jej otázky 

pomohli účastníkom zadefi novať jed-

notlivé okruhy problémov a témy na 

ďalšie riešenie. Výsledkom stretnutia 

bolo pomenovanie príležitostí a ohro-

zení, ktoré obyvatelia cítia v súvislosti 

s rozvojom turizmu a určenie piatich 

základných problémových oblastí, 

ktoré si vyžadujú riešenia: Únosnosť 

a udržateľnosť cestovného ruchu, se-

zónnosť, infraštruktúra, ekonomika 

turizmu a nielen mesto ale aj región.

Ako vznikne koncepcia rozvoja ces-

tovného ruchu?

Región Štiavnica zriadi k jednotlivým 

problémovým oblastiam pracovné 

skupiny, do ktorých pozve dotknuté 

organizácie a záujmové skupiny, aby 

spoločne hľadali riešenia zadefi no-

vaných problémov. Koncepcia bude 

sumárom práce jednotlivých pra-

covných skupín. Ak pôjde o  riešenie 

špecifi ckých otázok, prizveme na kon-

zultáciu odborníka na danú oblasť. 

„Dokument ponúkneme všetkým dot-

knutým subjektom vrátane samospráv 

na osvojenie, aby sa stal kľúčovým doku-

mentom pre dlhodobé plánovanie rozvoja 

mesta a regiónu. Zároveň poslúži oblast-

nej organizácii cestovného ruchu Región 

Štiavnica pri smerovaní našich aktivít“ 

uviedol Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

oblastnej organizácie cestovného ru-

chu Región Štiavnica.

Igor Kuhn, 

výkonný riaditeľ RBŠ

Čistenie komunikácií II. a III. triedy 
v okrese Banská Štiavnica

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu 
v Regióne Štiavnica

foto Archív BBRSC  
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Čo videl a cítil Ján štrnásteho nisana 
roku tridsať?

Veľkonočné posolstvo

AKTUALITY

V roku 2013 autori Sean Carter 

a Tyller Elison pripravili 

„Pieseň o Kristovom utrpení“ 

s podtitulom „Udalosti 

Svätého týždňa.“

Z  pohľadu verného a  milovaného 

učeníka Jána sa zamýšľajú nad uda-

losťami, na ktoré očitý svedok a Je-

žišov priateľ Ján nemohol nikdy za-

budnúť a o ktorých vydal pred 2000 

rokmi svoje neochvejné svedectvo. 

Ono napĺňa ľudské srdcia a  dvíha 

mysle aj na začiatku dvadsiateho 

prvého kresťanského storočia.

Ján miloval Krista, pravého Boha 

a  pravého človeka, čistou láskou, 

láskou, ktorá pochádza z  raja a do 

neba vovádza.

Pokúsme sa aj my, drahí čitatelia, 

v tomto Veľkom týždni roku 2019 

zamyslieť nad udalosťami, kto-

ré vtedy okolo štrnásteho nisana 

v roku 30 prežil v Jeruzaleme mla-

dý učeník Ján, zahľaďme sa očami 

jeho krásnej, vernej, vrúcnej a ťažko 

skúšanej lásky (agapé).

Rozpáľme oči nášho srdca večnou 

Láskou, ktorá hory prenáša a  kto-

rá sa súčasne dotýka Večného Boha 

i trpiaceho Božieho služobníka, člo-

veka.

Svätý apoštol Ján nám jasnou re-

čou prerozprával pomocou myšlie-

nok Seana Cartera a Tyllera Elisona 

svoj, Kristov i náš príbeh:

Bol som s  ním, keď vstupoval do 

mesta,

ako okolo kráľa sa vôkol neho zbie-

hali davy,

množstvo usmievajúcich sa tvárí

v mori vlniacich sa ratolestí,

ach, nakoniec to všetko boli len 

masky.

Srdce mi poskočilo,

keď som ich počul spievať:

„Hosanna na výsostiach“.

Išli sme do hornej siene,

lámali chlieb a pili víno

z  tej jedinej živej Vínnej révy sme 

mohli ochutnať.

A videl som,

keď ho brali na ten kopec,

kde bol ukrižovaný, hoc bol bez 

viny.

Svojimi ústami ho preklínali, po-

smievali sa mu,

nech zostúpi z kríža, ak je Boh.

A moje srdce vo mne puklo,

keď som ho počul hovoriť:

„Odpusť im!“ „Je dokonané.“

Pamätám si, keď v  záhrade potil 

kvapky krvi,

a ako prosil Otca, nech ho ten ka-

lich minie.

Stále cítim tú bolesť, keď mu pre-

bodli bok,

a  ako sa pod nami zatriasla zem 

v tej chvíli,

keď zomrel.

O tri dni neskôr sme našli prázdny 

hrob

a kameň od neho bol odvalený.

Po tvári mi stekali slzy radosti,

keď anjel hovoril:

„Neboj sa. Vstal. Neboj sa. On je vzkrie-

sený.“

Zo srdca vám, drahí čitatelia, pra-

jem Dobrotivým Bohom požehna-

nú Veľkú noc.

Ľudovít Frindt, farár

Milí priatelia, srdečne vás 

pozdravujem pri príležitosti 

tohtoročných veľkonočných 

sviatkov. 

Veľkonočné sviatky sú dňami osla-

vy Kristovho víťazstva nad smrťou. 

Každý človek potrebuje vidieť, že 

aj to, čo sa mu nepodarilo má svoj 

zmysel, dokonca to môže byť štar-

tom do nových a úspešných dní.

V posledných dňoch ma zaujala jed-

na kázeň svätého otca Františka, 

kde rozoberá mentalitu sťažovania 

sa a  nespokojnosti a  jej dopad na 

život človeka. V  kázni z  Domu sv. 

Marty okrem iného hovorí:  Úna-

va a  nespokojnosť skresľuje vide-

nie. „Duch únavy nás oberá o  nádej“, 

„únava je selektívna: vždy nám dáva vi-

dieť to nepekné na momente, ktorý prá-

ve prežívame a zabudnúť na dobré veci, 

ktoré sme prijali“.

Prajem vám, aby ste sa dopredu po-

zerali vždy s nádejou.

Pozývam vás aj ku nám do Ban-

ského Studenca, kde prevádzkuje-

me občianske združenie Martinus, 

o ktorom som písal vo vianočnom 

čísle Štiavnických novín. Pre našich 

priateľov máme pripravenú mož-

nosť jazdy na koni v jazdiarni, ale-

bo vo voľnej prírode, prípadne syry 

a  iné mliečne výrobky z našej pro-

dukcie.

Pekné veľkonočné sviatky a veľa ná-

deje do ďalších dní vám želá

Norbert Ďurdík, dekan – farár 

v Štefultove

Otváracie 
hodiny 
Mestské kúpele – plaváreň Ban-

ská Štiavnica počas veľkonoč-

ných sviatkov 2019:

18. – 19.4. (štvrtok, piatok) 

otvorené: 13:00 – 20:30

20.4. (sobota) 

otvorené: 14:00 – 20:30

21. – 22.4. (nedeľa, pondelok) 

zatvorené

23.4. (utorok) 

otvorené: 11:00 – 20:30

Upozornenie: v  pracovné dni od 

15:00 hod. do 17:00 hod. prebie-

ha na bazéne plavecký tréning!

Denisa Slezáková, vedúca pla-

várne, Bytová správa, s.r.o., BŠ

Úprimná 
gratulácia
Keď som v  marci 1990 do prvého 

čísla našich Štiavnických novín písal 

článok "Zamyslenie nad rokom 1989", 

v ktorom som hodnotil plnenie vo-

lebného programu mesta, ani som si 

neuvedomil, že dožijem a so mnou 

aj tieto naše noviny ďalších 30 ro-

kov. A  tu ho máš, stalo sa. Vďaka 

zanietenosti a  vytrvalosti funkcio-

nárov mesta, redaktorov, redakčnej 

rady, mnohým prispievateľom a ob-

čanom, podarilo sa. S poďakovaním 

všetkým, ktorí sa o to pričinili. Pri 

tomto výročí želám naším Štiavnic-

kým novinám a ich tvorcom ďalších 

úspešných aspoň 30 rokov! 

Ján Petrík

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica v  spo-

lupráci so Slovenským banským 

múzeom Vás pozýva na uvedenie 

publikácie Bohumír Bachratý: Jo-

zef Viktorián Pituk do života dňa 

26. 4. 2019 o 15:00 hod. v sále 

komorských grófov v Kammerho-

fe. Tešíme sa na Vašu účasť!

Henrieta Godová 

Veľkonočné 
bohoslužby
Bratskej jednoty baptistov

Veľký piatok 10,00 hod.

Veľkonočná nedeľa 8,00 hod.

Na ul. Akademickej 20

(oproti Lesníckej škole).

Cirkevný zbor Prameň
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Zo zastupiteľstva BBSK

Veľkonočná viera 
je naša životná istota

AKTUALITY

V prvú Veľkú noc sa nesie 

mestom Jeruzalem správa: 

Ukrižovaný a pochovaný Ježiš 

vstal z mŕtvych.

Odozvy sú rôzne. Jedni pochybu-

jú, druhí neveria, ďalší sú v rozpa-

koch. Aj vlastní učeníci Pána Ježiša 

Krista patrili k tým tretím. Len je-

diný učeník, ktorý vošiel do prázd-

neho hrobu Pána Ježiša Krista uve-

ril. Bol to Ján. Ale keď Pán Ježiš 

prišiel k  učeníkom cez zamknuté 

dvere a  pozdravil ich pozdravom, 

ktorým sa oni zdravili: Pokoj vám, 

učeníci uverili, keď im ukázal ruky 

a  prepichnutý bok. Tak píše Bib-

lia. Ale Tomáš, ktorý nebol medzi 

učeníkmi a keď ho stretli, poveda-

li mu: Videli sme Pána, Tomáš sa 

ohradil. Chcel dôkazy. V Tomášovi 

spoznávame dnešného moderné-

ho človeka, možno aj seba. Človek 

modernej doby chce mať všetko 

podložené dôkazmi. Lenže Boha 

nemožno poznať rozumom. Ro-

zum je v tejto oblasti veľmi obme-

dzený. Ale Pán Boh daroval nám 

ľuďom oči viery, ktorými môžeme 

poznať nadpozemský svet. Ale tu 

si musíme uvedomiť, že viera nie 

je geometrická axióma alebo logic-

ká poučka a ešte menej výslednica 

pokusného bádania, vyjadrená al-

gebrickým vzorcom. Viera je život-

ným úkonom podobne ako prejav 

dôvery alebo lásky voči ľuďom, kto-

rá sa vzťahuje na Pána Boha. Vie-

ru ani nemožno rozložiť na súčiast-

ky ako nejakú chemickú zlúčeninu 

a rozumom rozobrať.

Vieru možno spoznať len zvnútra 

na základe vlastnej skúsenosti.

Pán Boh, ktorý je Tvorcom ľudské-

ho ducha, prišiel ľuďom na pomoc 

tým, že sa vo svojom Synovi stal 

Človekom. A  preto treba nám aj 

dnes počúvať evanjelium, z ktorého 

hovorí sám Pán Ježiš Kristus. Za-

počúvajme sa aj v túto Veľkú noc do 

Jeho Slova. Na sebe zacítime Jeho 

pohľad. Počujeme Jeho volanie 

ako kedysi dávno, keď po svojom 

vzkriesení prišiel Pán znova medzi 

svojich učeníkov, kde bol aj Tomáš. 

A Pán zavolal na Tomáša: Poď sem 

Tomáš, vlož prst do môjho boku 

a nebuď neveriaci ale veriaci. A To-

máš uveril a  klaňal sa Pánovi. Ale 

Pán Ježiš zareagoval na Tomáša. 

Tak hovorí evanjelista Ján: Pretože 

si ma videl, uveril si, ale blahoslave-

ní sú všetci, ktorí nevideli a uveri-

li. A to sa dotýka nás. Naše spolo-

čenstvo má svedectvo, svedectvo 

evanjelií, ktoré rovnako dnes ako 

pred dvetisíc rokmi rozhlasujú sve-

tom: Kristus vstal z mŕtvych. On je 

nádej našej budúcnosti. Kto verí, 

má život večný, trvalý v spoločnos-

ti s Pánom Bohom. Preto otvorme 

uši na počúvanie veľkonočnej zves-

ti, ktorá nám daruje nádej do bu-

dúcnosti. Veď viera je z počúvania. 

Preto počúvajme veľkonočné po-

solstvo, ktoré je radostnou istotou 

aj pre moderného človeka, lebo nás 

uisťuje: neumriem, ale žiť budem 

a  rozprávať budem skutky Hospo-

dinove. Tak želám Vám všetkým to 

jediné, aby veľkonočná zvesť roz-

radostnila Vaše srdcia a aby ste sa 

stali veľkonočnými poslami vo Va-

šom okolí: Kristus Pán žije aj teraz 

so svojim ľudom. Amen!

Eunika Jurková, 

zborová kaplánka, ECAV BŠ

Vo februári sa uskutočnilo 

13-te zastupiteľstvo BBSK, 

kde sme preberali množstvo 

materiálov. 

V  zmene rozpočtu č.2 sme odsú-

hlasili pre SOŠ Lesnícku 37 827€ 

na výstavbu multifunkčného ih-

riska s umelým trávnikom a man-

tinelmi. Schválili sme vymeno-

vanie PhDr. Marcela Pecníka ako 

nového riaditeľa Stredoslovenské-

ho múzea so sídlom Námestie SNP 

v Banskej Bystrici. Zobrali sme na 

vedomie spolufi nancovanie projek-

tov na rekonštrukcie ciest Brezno 

– Č. Balog a  Kokava n/Rimavicou 

– Utekáč, Pôtor – Dolná Streho-

vá – Lučenec a  cestný násyp pred 

obcou Horný Tisovník, Kostiviar-

ska – Kynceľová – Sásová, I. eta-

pa. Schválili sme prenájom pozem-

kov pre spoločnosť Pod Sitnom, 

s.r.o.. Zámerom spoločnosti je pre-

budovať areál bývalej školy v príro-

de, ktorý bude ponúkať rekreáciu 

pre návštevníkov Počúvadlianske-

ho jazera spôsobom tzv. glampin-

gu, ktorý nadväzuje na chatkové re-

kreácie a autocamping z minulosti. 

Z  dohodnutých podmienok vybe-

rám: realizácia obnovy zničeného 

areálu bývalej školy v prírode a lo-

kality Počúvadlo, ktorá je dlhodo-

bo zanedbávaná; ďalej vybudova-

nie ubytovacích kapacít a  lokálnej 

infraštruktúry; podpora lokálnych 

farmárskych malovýrobcov a  pro-

duktov; podpora regionálnej eko-

nomiky, služieb a  zamestnanosti; 

rozvoj cestovného ruchu – podpora 

kultúrnych podujatí a  športových 

aktivít; záväzok nájomcu participo-

vať na verejnoprospešných investí-

ciách (obnova a  údržba banských 

jarkov); záväzok nájomcu fi nanč-

ne podporovať OOCR cez dobro-

voľné príspevky; propagácia regió-

nu na slovenskej a medzinárodnej 

úrovni. Okrem glampingového are-

álu spoločnosť upraví a  bude udr-

žiavať v prevádzkyschopnom stave 

dočasné odstavné plochy, ktoré aj 

teraz užívajú a naďalej budú užívať 

návštevníci Počúvadlianskeho ja-

zera. Na vzájomných rokovaniach 

bolo dohodnuté, že zisk z  parko-

vania v takomto prípade bude príj-

mom BBSK, ktorý zároveň odvedie 

jeho časť do OOCR. BBSK dohodou 

ukončí preň nevýhodnú nájom-

nú zmluvu platnú do roku 2027, 

z  ktorej nemá ani 1€ a  získa uza-

tvorením novej nájomnej zmluvy 

fi nančné prostriedky počas 27 ro-

kov minimálne vo výške 60 000eur 

ročne. V rámci zastupiteľstva nám 

Rozvojová agentúra BBSK, Kraj-

ská organizácia cestovného ruchu 

a  Oblastné organizácie cestovné-

ho ruchu Stredné Slovensko, Pod-

poľanie, Novohrad, Hont, Región 

Banská Štiavnica, Gron, Horehro-

nie a  Gemer predviedli fantastic-

ký prezentačný program nášho 

krásneho kraja. Boli sme nesmier-

ne prekvapení profesionalitou za-

mestnancov týchto organizácií ako 

aj celým programom. Patrí im po-

ďakovanie za skutočne dobre od-

vedenú prácu pre zviditeľnenie 

nášho kraja, ktorý sa skladá z rôz-

norodej a  preto krásnej mozaiky 

jednotlivých regiónov. Navštívte 

www.zahoramizadolami.sk.

Mikuláš Pál, 

Váš poslanec v ZBBSK

kam v BŠ 
a okolí ?

18.4. Prednáška: Čaro posvät. 

dymu. O  bylin. vydymovadlách. 

Archanjel, Radnič. nám. 10B, BŠ, 

17:00.

18.4. Jam Session. Archanjel, 

Radnič. nám. 10B, BŠ, 21:00.

19.4. Veľkonočné trhy. Sviatoč. 

dobroty a výrobky. Archanjel, Rad-

nič. nám. 10B, BŠ, 11:00.

19.4. Spojár oldies night vol.2. 

Párty na Veľký piatok. Spojár, 

Kammer. 181/6, BŠ, 21:00.

19.4. Koncert: Zoo And Aquarium. 

Multižán. vystúpenie. Archanjel, 

Radnič. nám. 10B, BŠ, 21:00.

20.4. Tvorivé dielne. Veľkonoč. 

tvorenie. Hotel Termál, Vyhne, 

14:00.

20.4. Koncert: Nany Hudák. Folk. 

vystúpenie. Divadielko Concordia, 

J. Palárika 4, BŠ, 18:00.

20.4. Degustácia vín zo štiavnic-

kej sopky. Vína z  Hontu a  Teko-

va. Vinocentrum, Kammer. 2, BŠ, 

19:00.

20.4. Koncert: Robo Opatovský. 

Vystúp. znám. speváka. KC, Kam-

mer. 1, BŠ, 19:00.

20.4. Veľkonočný koncert: Fat 

Trio. Hotel Daro, Hodruša Hámre, 

19:00.

21.4. Bábkové divadlo: O zlej prin-

ceznej. Divadielko Concordia, J. 

Palárika 4, BŠ, 15:00 a 17:00.

21.4. Veľkonoč. nedeľa v country 

štýle. Koncert Silné vetry. Terasa 

u Blaškov, Počúv. jazero, BŠ, 19:00.

21.4. Veľká noc s  Kašubovcami. 

Sviatočná veselica. Hotel Termál, 

Vyhne, 19:00.

23.4. Worskshop: Je to v nás. S W. 

Wuačkowcom a D. Klimkom. Ko-

mun. centrum Šobov, BŠ, 17:00.

24.4. Geobádateľňa. Ponuka tvor. 

aktivít pre všetkých. SBM – Mine-

ral. expo., Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 

13:00.

24.4. Uvedenie publik. o Jozefovi 

V. Pitukovi. SBM – Kammerhof. 2, 

BŠ, 15:00.

24.4. Jeden svet: Čističi. Premiet. 

fi lmu. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, 

BŠ, 19:00.

25.4. Pomáhame kvapkou po 

kvapke. Odber krvi. Hotel Termál, 

Vyhne, od 8:00.

25.4. Krajská jarná gruntovačka. 

Čistenie pred sezónou. Chodník 

M. Kapustu, BŠ, 9:00.

25.4. Koncert: Depart Refi re. Me-

dzinár. trio. KC, Kammer. 1, BŠ, 

19:00.

Región Banská Štiavnica
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Kalvária hravá, živá, inšpiratívna

ZAUJÍMAVOSTI

Z príležitosti usporiadania 

3. ročníka celoslovenskej 

výtvarnej a speváckej súťaže 

„Duchovný a umelecký odkaz 

banskoštiavnickej Kalvárie 

2019“ sme o slovo poprosili 

riaditeľku ZUŠ v B. Štiavnici 

Irenu Chovanovú.

Vážená p. riaditeľka, ako vznikla 

myšlienka organizovať takúto sú-

ťaž?

„Pred 6 rokmi túžila naša zástupkyňa 

Miroslava Knezovičová, aby sme zor-

ganizovali výtv. súťaž, ňou vzdali hold 

jedinečnosti banskoštiavnickej Kalvá-

rie a súbežne sme usporiadali aj súťaž 

v speve.“

Kto Vám s  organizovaním súťaže 

pomáha, prípadne Vás podporuje?

„Všetky ročníky sme spoluorganizova-

li s  našimi partnermi Radou rodičov 

pri ZUŠ, Mestom Banská Štiavnica, 

RK farnosťou Banská Štiavnica, Kal-

várskym fondom a tiež v spolupráci so 

SBM. Patrónom našej súťaže sa stal 

pedagóg spevu a  interpret Stanislav 

Bartko, ktorý nám či už ako predseda 

poroty alebo jej člen pomáha priviesť do 

B. Štiavnice osobnosti operného sveta. 

V  aktuálnom ročníku 2019 navštívila 

naše mesto operná speváčka a pedago-

gička Helena Besce Szabó.“

Ako prebiehala výtvarná časť súťa-

že a koľko škôl oslovila?

„Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 19 

škôl z celého Slovenska. Odbornú po-

rotu oslovili práce, ktoré niesli v sebe 

radosť, život, hravosť a fantáziu. Na-

šej ZUŠ-ke boli udelené v 5. kat. žia-

kov ZUŠ dve 1. miesta G. Jauschovi 

a  K. Lepáčekovej. Dve 2. miesta M. 

Kuhnovi a E. Cibulovej, tri 3. miesta 

T. Trubanovi, L. Natálii Černákovej 

a  L. Hajduovej. Čestné uznania zís-

kala Nina Kovárová a skupina žiakov 

za kolekciu prác „Kalvária v  azyle“. 

V 6. kat. žiakov ZUŠ sa na 1. mieste 

umiestnila Z. Helbichová. 2. miestom 

bola ocenená práca H. Dudákovej a 3. 

miestom práca N. Cibulovej. 1.miesto 

si vyslúžila v 7. kat. žiakov II. stupňa 

ZUŠ žiačka Dana Hajduová a  čestné 

uznanie L. Bačíková. Výstava potrvá 

v Kammerhofe do konca mája 2019.“

Spevácka časť súťaže bola prístup-

ná aj verejnosti, ako ju hodnotíte?

„Je pre nás cťou, že si spevácke výkony 

súťažiacich zo 7 ZUŠ Slovenska prišli 

vypočuť aj p. farár Ľudovít Frindt a p. 

kaplán Michal Martinka, viacerí rodi-

čia a starí rodičia našich žiakov. P. fa-

rár sa teší z iniciatívy školy, ktorá pri-

bližuje spoločnosti hodnoty umelecké 

i  duchovné. Ako pri vyhodnotení vý-

stižne zhodnotil p. kaplán Martinka, 

pre neho boli spevácke výkony „traile-

rom“ na nebo. Ako pri upútavke na 

fi lm, ktorá niečo naznačí, ale nepovie 

všetko, krásne, citlivé interpretácie 

slov. ľud. a gospelových piesní vnímal 

ako trailer – upútavku na nebo, v kto-

rom sme sa akoby všetci na chvíľu ocit-

li. Teším sa, že sa do spevu zapojili 

všetky spevácke triedy. Z triedy p. uč. 

Hlinkovej získala „bronzové pásmo“ 

(ďalej BP) M. Kováčová a  striebor-

né pásmo (ďalej SP) V. Kudláková, 

z  triedy p. uč. P. Weisovej Ľ. Kuchto-

vá BP, I. Baarová SP, K. Freigerto-

vá BP a v kat. Duet s N. Buzalkovou 

SP. Strieborným pásmom boli ocenení 

aj dvaja žiaci z mojej speváckej triedy 

D. Knížek a P. Chovan, ktorý v kategó-

rii Duet za pieseň: „Márnotratný syn“ 

s Danielkou Kminiakovou získal zlaté 

pásmo (ďalej ZP). ZP za piesne „Za-

hrajte mi tichúčko“ a „Tak prijímaš to, 

čo ti dáva“ získala Daniela Kminiako-

vá, ktorá sa stala aj laureátkou súťaže. 

Gratulujeme!“

Vyhodnotenie oboch súťaží a  sa-

motná vernisáž výtv. prác sa kona-

li v reprezentatívnych priestoroch 

Kammerhofu. Aký program ste si 

tam pripravili?

„Pozvanie prijali všetci zástupcovia 

partnerov a  podporovateľov, ktorí sa 

oceneným prihovorili. Predstavili sa 

speváci I. Baarová s  piesňou „Všet-

ci zídeme sa v  nebi“ a  M. Brunerová 

(z  CZUŠ sv. Gorazda Vrbové) s  pies-

ňou „Svedomie“. Do programu prispe-

la A. Hasbach a  laureátka D. Kmi-

niaková („Zahrajte mi tichúčko“). S. 

Bartko a  D. Modranská prispeli pô-

sobivým duetom Toselliho „Serená-

dy“. Duchovný ráz súťaže podčiarkla 

Cacciniho „Ave Mariou“ operná spe-

váčka Helena Becse Szabó, ktorá v zá-

vere ukázala kus svojho operetného 

majstrovstva áriou „Meine Lippen sie 

küssen so heiss“ z operety Giuditta od 

Franza Lehára.“

Ja som sa mala možnosť zúčastniť 

Vášho nádherného podujatia. Spl-

nil tento ročník súťaže Vaše očaká-

vania a komu by ste sa chceli v zá-

vere poďakovať?

„Teším sa, že sme snáď malou kvap-

kou v  mori prispeli k  tomu, aby sme 

srdcia, mysle, kreativitu a  umelecké 

napredovanie žiakov nasmerovali na 

hlbšie hodnoty ako len zisk, moc, slá-

va, komercia. „Kalvárskou súťažou“ 

sa darí vyzdvihovať pravé umelec-

ké a  duchovné hodnoty. Toto všetko 

by sa nedalo uskutočniť bez všetkých 

v  úvode spomínaných partnerov, 

sponzorov a bez mojich skvelých obe-

tavých kolegov, bez pani zástupkyne 

K. Tuhárskej a výtvarníčky Z. Hilber-

tovej. Kompletné výsledky, podrob-

nejšie poďakovanie a celý článok náj-

dete na www.zusbanskastiavnica.

edupage.org.“

Za odpovede ďakuje

Janka Bernáthová

Výtvarná a spevácka súťaž v Kammerhofe  foto Archív ZUŠ 

Záhradkárske 
okienko
Výchovný rez

Štíhle vreteno = jeho cieľom je do-

pestovanie zo žiadaného tvaru 

a  konečnej výšky stromu. V  dru-

hom roku po výsadbe by ešte ne-

malo byť nadbytočné množstvo 

konárov. Spravidla ich narastie 

toľko, že nie je potrebné nič od-

strániť. Vyrežeme len vertikálne 

rastúce výhonky, ktoré rastú sú-

bežne s kmeňom. Tento v druhom 

roku po vysadení zrežeme rov-

nako ako pred výsadbou, teda ho 

skrátime na 40 až 50cm nad po-

sledným rozkonárením a vylúpne-

me na ňom púčik. V 3. a v 4. roku 

opakujeme postup a nezabúdame 

tiež na pravidelné a čo najskoršie 

odstránenie chorých a  mechanic-

ky poškodených výhonkov. Treba 

odstraňovať aj koreňové výhonky. 

Michaela Mojžišová

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka As-

siského, ul. Gwerkovej – Göllnero-

vej č. 9, 969 01 Banská Štiavnica 

oznamujeme rodičom, že zápis do 

MŠ na školský rok 2019/2020 sa 

uskutoční v priebehu mesiaca máj 

v priestoroch materskej školy.

Čo ponúkame vašim deťom:

– láskavý kresťanský prístup

– nové moderné priestory

– prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v primera-

nej miere a  možnosť využitia te-

locvične, počítačovej miestnosti 

v ZŠ

– zdravú výživu a základy plávania

– poznávanie tradičných zvykov, 

piesní a tancov s vystúpením pred 

verejnosťou

– výučba anglického jazyka hra-

vou formou

– pohodu, lásku, priateľstvo a vý-

bornú spoluprácu so ZŠ

Rodičia si môžu vyzdvihnúť pri-

hlášku pre svoje dieťa v  MŠ sv. 

Františka Assiského.

Bližšie info: www.katgymbs.sk, 

č.t. 0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského

„Ak je niečo naopak, nemusí to byť 

opakovanie.“

Ján Petrík

čriepok
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Valetantský sprievod

OZNAMY

Spomienka

Dňa 23.4. uply-

nie rok, čo nás 

navždy opustil 

milovaný man-

žel, otec a  ded-

ko p. Štefan Murár. Tí, kto-

rí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. Spomína 

manželka Paulína, deti 

Štefan a Katarína s ro-

dinami a vnúčatá Leila 

a Števko

Poďakovanie

Touto cestou sa 

chceme poďa-

kovať rodine, 

susedom, pria-

teľom, býva-

lým pracovníkom ČSTP, člen-

kám Svätého ruženca, ktorí sa 

prišli rozlúčiť dňa 4.4.2019 

s  našou zosnulou Annou 

Gibasovou. Ďakujeme p. kap-

lánovi Martinkovi za dôstojnú 

rozlúčku, pohrebníctvu Chá-

ron za ich profesionálny a ľud-

ský prístup a prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli veľ-

mi pekne poďakovať p. Maroško-

vi Ivaničovi zo sociálnej taxi služ-

by za jeho ľudský a profesionálny 

prístup pre nás sociálne odkáza-

ných občanov. 

Dôchodcovia zo Štefultova

Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a  detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567.

J. Machilová

Veľká a neopísateľná bolesť 

naplnila naše srdcia pri 

smutnej správe, že srdce 

nášho bývalého kolegu, spolu-

občana, priateľa, milovaného 

otca a starého otca sa navždy 

zastavilo.

Pán Jozef Truban sa narodil 7. de-

cembra 1939 v  Rybníku nad Hro-

nom. Jeho život je však zviaza-

ný s  Banskou Štiavnicou a  Hornou 

Rovňou, ku ktorej mal blízky srdco-

vý vzťah. Mal vrelý vzťah k automo-

bilom, vyučil sa za automechanika, 

potom pokračoval v štúdiu na Stred-

nej podnikovej technickej škole v od-

bore prevádzka a ekonomika dopra-

vy. V roku 1985 ukončil štúdium na 

Inštitúte MV SR pre NV v Bratisla-

ve. Pracovať začal vo Zväzarme, ako 

učiteľ v autoškole, neskôr ako vedúci 

strediska Autoškoly Zväzarm v Ban-

skej Štiavnici. Tisíckam ľudí odovzdal 

svoje odborné skúsenosti a  znalos-

ti. Neskôr jeho kroky viedli k Tech-

nickým službám, kde bol zamestna-

ný ako vedúci Mestských kúpeľov, 

následne dlhé roky vykonával funk-

ciu riaditeľa Technických služieb až 

do odchodu na invalidný dôchodok. 

Počas jeho pôsobenia, vo funkcii ria-

diteľa Technických služieb Banská 

Štiavnica, táto organizácia zazname-

nala najväčší rozvoj. Začalo sa s ob-

novou oporných múrov, schodísk 

a  stavebných prác súvisiacich s  pa-

miatkovou obnovou v zmysle uzne-

senia vlády. Zároveň bol poslancom 

MNV v  Štiavnických Baniach. Bol 

mimoriadne aktívny, záležalo mu na 

rozvoji mesta ako i  milovanej obce 

Štiavnické Bane, čo súviselo s láskou 

k Hornej Rovni, kde býval. Bol žena-

tý, spolu s manželkou Máriou v láske 

a  porozumení vychovali svoje milo-

vané deti syna Michala, dcéru Zden-

ku a Oľgu. Všetku svoju lásku venoval 

výchove svojich detí, viedol ich k pra-

covitosti, poctivosti, láske k  nášmu 

mestu a  milovanej Hornej Rovni. 

Takto viedol i svoje vnúčatá, na kto-

ré bol mimoriadne hrdý. Náš zosnulý 

mal veľa koníčkov. Na prvom mieste 

to boli automobily, čo súviselo i s jeho 

dlhoročným pôsobením učiteľa v au-

toškole. Miloval Banskú Štiavnicu, 

záležalo mu, aby naše mesto patrilo 

k popredným mestám na Slovensku, 

podporoval rozvoj mesta po všetkých 

stránkach a  verejne sa angažoval. 

Pán Jozef Truban, Lacko, ako sme ho 

volali, patril medzi dobrosrdečných, 

pracovitých ľudí, ktorý mal veľký 

zmysel nielen pre prácu a poriadok, 

s čím súvisela aj funkcia riaditeľa TS 

mesta, ale aj v  ľudskom rozmere, 

mal veľké sociálne cítenie. Svoje veľ-

ké ľudské srdce dokázal rozdávať ľu-

dom okolo seba, či to boli nadriadení, 

zamestnanci, priatelia alebo  známi. 

A preto aj so zamestnancami doká-

zal nenásilnou formou pritiahnuť 

všetkých ľudí k práci prospešnej pre 

mesto a  všetkých obyvateľov. Svoju 

ľudskosť,  múdrosť a  skúsenosť pre-

niesol do každodennej práce, do vzťa-

hu k ľuďom a starostlivosti a výchovy 

svojej milovanej rodiny a detí. Nikdy 

nebol ľahostajný k problémom iných. 

Dokázal ich podržať aj v  najťažších 

chvíľach života a tomu sa hovorí, že 

„v núdzi poznáš priateľa“ a on bol na-

šim priateľom. Jeho ďalšou záľubou 

bolo poľovníctvo. Bol členom Sloven-

ského zväzu poľovníkov. Od malička 

bol naučený pracovať a zmysel života 

videl v práci a v láske k rodine.

S tichou spomienkou, s láskou v srd-

ci, bol si pre nás vzácny a milovaný 

človek, náš drahý priateľ, ukladám 

Ti kyticu ruží ako spomienku a vďa-

ku za všetku vykonanú prácu v pro-

spech mesta Banská Štiavnica a jeho 

občanov. Chcem Ti za to vysloviť 

veľké uznanie, ale nielen ako primá-

torka mesta, ale aj ako Tvoja býva-

lá kolegyňa, jedným veľkým slovom 

ďakujem.

Chcem sa s Tebou rozlúčiť za všet-

kých obyvateľov mesta Banská 

Štiavnica a osobitne za Tvojich bý-

valých zamestnancov a  kolegov zo 

slovami ďakujeme za ľudskosť, ďa-

kujeme za prácu, ďakujeme za to, že 

sme mali tú česť byť Tvojimi spolu-

pracovníkmi a  priateľmi. Na záver 

by som chcela vyjadriť slová: „Veľkosť 

človeka sa hodnotí jeho ľudskosťou, lás-

kou k iným a jeho prácou“. Ty si podľa 

týchto kritérií žil a konal. Bolo nám 

cťou Ťa poznať a s Tebou spolupra-

covať. Zostávaš navždy v našich srd-

ciach.

Česť Tvojej pamiatke!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Odišiel z našich radov

Najdlhšie v pamäti Štiavni-

čanov ostávali rozlúčkové 

sprievody valetantov – poslu-

cháčov posledných ročníkov 

Akadémie. 

Valetanti sa rozlúčili so svojou milo-

vanou školou, profesormi, nasledo-

valo lúčenie s mestom, v ktorom pre-

žili vari najkrajšie roky svojho života 

– s Banskou Štiavnicou.

Chceli by sme vám priblížiť tento Va-

letantský sprievod, ktorý by mal pri-

pomínať pôvodnú atmosféru akade-

mikov trochu v  pozmenenej forme. 

Na čele sprievodu kráčajú baníci so zá-

stavou baníckeho spolku a  zástavou 

mesta. Za nimi kráča spevokol Štiav-

ničan, potom ide sv. Barbora – patrón-

ka baníkov. Na čele valetantov kráča 

najstarší akademik (služobne najstar-

šieho je poznať podľa počtu zelených 

stúh, ktoré má okrútené okolo klo-

búka). Za veteránmi idú prvoročia-

ci, ktorí nesú kufre, batohy a ostatné 

predmety osobnej potreby odchádza-

júcich valetantov. Za nimi idú poslu-

cháči nižších ročníkov v  štvorstupe, 

držiac sa okolo pliec, pomaly napre-

dujú vlnivým pohybom napodobňu-

júcim salamandru (jaštericu), z jednej 

strany na druhú. Ďalej idú štiavnické 

lúčiace sa kyšasonky. Sprievod pokra-

čuje spevokolom z Novej Bane, ďalej 

idú študenti z univerzít a zahraniční 

študenti. Sprievod sa zhromažďuje 

pred lýceom, pokračuje k mestskému 

úradu, kde sa zastaví a najstarší aka-

demik prednesie rozlúčkovú reč aka-

demikov z  roku 1863. Na schodišti 

MsÚ sú zastúpení rektori, dekani, ako 

aj zástupcovia mesta. S akademikmi 

sa rozlúči primátorka mesta a  sprie-

vod pokračuje ulicami mesta až po 

Pomník padlých pri Glanzenberg štôl-

ni. Tu sa s akademikmi rozlúči zástup-

ca profesorov, akademici odovzdajú 

šerpy, ktoré majú slúžiť ďalším gene-

ráciám, poďakujú sa profesorskému 

zboru. Prvoročiaci odovzdajú osob-

né potreby akademikov do „Štiavnic-

kej Anči“ a sprievod ukončíme rozlúč-

kovou piesňou „Starý študent už putuje 

svetom“ a mottom „Štiavnica je tvojím 

Bohom, matkou, nevestou, sestrou, milen-

kou – všetkým. Kto jej ubližuje, je aj tvojím 

nepriateľom!“. Počas sprievodu vystúpi 

spevokol „Štiavničan“ a spevokol z No-

vej Bane. 

Dalma Štepáneková
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V dňoch 6. – 8. marca 

2019 v historickom centre 

mesta Banská Štiavnica, 

najmä v areáli Starého zámku, 

natáčal britsko-slovenský 

fi lmový štáb fi lm Dracula – 

Rules of the Beast. 

Starý zámok si fi lmári nevybrali ná-

hodou. Spomedzi všetkých vytypova-

ných objektov najviac spĺňal predsta-

vy tvorivého tímu, najmä požiadavky 

scenára. Zámok zaujal aj svojou ar-

chitektonickou monumentálnosťou 

a výhodnou polohou v rámci lokali-

ty. Napriek blízkosti k centru mesta, 

fi lmárom vyhovovalo, že zámok bol 

počas fi lmovacích dní pre verejnosť 

uzatvorený a  oni mohli nerušene 

pracovať. Ťažisko natáčania v objek-

te bolo v priestore nádvoria citadely, 

kde vzniklo niekoľko hlavných scén 

z kláštora. V mieste medzi vstupom 

do areálu a vežou Himmelreich bola 

vytvorená scéna trhoviska. Pri zábe-

roch do dobovej ulice, ale aj pri viace-

rých ďalších scénach bol pri fi lmova-

ní použitý dron.

Pre potreby fi lmovania boli na viace-

rých miestach Starého zámku reali-

zované stavebno-dekoračné zásahy. 

Vznikla napríklad niekoľko metrov 

dlhá a  približne štyri metre vyso-

ká umelá stena, vstup do nádvoria 

bol zmenšený a  upravený osade-

ním novej dvojkrídlovej brány vrá-

tane kovovej mreže. Viaceré okná 

smerujúce do nádvoria museli byť 

prekryté a celé nádvorie bolo dopl-

nené malými rekvizitami – svietnik-

mi, sviečkami, košmi s ohňom, atď.. 

Niektoré kulisy použité pri natáča-

ní v Banskej Štiavnici boli vyrobené 

špeciálne pre potreby natáčania fi l-

mu (brány, steny). Po ukončení na-

táčania na Slovensku boli odvezené 

do Londýna, kde sa použijú pri vý-

robe scén v londýnskych ateliéroch.

V  čase natáčania (začiatok marca) 

bolo mimoriadne teplé počasie, pri-

bližne 10 – 15 stupňov. Natáčalo 

sa tri dni, približne od 16-tej hodi-

ny do 4-tej hodiny ráno. Do prác pri 

fi lmovaní bolo zapojených viac ako 

200 osôb, 5 hercov a  približne 50 

komparzistov (z  Bratislavy a  Ban-

skej Štiavnice). Napriek netradič-

ne teplému počasiu si komparzistky 

stvárňujúce mníšky museli aj niečo 

„vytrpieť“. Pri jednej zo scén niekoľ-

ko desiatok minút ležali na kamen-

nej dlažbe nádvoria. Chlad si užil aj 

predstaviteľ hlavného hrdinu Claes 

Bang, keď bol počas natáčania scény 

svojej premeny na vlka celkom nahý.

Posledný deň fi lmového natáčania 

bola využitá aj plošina s  ramenom 

dlhým 42 metrov a  refl ektorom 

umiestneným na jeho konci. Špeciál-

ne osvetlenie sa použilo na dotvo-

renie nočnej atmosféry. Pozornosť 

budili aj dva obrovské balóny vzná-

šajúce sa počas fi lmovacích dní nad 

nádvorím citadely Starého zámku. 

Balóny naplnené héliom zabezpečo-

vali celkové nočné osvetlenie nádvo-

ria. Ich úlohou bolo navodiť potreb-

nú svetelnú hladinu. Súčasťou tímu 

fi lmárov boli tri kamióny s rekvizi-

tami, mobilné WC, tri špeciálne ná-

kladné autá s  osvetľovacou techni-

kou, dva mobilné dieselgenerátory, 

hasičské zásahové vozidlo a vozidlo 

záchrannej zdravotnej služby, šty-

ri špeciálne kamióny – dva herec-

ké, jeden kostýmový a jeden make-

up truck.

Počas troch dní fi lmovania v Banskej 

Štiavnici obsadil fi lmový štáb celý 

priestor pred Starým zámkom, hor-

nú časť Námestia svätej Trojice a par-

koviská pod Novým zámkom a  pri 

bývalej baníckej škole. Členovia štá-

bu a herci boli v meste ubytovaní vo 

viacerých hoteloch, počas prestávok 

pri fi lmovaní sa stravovali v reštaurá-

cii na Námestí svätej Trojice, kde bol 

pre nich zo strany produkcie zabez-

pečený bohatý catering.

Odchod fi lmového štábu z  Banskej 

Štiavnice neznamená ukončenie prác 

na fi lme, tie budú po dobu niekoľ-

kých nasledujúcich týždňov pokra-

čovať v londýnskych ateliéroch. Pred-

stavenie fi lmu divákom je plánované 

v roku 2020.

Autor textu a fotografi í: 

Daniel Harvan, 

vedúci oddelenia histórie, SBM

Zaujímavosti z natáčania Drakulu 
v Banskej Štiavnici

Úspech žiačok SOŠ služieb a lesníctva 
Banská Štiavnica

KALEIDOSKOP

Žiačky štvrtého ročníka 

odboru 6324 M manažment 

cestovného ruchu sa 3. apríla 

2019 zúčastnili 23.veľtrhu 

cvičných fi riem v Žiari nad 

Hronom. 

Veľtrh organizovala Súkromná ob-

chodná akadémia v  Žiari nad Hro-

nom v  priestoroch mestského kul-

túrneho centra a  zúčastnilo sa na 

ňom 25 cvičných fi riem z celého Slo-

venska. Žiaci prezentovali svo-

je cvičné fi rmy, náplň ich činnos-

tí v týchto súťažných disciplínach:

– najlepšia elektronická prezentácia 

cvičnej fi rmy,

– najlepší slogan cvičnej fi rmy,

– najlepší stánok cvičnej fi rmy,

– najlepšie logo cvičnej fi rmy,

– najlepší katalóg cvičnej fi rmy.

Stredná odborná škola služieb a les-

níctva v tomto školskom roku s Fir-

mou Chloe, s.r.o., získala krásne 3. 

miesto v  kategórii najlepší stánok 

cvičnej fi rmy. Po minuloročnom 

prvenstve v kategórii „Najlepší katalóg 

cvičnej fi rmy“ sa škola opäť teší z krás-

neho dosiahnutého úspechu žiakov 

IV.Z  triedy, kde fi rmu reprezento-

vali: Gregáňová Paula, Horváthová 

Anna, Kališeková Michaela, Krajčová 

Bibiana, Drozdová Nikola, Kubíková 

Miroslava, Luptáková Nikoleta, Stoj-

kovičová Lucia a  na príprave spolu-

pracovali Šemodová Paula a Hanusz 

Samuel. Týchto deväť dievčat a  je-

den mladý muž, pripravili množstvo 

prezentačných materiálov fi rmy, vi-

deo s poskytovanými službami, nový 

katalóg oblečenia, doplnkov a  kata-

lóg služieb. Vďaka ich zručnostiam, 

vedomostiam, šikovnosti a kreativi-

te pod vedením pani Ing. Petry Pa-

lášthyovej vyrastajú zo žiačok budú-

ci absolventi, ktorí sa určite uplatnia 

na trhu práce.

SOŠSaL

Úspešné žiačky SOŠSaL na veľtrhu  foto Archív SOŠSaL

Zápis
Vážení rodičia,

Materská škola, Bratská č.9 

Banská Štiavnica Vás srdeč-

ne pozýva na Zápis detí do ma-

terskej školy na školský rok 

2019/2020, ktorý sa uskutoční 

v  dňoch od 2.5. do 10.5.2019 

v  priestoroch riaditeľne mater-

skej školy. Tešíme sa na Vás!

MŠ Bratská 9

Ocenenie 
osobností športu a kultúry

Dovoľujeme si pozvať nomi-

nované osobnosti a  kolektívy 

z  oblasti športu a  kultúry na 

udeľovanie cien za reprezento-

vanie Banskej Štiavnice v  roku 

2018. Udeľovanie cien sa usku-

toční v stredu 30. apríla 2019 

o  15:30 v  sále kina Akademik 

na Námestí sv. Trojice. Víta-

ní sú všetci priaznivci športu 

a kultúry. 

Ján Petrík, 

OKŠaMK
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

KULTÚRA

Piatok 19.4. o 18:30 hod.Piatok 19.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 21.4. o 18:30 hod.Nedeľa 21.4. o 18:30 hod.
HellboYHellboY

Sci – fi , akcia, fantasy, dobrodružný, Sci – fi , akcia, fantasy, dobrodružný, 
121 min., MP:15, vstupné: 5€. Hell-121 min., MP:15, vstupné: 5€. Hell-
boy sa pod hlavičkou ÚPVO (Úradu boy sa pod hlavičkou ÚPVO (Úradu 
pre paranormálny výskum a obranu) pre paranormálny výskum a obranu) 
vydáva do Londýna, kam sa zo záhro-vydáva do Londýna, kam sa zo záhro-
bia vrátila obávaná čarodejnica Ni-bia vrátila obávaná čarodejnica Ni-
mue. mue. „Krvavá Kráľovná“„Krvavá Kráľovná“ potrebuje  potrebuje 
nabrať silu, pretože v dávnych dobách nabrať silu, pretože v dávnych dobách 
ju zabil samotný kráľ Artuš a  kusy ju zabil samotný kráľ Artuš a  kusy 
jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych 
častiach Anglicka. Hellboy teraz musí častiach Anglicka. Hellboy teraz musí 
zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zo-zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zo-
slala smrtiacu morovú ranu. Roha-slala smrtiacu morovú ranu. Roha-
tý cynik má našťastie po svojom boku tý cynik má našťastie po svojom boku 
nevlastného otca, profesora Trevo-nevlastného otca, profesora Trevo-
ra Bruttenholma, a kamarátku Alice, ra Bruttenholma, a kamarátku Alice, 
mimoriadne nadané médium. Spolu mimoriadne nadané médium. Spolu 
s nimi odhalí šokujúcu pravdu o svo-s nimi odhalí šokujúcu pravdu o svo-

jom pôvode i o tom, aké je jeho skutoč-jom pôvode i o tom, aké je jeho skutoč-
né poslanie. né poslanie. 

Sobota 20.4. o 18:30 hod.Sobota 20.4. o 18:30 hod.
Štvrtok 25.4. o 18:30 hod.Štvrtok 25.4. o 18:30 hod.
AfTer: BozkAfTer: Bozk

Príbeh zo života, romantická dráma, Príbeh zo života, romantická dráma, 
100 min., MP:12, vstupné: 5€. Tes-100 min., MP:12, vstupné: 5€. Tes-
sa je slušne vychované dievča, kto-sa je slušne vychované dievča, kto-
ré randí s milým, spoľahlivým chlap-ré randí s milým, spoľahlivým chlap-
com. V živote má jasný cieľ, ambície com. V živote má jasný cieľ, ambície 
a matku, ktorá dohliada, aby to tak zo-a matku, ktorá dohliada, aby to tak zo-
stalo. Lenže hneď v prvý deň na vyso-stalo. Lenže hneď v prvý deň na vyso-
koškolskom internáte narazí na Har-koškolskom internáte narazí na Har-
dina, chalana so strapatými hnedými dina, chalana so strapatými hnedými 
vlasmi, sebavedomým britským prí-vlasmi, sebavedomým britským prí-
zvukom, s pírsingom v pere a ten jej zvukom, s pírsingom v pere a ten jej 
nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy 
verila…  verila…  

Nedeľa 21.4. o 16:00 hod.Nedeľa 21.4. o 16:00 hod.
Ako vYcvičiť drAkA 3Ako vYcvičiť drAkA 3

Animovaný, dobrodružný, 104 min., Animovaný, dobrodružný, 104 min., 
MP, vstupné: 5€.MP, vstupné: 5€.

Utorok 23.4. o 18:30 hod.Utorok 23.4. o 18:30 hod.
KliATbA kvíliAcej KliATbA kvíliAcej 

žeNYžeNY

Horor, mysteriózny, 93 min., MP:15, Horor, mysteriózny, 93 min., MP:15, 
vstupné: 5€ Počas života v záchvate vstupné: 5€ Počas života v záchvate 
žiarlivosti utopila svoje deti, no vzá-žiarlivosti utopila svoje deti, no vzá-
pätí sa za nimi so žalostným plačom pätí sa za nimi so žalostným plačom 
vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz pla-vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz pla-
če naveky. Jej slzy sú smrteľné a kto če naveky. Jej slzy sú smrteľné a kto 
v noci začuje jej volanie smrti, je za-v noci začuje jej volanie smrti, je za-
tratený. La Llorona sa zakráda tmou tratený. La Llorona sa zakráda tmou 
a loví deti v zúfalom pokuse nahradiť a loví deti v zúfalom pokuse nahradiť 
vlastné. Stáročiami sa jej nenásytná vlastné. Stáročiami sa jej nenásytná 
túžba stáva čoraz väčšou... a jej me-túžba stáva čoraz väčšou... a jej me-
tódy čoraz desivejšími. V 70tych ro-tódy čoraz desivejšími. V 70tych ro-
koch 20teho storočia sa La Llorona koch 20teho storočia sa La Llorona 
v Los Angeles zakráda nocou – za v Los Angeles zakráda nocou – za 
deťmi. Ignorujúc strašidelné varova-deťmi. Ignorujúc strašidelné varova-
nie znepokojenej matky podozrivej nie znepokojenej matky podozrivej 
z ohrozovania detí, sa sociálna pra-z ohrozovania detí, sa sociálna pra-
covníčka so svojimi malými deťmi covníčka so svojimi malými deťmi 
čoskoro ocitne v hrôzostrašnej nad-čoskoro ocitne v hrôzostrašnej nad-
prirodzenej ríši. prirodzenej ríši. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z  č.13/2019: „Veľké srdce tak ako 

nedozierny oceán nikdy nezamrzne.“

Výhercom sa stáva Milada Bur-

číková, BA. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a  zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 29.04.2019.

V tajničke sa ukrýva nemecké prí-

slovie: „Chudobný… (dokončenie 

v tajničke).

A., Eduard, mesto na Ukrajine, 

osobné zámeno, zn. benzínky,

B., 2. časť tajničky,

C., Dotieravý hmyz, záhyb, dia-

bol,

D., Čisti praním, väzenie, škrtnu-

tie, predložka,

E., Ozn. áut Španielska a Luxem-

burska, Dorota dom., druh kore-

nie, strážne zviera,

F., Draslík, Coca-cola, otec dom., 

mama,

G., Hl. mesto Peru, prehry v  ša-

chu, privádzajú na svet,

H., Lovkyňa perál, pomleté obilie, 

nemocná, ačkoli skr.,

I., Kosíte bez dĺžňa, oranie, stred 

slova pohledy,

J., Moderný, osobné zámeno, 

oná, ponorenie,

K., 4. časť tajničky, iniciálky 

americkej speváčky Lee, pery,.

1., Túz, 3. časť tajničky, zn. kan-

celárskych potrieb,

2., Stával sa divým, japonský 

odev,

3., Druh Fatimy, v  byte, volanie 

o pomoc,

4., Barel, existovala, krátka móda,

5., Oska, obydlie kňaza, kaliť 

vodu,

6., Koho, približne, takéto, inici-

álky speváka Stanislava,

7., Ozn. áut Talianska, podľa, 

druh cvičenia v karate, iná,

8., Stred slova kordy, odev, kos-

tol,

9., Neschovaj, pracuj, plurál,

10., Vyhynutý kočovníci, zn. spo-

rákov, ruská rieka,

11., Český slávik, klesá, spo-

luhlásky v slove honor,

12., Meno Rapaičovej, potomko-

via, izbová rastlina,

13., Prinášajú, 1. časť tajničky.

Pomôcky: Kari, Kata, Mora, Ob, 

Ač.

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

A
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K

Kupón č. 15
Krížovka
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Prázdniny na Klingeri 5

„Iná“ láska

KULTÚRA

V programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry 2019 bude aj 

výstava historických fotografi í 

a nevšedných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri. 

Autorom výstavy je Vladimír 

Bárta, štiavnický rodák, foto-

graf a  publicista,  spisovateľ kníh 

o  Banskej Štiavnici – Ako sme tu 

žili, My Štiavničania a ďalších. Vý-

stavu o symbióze baníckej pamiat-

ky a  športového a  spoločenského 

života podporil Fond na podporu 

umenia. Pripravuje ju Slovenské 

banské múzeum na 8. – 31.júla 

2019. Ešte predtým predstavuje-

me legendy života na Klingeri ich 

klingerskou prezývkou. Dnes je to 

Pufo.

Keď na Klingeri hral vodné pólo 

stredoškolský profesor František 

Hermann, jeho študenti chemic-

kej školy ho mohli vypískať alebo 

na neho zakričať „Pufo fuj!“

Pán profesor Hermann učil pred-

met Organická chémia a  bol mi-

moriadne prísny a nekompromis-

ný aj na svojich študentov, ako 

Pišta Nemeškürty a Ičo Auder, kto-

rí s ním v nedeľu hrali vodné pólo, 

ale v pondelok v škole im nič neod-

pustil. Patril medzi najrýchlejších 

plavcov krauliarov a  najlepších 

štiavnických vodnopólistov. Bol aj 

zdatným lyžiarom, zjazdárom na 

obľúbených štiavnických terénoch 

na Rosniarkach. Keď bolo veľa sne-

hu a ulice sa neposýpali, lyžiarska 

partia na čele s Pufom na lyžiach 

prefrčala cez Trojičné námestie až 

pod Hríb. Telocvikárom chemickej 

školy pomáhal ako inštruktor na 

lyžiarskych výcvikových kurzoch. 

Nechýbal ani na pamätnom kurze 

v roku 1982 v chate pod Chlebom 

v Malej Fatre, keď počas ich poby-

tu v noci začala chata horieť a štu-

denti i profesori vyskakovali z ho-

riacej chaty do tmavej zasneženej 

krajiny. V plaveckom oddiele pôso-

bila aj jeho manželka, rodená Viš-

novská a mladšia dcéra Ľudka.

Martina Bártová

Pufo (2.zľava) a vodnopólisti na Klingeri  foto Archív autora

Celoslovenská husľová súťaž 

v Kremnici.

Krásny, slnečný piatok 5. apríla 

2019 bol v  kremnickej Základnej 

umeleckej škole dňom konania už 

11. ročníka celoslovenskej husľo-

vej súťaže Rudolfa Országa, na kto-

rej sa v súťažnej premiére predvied-

la aj naša žiačka, len 6-ročná Ľubka 

Kuchtová, z triedy p. učiteľa Juraja 

Janiczeka, DiS. Art.

A v 1. kategórii, v ktorej súťažili deti 

až do 10 rokov, získala ako najmlad-

šia účastníčka hneď úžasné Zlaté 

pásmo s pochvalou poroty.

Jej členmi boli súčasní špičkoví, me-

dzinárodne uznávaní husľoví inter-

preti a pedagógovia: Prof. Peter Mi-

chalica, ArtD.; Prof. MgA. František 

Novotný a Mgr. art. Gabriel Silvay – 

skutočne mimoriadne, renomova-

né osobnosti, ktorí sa zhodne veľ-

mi pochvalne a s nadšením vyjadrili 

o Ľubkinom výkone: „dieťa s nevšed-

ným talentom, inteligenciou, vnímavos-

ťou a Srdcom..., s obrovskými vývojový-

mi predpokladmi do budúcna...“

Prejavili ozajstný údiv 

a záujem: priam vyžaro-

vali prajnosť a  láskavú 

podporu tejto maličkej 

dievčinke, ktorá so cťou 

obhájila meno Banskej 

Štiavnice, prvýkrát za-

stúpenej na tejto súťaži.

Po takýchto vyjadre-

niach sme sa s  jej ma-

minou neubránili do-

jatiu a slzám... – Ľubka 

bola skutočne úžasná; 

svoj repertoár (najmä 

Concertino G – dur F. 

Kuchlera) zvládla bra-

vúrne s  vehemenciou 

a bez zaváhania. Očari-

la a získala si všetkých...

Takýto úspech človeka 

potichu podnieti k  za-

mysleniu, ako je možné, 

že tak malé dieťa dokáže do nástro-

ja vložiť celú svoju bytosť..., neľuto-

vať nijaký čas ani úsilie strávené pri 

cvičení na husliach – ktoré akoby si 

tieto momenty sebazdokonaľova-

nia, paradoxne, naplno užívalo, vy-

chutnávalo..., akoby to krehké, zne-

júce drevo nikdy nechcelo odložiť...

A zrazu ma napadnú jej vlastné slo-

vá prežiarené štrbavým úsmevom: 

...“ja to proste... Milujem...“

P. Weisová, korepetítorka

Ľubka Kuchtová s p. učiteľom  foto Archív ZUŠ

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici s  prispe-

ním MsÚ oznamuje svojim členom, 

že organizuje rekondičný zájazd 

do Podhájskej v  utorok 28. mája 

2019. Odchod autobusu je o  8:00 

z BŠ Križovatka. V prípade záujmu 

je potrebné prihlásiť sa v kancelárii 

SZŤP a zároveň tiež uhradiť popla-

tok 3€ za cestovné, stravu si zabez-

pečí každý sám. Bližšie info na tel. 

čisle 045/ 692 08 75 počas úradných 

hodín, (v pondelok, utorok a stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor SZŤP

Veľkonočná
Aj keby sme boli poviazaní

akýmikoľvek putami

a nevideli by sme východisko,

vďaka Veľkej noci môžeme

povedať: Víťazstvo je isté!

Aj keby sme boli v akejkoľvek 

situácii – zúfalí, bez nádeje,

lásky a odvahy ísť ďalej,

aj tak môžeme povedať:

Víťazstvo je isté!

Aj keby nás opustil niekto,

koho milujeme

a nám by sa tým všetko

zrútilo, stratila by sa budúcnosť,

aj vtedy môžeme povedať:

Víťazstvo je isté!

Na Veľkú noc totiž láska

zvíťazila nad nenávisťou,

priateľstvo nad zradou 

a život nad smrťou.

Preto môžeme vyznávať:

Víťazstvo je isté!

Pripravil: Ľubomír Počai

Milí Tabačiari!
Tohtoročné stretnutie bývalých 

zamestnancov tabakovej továr-

ne bude v  sobotu 11. mája 2019 

o 12:00 v lesníckom internáte (pod 

Kalváriou). Záujemcovia, hláste sa 

na tel.č.: 0907 776 953, príp. osob-

ne na 1. mája 3 u p. Anny Weisso-

vej alebo Kamila Chovana na tel.č.: 

0907 815 343 do 8. mája. Tešíme sa! 

Organizátori

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!                     red.
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Bohuš Melicherčík obhájil prvenstvo 
v behu Devín – Bratislava

Silový päťboj 2019

ŠPORT

Dňa 14. apríla 2019 sa usku-

točnil 72. ročník Národného 

behu Devín – Bratislava. 

Na štart pod hradom Devín sa po-

stavilo 7100 mužov a žien. Pred vý-

strelom z  dela začalo pršať a  bolo 

len 6 stupňov. Bohuš do cieľa po-

stupne zrýchľoval a  udržiaval si 

pulz pod 180 tepov za minútu 

a  v  závere behu mal už pulz 187. 

V  cieli dosiahol o  1 minútu lepší 

čas ako minulý rok. Bol to jeho 13. 

štart na Devín – Bratislava, na kto-

rých dosiahol 2 zlaté, dve striebor-

né a 2 bronzové umiestnenia. Naj-

lepší čas dosiahol na 32. ročníku 

Devín –Bratislava v roku 1979 ako 

22 ročný vysokoškolák Fakulty te-

lesnej výchovy a športu, keď v hlav-

nej kategórii skončil na 5. mieste 

časom 35min. 36 sek., len 36 sek. 

za celkovým víťazom.

Výsledky v kategórii nad 60 ro-

kov:

1. miesto: Bohuš Melicherčík BM 

atletik Banská Štiavnica 44:54 min.

2. miesto: Mikuláš Vrábel Prima 

Vranov 45:38 min.

3. miesto: Pavol Hierweg Kobra 

Bratislava 47:09 min.

V kategórii nad 50 rokov by sa Bo-

huš umiestnil so svojím časom na 

2. mieste.

Roman Kuruc

Prvenstvo obhájil Bohuš Melicherčík  foto Matej Michalský

Dňa 4.4.2019 usporiadalo 

Centrum voľného času Junior 

Banská Bystrica v spolupráci 

s AWPC – Slovakia krajské kolo 

v silovom päťboji družstiev 

stredných škôl, ktoré sa usku-

točnilo v telocvični Gymnázia 

M. Kováča v Banskej Bystrici.

Žiaci Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva v Banskej Štiavni-

ci postúpili do krajského kola po 

víťazstve v okresnom kole v Ban-

skej Štiavnici. Súťaž prebieha-

la v  piatich disciplínach – zhyby 

na hrazde, bicepsový zhyb, tri-

cepsový kľuk, bench press, drep 

s činkou – a ich náročnosť spočí-

va v tom, že sa vykonávajú do ma-

ximálneho počtu opakovaní. Jed-

na z  najnáročnejších disciplín je 

drep s činkou – váha činky je rov-

naká ako váha súťažiaceho. Silový 

päťboj je teda skúškou sily a vôľo-

vej vytrvalosti, vyžaduje výbor-

nú telesnú pripravenosť, zdat-

nosť a  určite aj  dobrý zdravotný 

stav, lebo veľké množstvo opako-

vaní spôsobuje prekyslenie orga-

nizmu a  silné kŕče. Krajské kolo 

prinieslo vyšší stupeň výkonnos-

ti, prísnosti a pozornosti zo stra-

ny rozhodcov. Urputné boje zvá-

dzalo družstvo Strednej odbornej 

školy služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici v zložení – Marek Hikl, 

Gergely Paksi, Patrik Tamborský, 

Dominik Brnák – so SPŠ doprav-

nou zo Zvolena. Zvíťazili žiaci 

z  Evanjelického gymnázia z  Ti-

sovca, ktorí dosahovali neuveri-

teľné heroické výkony, napríklad 

drep z  90kg činkou – 82 opako-

vaní. Súťaž bola výbornou skú-

senosťou a  zároveň príležitosťou 

pre zmeranie síl žiakov stredných 

škôl. Poďakovanie patrí hlavne 

samotným súťažiacim, ktorí sa 

osobne venujú príprave na sú-

ťaž,  dôstojne reprezentovali ško-

lu aj Banskú Štiavnicu a v nároč-

nej konkurencii vybojovali pre 

Strednú odbornú školu služieb 

a lesníctva v krajskom kole v Ban-

skej Bystrici 3. miesto.

SOŠSaL

Družstvo SOŠ služieb a lesníctva  foto Archív SOŠSaL

Futbal
Futbalové výsledky našich 

mužstiev

V. liga muži, 17. kolo

Ladomerská Vieska – FK Sitno B. 

Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 3:0 

(2:0). V  oklieštenej zostave sme 

jednoducho na domáce mužstvo 

nemali a  tak v  ďalšom stretnutí 

vonku sme nezískali ani bod.

VI. liga muži, 19. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane „B“ – Banská Belá 2:0 (1:0)

Góly: 31´ Chmelina, 56´ Vician

Zostava: Kališek – Beňadik (83´ 

Šima), Michalek, Vician (58´ Ne-

doroščík), Macko (65´ Mudrák), 

Chmelina, Pachinger (79´ Gazda), 

Beňo, Javorský (72´ Cibula), 

Kuma, Kminiak. Aj keď v  der-

by stretnutí všetky body zostali 

doma, favorit herne sklamal svo-

jich verných fanúšikov.

IV. liga dorast, 17. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Hrochoť 2:1 (2:0). Góly: 

Bartoš, Lupták

II. liga 17. kolo, SŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník 

Š. Bane – Detva 4:2 (1:1). Góly: 

2xŠarkézy, Neubauer, Totkovič

II. liga 17. kolo, MŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Detva 1:3 (0:2). Gól: Do-

bák

II. liga dohrávka 16. kolo

SŽ: FK Sitno B. Štiavnica/TJ Ba-

ník Š. Bane – Žarnovica 0:6 (0:2)

MŽ: FK Sitno B. Štiavnica/TJ Ba-

ník Š. Bane – Žarnovica 1:4 (0:2)

Gól: Vandák

Kam na futbal?

20.4. V. liga 18. kolo o 16:00: FK 

Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Bzovík (ihrisko FK Sitno 

Banská Štiavnica)

Ivan Beňo

Výherca
Súťaž o vstupenky.

V ŠN č.10/2019 sme pre Vás pri-

pravili súťaž o  vstupenky na hu-

dobný projekt Nu Sound Of Vise-

grad. Vašou úlohou bolo správne 

odpovedať na súťažnú otázku: 

Kde v  zahraničí sa prezentoval 

projekt Nu Sound of Visegrad? 

Správna odpoveď: 

Poľsko, Maďarsko, Česko. 

Výhercom sa stáva: 

RNDr. Peter Koleda, Sv. Anton. 

Srdečne blahoželáme!

red.
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ, príp. kúpim neprerobený byt 

v historickom centre mesta, tel. č.: 

0903 506 693

 Predám zabehnutý salón pre 

psov na Drieňovej v BŠ, kontakt: 

0902 555 688

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a opilovanie stromov 

motorovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kúpim starú banícku prilbu – ko-

rytnačku, tel.č.: 0918 333 725

Kameňolom Šobov, Banská Štiavni-

ca ponúka na predaj triedenú zeminu, 

stavebný, dekoratívny kameň a dunaj-

ský štrk. Kontakt: 0910 410 410

Hľadáme odborného pracovníka 

do stolárskej dielne, na odd. mon-

táže kovania a zasklievania na jed-

nosmennú prevádzku. Ponúkaná 

mzda v čistom 600 až 1000EUR 

(základná zložka mzdy 624€ v hru-

bom). Kontakt: 0948 304 604

reality

inzercia

služby

práca

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Reštaurácia Kantína Tratória Reštaurácia Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku prijme pomocnú kuchárku (aj popri zamestnaní)(aj popri zamestnaní)
iba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistomiba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistom

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Hotel Salamander
prijme s nástupom ihneď:

recepčný/-á, mzda od 700€
chyžná, mzda od 500€

žiadosti do 20.4.2019 na:
hotelsalamander@gmail.com

0456913992

Akcia 
pelety, biele certifi kované.

Slovenský výrobca

Tona - 220€ s DPH, 
1 vrece - 3,50€ s DPH.

Skladom 
v Banskej Štiavnici.

Kontakt: 
0903 391 303,

e-mail: 
palivodebnar@gmail.com


