
Dotácie
Obnovme si

svoj dom

str. 5

Špeciálna príloha
Referendum

2015

Otvorenie
nového

zberného dvora

str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Do
Ob

5.február 2015 číslo 4 ročník XXVI cena 0,40 €

e
novme si

otáci

INZERCIA

Banská Štiavnica sa pravi-

delne zúčastňuje slovenského 

veľtrhu cestového ruchu ITF 

Slovakiatour v Bratislave. 

Tento rok sa prvýkrát prezen-

tovala s vlastným stánkom, 

a to aj na Regiontour 2015 v 

Brne.

Stánok Banskej Štiavnice s názvom 

Magický Región Štiavnica pútal na 

obidvoch veľtrhoch pozornosť za-

riadením stánku - kulisami vo for-

me kolorovaných motívov mesta 

a okolia. Návrh kulís urobil známy 

slovenský scénograf Tom Ciller, ku-

lisy zabezpečila turistická organizá-

cia Región Štiavnica v spolupráci s 

OZ Sitnianski rytieri, 

Seniori, ktorí sa nezáväzne 

prihlásili na vzdelávacie kurzy 

v rámci projektu „Vzdelávanie 

seniorov v meste Banská 

Štiavnica“, predpokladali, že 

zimné obdobie využijú na 

získavanie nových informácií.  

Keďže projekt je fi nancovaný z 

Operačného programu Vzdeláva-

nie, musí splniť všetky požiadavky 

odborného aj právneho charakte-

ru, aby mesto naň získalo fi nančné 

prostriedky. Mesto zodpovedne pri-

pravovalo tento zaujímavý projekt 

a snažilo sa, aby vzdelávacie kur-

zy boli organizované vo vhodných 

a pre seniorov dobre prístupných 

miestach. V súčasnosti ešte prebie-

hajú rokovania s Agentúrou Minis-

terstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy 

EÚ a Úrad pre verejné obstarávanie 

posudzuje proces verejného obsta-

rávania na nájmy priestorov.  Aj keď 

celý proces sa zdá byť zdĺhavý, urči-

te prinesie svoje ovocie najmä tým, 

že seniori sa budú môcť zúčastniť 

zaujímavých kurzov, ktoré  oboha-

tia ich skúsenosti a budú vhodným 

doplnkom pre ich každodenné zá-

ujmy. O začiatku kurzov, ako aj ich 

náplni budú seniori včas informo-

vaní, aby sa ich mohli zúčastniť v pl-

nom počte.  

Michaela Gallová, RRaMV

Banská Štiavnica na veľtrhoch CR

Kurzy pre seniorov 
sú v poslednej fáze prípravy

Stánok Banskej Štiavnice na ITF Slovakiatour 2015 v Bratislave 

foto Henrieta Godová	3.str.

17.2. – 22.2. 201517.2. – 22.2. 2015
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Vodníkov svet
... aj v roku 2015, na Vás čaká roz-

právkový karneval „Vodníkov svet“ 

na plavárni. Pripravte si plav-

ky, masky, uteráky a v nedeľu 

22.2.2015 od 14.00 hod. spolu 

súťažíme, spievame, tancujeme, 

špliechame a plávame na plavárni. 

Čaká na Vás vodník, víly, žabky, 

rybky a plný bazén zábavy. Vstup 

pre deti aj dospelých len 1€!!! 

Denisa Slezáková, 

vedúca Mestskej plavárne
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1. 2. V období vianočných prázdnin 

Perimbaba deťom neurobili 

veľa radosti. Za to najmä 

vodičom áno.

Cez polročné prázdniny sa to vyme-

nilo a keďže sú podstatne kratšie, 

bola veľmi štedrá. Výstraha 2. stup-

ňa Slovenského hydrometeorolo-

gického ústavu vyhlásená pre okres 

Banská Štiavnica sa naplnila a sne-

hová prikrývka dosiahla miestami 

do 50 cm.

Výkon zimnej údržby ciest sa ria-

dil schváleným operačným plánom 

a bolo potrebné udržať prejazdnosť 

najmä hlavných komunikačných te-

pien. Sneženie intenzívne pokračo-

valo aj v popoludňajších hodinách. 

K údržbe hlavných ciest bola na-

riadená aj údržba vedľajších ciest,  

chodníkov, parkovísk a ďalších ve-

rejných priestorov. Sneh pribúdal 

veľmi rýchlo a efektívnosť nasa-

denej techniky nebola dostatočná. 

Preto sme sa v zmysle uvedeného 

plánu rozhodli použiť frézy. Bolo 

neskoré piatkové popoludnie, in-

tenzívne snežilo. Bolo dohodnuté s 

kooperujúcimi subjektmi o nasade-

ní snežných fréz sobotu ráno. 

V tom istom čase bolo rozhodnuté 

o nasadení techniky na vývoz sne-

hu, nakoľko intenzita sneženia po-

kračovala a už aj v centre mesta ne-

bolo možné udržiavať prejazdnosť 

komunikácií. Boli určené tri vývoz-

né úseky: 1. smer  od Piarskej brány 

do centra, 2. Radničné a Svätotro-

jičné  námestie, 3. od sochy A. Kme-

ťa smer Križovatka.

Tri kooperujúce fi rmy nasadili tech-

niku v piatok o 18:00 hod., čistili 

priestory a vyvážali sneh aj ďalšie 

dni. Pre veľké množstvo snehu bolo 

potrebné vyvoziť mnohé komuni-

kačné priestory. Vývoz snehu trval 

od piatku do utorku večera.  

Aj údržba ostatných verejných 

priestorov pokračovala podľa har-

monogramu a kapacitných mož-

nosti techniky. 

Nasadená technika: (podľa aktuál-

nej potreby, personálneho zabezpe-

čenia – nie nonstop)

- Technické služby: sypače – 3 ks, 

traktory -3 ks, nakladače – 3 ks.

- kooperujúce fi rmy: vývozné vozi-

dlá - 6 ks, nakladače 11 ks, traktory  

2 ks, frézy 2 ks.

Z mesta bolo vyvezené viac ako 4 

250 m3 už stlačeného, zhrnutého 

snehu. Napriek značnému nasade-

niu techniky (jej výkony sú kontro-

lované) kalamitný priebeh počasia 

mal za následok  predĺženie času zá-

sahu, nižšiu kvalitu výkonu.

Vyskytovali sa operatívne zásahy 

do priebehu zimnej údržby s dôvo-

du urgentných prípadov, výpadkov 

elektriky, úprava priestorov pre cis-

ternu na náhradné zásobovanie vo-

dou, poruchy techniky a podobne.

Mesto suplovalo mnohých majite-

ľov nehnuteľností pri údržbe verej-

ných priestorov.

Chceme sa poďakovať za odvede-

nú prácu kooperujúcim subjektom: 

Agrocom, s.r.o. Banská Štiavnica, 

p. Bartko, Combin, s.r.o. Banská 

Štiavnica, p. Ing. Čamaj, p. Gregáň, 

p. Kiš, p. Krajč, SimKor, s.r.o. Ban-

ská Štiavnica, p.Tóth, pracovníkom 

Technických služieb a ďalším aj ne-

známym, ktorí prispeli ku odstra-

ňovaniu snehovej kalamity.

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Bohatá snehová nádielka 
– riešenie a odstraňovanie snehovej kalamity

Zasadnutie krízového štábu pre  

riešenie kalamitnej situácie sú-

visiacej so zásobovaním pitnou 

vodou, elektrickou energiou a 

odstraňovaním snehovej kala-

mity.

2. 2.

Účasť na Novoročnom stretnutí  

s predsedom Národnej rady SR 

Petrom Pellegrinim a podpred-

sedom NR SR Miroslavom Čí-

žom v Bratislave.

Pracovné rokovanie s minis- 

trom hospodárstva SR Pavlom 

Pavlisom. 

Riešenie problematiky pozem- 

kov na Slovenskom pozemko-

vom fonde v Bratislave. 

3. 2.

Zasadnutie riadiacej skupiny  

lokality svetového dedičstva 

UNESCO.

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie k ukončeniu 40 bytových 

jednotiek na Povrazníku.

Riešenie pokračovania rekon- 

štrukcie verejného osvetlenia. 

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Helenou Šle-

peckou. 

4. 2.

Uskutočnila sa obhliadka a sláv- 

nostné otvorenie zberného dvo-

ra v súvislosti s ukončením pro-

jektu  pod názvom Zavedenie 

efektívneho systému separo-

vaného zberu odpadov v meste 

Banská Štiavnica.

Rokovanie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici. 

5. 2.

Riešenie technického vybavenia  

Technických služieb, m. p.

Príprava a organizačné zabezpe- 

čenie otvorenia detašovaného 

pracoviska Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave.  

Schôdza s pracovníkmi Mest- 

ského úradu v Banskej Štiavnici.  

6. 2.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Účasť na zasadnutí Zastupiteľ- 

stva BBSK.

7. 2.

Účasť na Imatrikulácii študen- 

tov prvého roka štúdia a sláv-

nostné otvorenie detašovaného 

pracoviska Fakulty sociálnych 

vied Univerzity sv. Cyrila a Me-

toda Trnava v Banskej Štiavnici.  

Andrea Benediktyová

V stredu 4.2.2015 sa konalo 

ofi ciálne otvorenie Zberného 

dvora na Antolskej ul. v B. 

Štiavnici. Slávnostného aktu 

sa zúčastnili primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, zástupca primá-

torky Ing. Marian Zimmer-

mann, prednostka MsÚ Ing. 

Ivana Ondrejmišková, riaditeľ 

TS Peter Heiler, predstavitelia 

spol. Combin – Zipp, poslanci 

MsZ ako i ostatní pozvaní 

hostia. 

Po krátkych príhovoroch a pre-

strihnutí pásky sa konala obhliad-

ka priestorov zberného dvora. 

Nový zberný dvor bol vybudovaný 

v rámci projektu: „Zavedenie efek-

tívneho systému separovaného zberu 

odpadov v meste Banská Štiavnica“, 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí ne-

návratného fi nančného príspev-

ku. Poloha nového zberného dvo-

ra je situovaná v juhovýchodnej 

časti areálu bývalej výrobne auto-

batérií, ktorý bol odkúpený od fi r-

my Akutrade, s.r.o., a nachádza sa 

v JV okraji mesta BS smerom na 

obec Sv. Anton. 

Prevádzkovateľom nového zber-

ného dvora sú Technické služby, 

m. p. Banská Štiavnica. V rámci 

projektu v bývalom areáli Akut-

rade, s.r.o., bolo vytvorené nové 

„Stredisko separovaného zberu“, 

ostatné strediská zostanú v exis-

tujúcom areáli TS BS na Ul. E.M. 

Šoltésovej 1. Stavebné práce na 

projekte zabezpečovala spoloč-

nosť COMBIN – ZIPP. 

Projekt bol ukončený podľa plá-

novaného harmonogramu k 

31.12.2014. K stojiskám odpa-

dov bolo vydané kolaudačné roz-

hodnutie v termíne 7.11.2014 

a k zbernému dvoru v termíne 

23.12.2014. V súvislosti s reali-

záciou projektu Technické služ-

by, m.p. prijali počas roku 2014 

9 nových zamestnancov. Posled-

ná predložená žiadosť o platbu 

č. 11 k projektu vo výške 1 642 

659,52 Eur (predfi nancovanie) 

bola odoslaná na kontrolu k dá-

tumu 5.11.2014. Žiadosť o platbu 

bola zo strany MŽP SR schválená 

a odoslaná na platobnú jednot-

ku v dátume 23.12.2014. Dňa 

26.1.2015 bolo Mestu Banská 

Štiavnica doručené oznámenie o 

schválení žiadosti o platbu a Žia-

dosť o platbu č. 11 bola uhradená 

dňa 28.1.2015. Posledná platba 

týkajúca sa projektu (záverečná) 

vo výške cca 180 000 Eur je po-

vinným 5%tným vlastným spo-

lufi nancovaním zo zdrojov Mesta 

Banská Štiavnica. Na tieto fi nanč-

né prostriedky bude spracovaná 

záverečná žiadosť o platbu tým, 

že sa jedná o povinné spolufi nan-

covanie zo strany prijímateľa. V 

mesiaci január 2015 bol zberný 

dvor zaradený do majetku mes-

ta, majetok bol následne v zmys-

le zákona vlastníkom poistený a 

zmluvou o prevádzkovaní daný 

do správy TS, m.p. V súčasnej 

dobe prebieha prechodné obdo-

bie prevádzkovania. Od 1.3.2015 

bude spustená trvalá prevádzka. 

V rámci tohto prechodného obdo-

bia sa zabezpečí systém uzamký-

nania všetkých stojísk. 

Michal Kríž

Otvorenie zberného dvora
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výrobu zabezpečil Ra-

vafol. Regiontour Brno, ktorý sa 

konal v dňoch 15. – 18. 2015 sa 

zameriava na regióny strednej Eu-

rópy. Zvolili sme ho preto, že z 

Brna a Moravy nie je pre návštev-

níka do Štiavnice tak ďaleko. Ban-

ská Štiavnica má svoje miesto a je 

známa aj medzi českými turistami, 

povedomie však treba udržiavať a 

budovať hlavne u mladších. Milo 

nás prekvapilo, že mnohí, kto-

rí sa pristavili pri našom stánku 

(a nebolo ich málo), poznali naše 

mesto, pravidelne ho navštevujú 

alebo by sa tam znovu radi vrátili. 

Veľtrh CR ITF Slovakiatour 2015 

sa konal v dňoch 29.1. -1.2.2015. 

Stánok Banskej Štiavnice sa aj tu 

tešil priazni návštevníkov veľtr-

hu a tak, ako v Brne, aj tu sme sa 

utvrdili v názore, že Banská Štiav-

nica a okolie patria medzi tradič-

né a obľúbené destinácie sloven-

ských turistov. Nezaujíma ich len 

história a pamiatky, ale aj aktívny 

oddych, kultúra a zaujímavosti re-

giónu. Vďaka rôznorodému propa-

gačnému materiálu sme uspokojili 

zvedavosť a otázky všetkých, ktorí 

sa o naše mesto a okolie na oboch 

veľtrhoch zaujímali. Je nepochyb-

né, že čoraz náročnejším turis-

tom máme čo ponúknuť v každom 

ohľade. 

Henrieta Godová, Igor Kuhn

NOVINKY

�1.str.

čriepok
„Často sa ťažkáme, že nemáme 

nič. Ale zabúdame, že máme dlho-

vú brzdu.“

Ján Petrík

Priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia v 

nepriaznivých klimatických 

podmienkach.

Mesto Banská Štiavnica zriadilo v 

časti Mestskej plavárne priestor na 

prenocovanie pre občanov bez prí-

strešia v nepriaznivých klimatic-

kých podmienkach, ktorý sa pre-

vádzkuje každoročne, tak ako aj 

tento rok. Pre občanov bez prístre-

šia sa tento priestor otvoril 1. de-

cembra 2014. Občania žijúci na 

„ulici“ tu majú možnosť prenoco-

vania, ako aj zabezpečenia osobnej 

hygieny a starostlivosti o bielizeň 

prostredníctvom prania a sušenia. 

Na tento účel je k dispozícii práč-

ka a sušička, pričom za ich obsluhu 

ako aj čistotu priestorov zodpovedá 

správca, ktorý sa v tomto priestore 

zdržiava a je tiež jedným z občanov 

bez domova. Priestor je vybavený 

sprchovým kútom, WC, kuchyňkou 

a posteľami s počtom lôžok 10. 

V období mesiacov december 2014 

a január 2015 bolo evidovaných 

spolu 279 prenocovaní. Evidenciu 

nocľahov a kontrolu priestoru vyko-

náva Mestská polícia dvakrát den-

ne ráno a večer. Úhrada za poskyt-

nuté služby je vo výške 0,50 €/noc, 

sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 

0,20 €. Vyzbierané poplatky sú pou-

žité na zabezpečenie čistiacich, pra-

cích prostriedkov a na iné výdavky 

súvisiace s prevádzkou priestoru. 

Okrem prenocovania sa v zimnom 

období môžu občania bez domova 

zdržiavať v priestore na prenocova-

nie aj počas celého dňa.

Mesto Banská Štiavnica plánuje v 

najbližšom období tento priestor 

zaregistrovať v registri poskyto-

vateľov sociálnych služieb na Úra-

de Banskobystrického samospráv-

neho kraja ako nocľaháreň, kde sa 

budú poskytovať služby v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-

nych službách. Po registrácii sociál-

nej služby v nocľahárni sa vytvoria 

kompletné podmienky na zabezpe-

čenie základných životných potrieb, 

čím je dôstojný nocľah, zabezpeče-

nie hygieny, stravy a nevyhnutného 

ošatenia. Pri prevádzkovaní nocľa-

hárne privítame spoluprácu orga-

nizácií, inštitúcií a podnikateľských 

subjektov pri poskytnutí pomoci 

ľuďom bez domova.

Vytvorením nocľahárne sa napo-

môže riešeniu nepriaznivej sociál-

nej situácie ľudí bez domova, ktorí 

sa nebudú združovať na verejných 

priestranstvách a vzbudzovať po-

horšenie v našom meste.

Michal Kríž,

Eva Gregáňová

Pomoc občanom bez domova

Banská Štiavnica na veľtrhoch CR

Región Štiavnica zorgani-

zoval a fi nancoval účasť na 

veľtrhoch Slovakiatour v Brati-

slave a Regiontour v Brne. 

V tomto roku plánujeme ešte vy-

skúšať Regiontour v Trenčíne, do 

konca marca sa chystáme na pre-

zentáciu nášho kraja v obchodných 

centrách v Bratislave, Banskej Bys-

trici, Prešove a Poprade. Nedávno 

sme dokončili zariadenie výstavné-

ho stánku - kulisy, píšeme o nich na 

inom mieste. Kulisy bude možné 

používať aj na iné akcie.

V súčasnosti pracujeme na turis-

tickom bedekri pre región.  Zvoli-

li sme ľahší a čitateľnejší  prístup, 

našim zámerom je ponúknuť náv-

števníkom príjemného sprievod-

cu mestom, nezabúdame však ani 

na historické dáta. Autorom je Ing. 

arch. Iveta Chovanová, odborným 

garantom je Mgr. Daniel Harvan, 

realizátorom je fi rma Harmony z 

Banskej Bystrice. Bedeker bude 

v slovenskej a anglickej jazykovej 

mutácii, hotový bude koncom aprí-

la. 

Od konca roku 2014 je v prevádzke 

nová turistická stránka regiónu na 

adrese www.banskastiavnica.tra-

vel. Aktualizujeme na nej kalendár 

podujatí, aby sme portál pred sezó-

nou mohli spropagovať v médiách. 

Nejakú dobu bude pracovať nový 

portál paralelne s časťou stránky 

mesta Návštevník, ktorý ho pred 

sezónou celkom nahradí. Súčasťou 

portálu sú rôzne doplnkové funk-

cionality, napr. aplikácia sprievod-

ca po regióne Štiavnica pre smart 

telefóny. 

V nedávnej dobe sme zvolali širšie 

stretnutie subjektov, ktoré sú ak-

tívne, alebo sa ich dotýka rekreácia 

v prírode - hlavne bežkárov, hor-

ských cyklistov a peších turistov, 

spolu s dotknutými organizáciami. 

Jednali sme o spôsobe a rozsahu 

údržby a úprav na tratiach.

Región Štiavnica spolu s OOCR-ka-

mi Bratislavy, Košíc, Trnavy a Nit-

ry utvorili spoločnú marketingo-

vú iniciatívu Víkend v meste. Podľa 

prieskumu TNS väčšina Slovákov v 

krátkych dovolenkách uprednost-

ňuje aquaparky, na druhom mieste 

pobyt v prírode, hlavne v Tatrách. 

Aj v zahraničí prezentuje Slovenská 

agentúra pre cestovný ruch (SACR) 

Slovensko ako „hory a lyžovačku“. 

Mestská turistika ťahá za kratší ko-

niec, pritom v zahraničí sa víkendy 

v meste tešia veľkej obľube. Záme-

rom tejto iniciatívy je vyzdvihnúť 

dôvody prečo, kedy a za čím ces-

tovať do miest. Druhým cieľom je 

spoločne presadiť v SACR mediálnu 

kampaň na podporu mestského tu-

rizmu. Zástupcovia hore menova-

ných OOCR predstavili 30.1.2015 

iniciatívu Víkend v meste médiám 

na spoločnom stretnutí. Mediálny 

ohlas bol veľmi dobrý.

Igor Kuhn

Prenájom 
nebytových 
priestorov
Bytová správa s.r.o., Dolná č. 

2, Banská Štiavnica zverejňu-

je podľa ustanovenia § 9a) a nasl. 

Zák. č. 138/1991 Zb. Zákona o 

majetku obcí, v znení neskorších 

zmien a doplnkov vyhlasuje: Zá-

mer na priamy nájom nebytového 

priestoru č. 01/2015

Predmety nájmu: 

- nebytový priestor v bytovom 

dome na Dolnej ul. č. 2,  súp. č. 

1576, postavený na p. č. C-KN 

3983/1 v Banskej Štiavnici, v cel-

kovej výmere podlahovej plochy 

129,15 m2 (časť bývalého auto-

servisu na OPP)

- nebytové priestory v Mestských  

kúpeľoch – plavárni, Mládežnícka 

10, Banská Štiavnica

Bufet – 67,33m², Fitnes – 125m²

Doba nájmu: určitá a to 5 rokov 

odo dňa podpísania nájomnej 

zmluvy

Úplné znenie zámeru a ponuko-

vého konania nájdete na http://

banskastiavnica.sk, http://www.

bsbs.sk. 

Pavel Bačík, 

konateľ spol. BS, s.r.o.

Z činnosti Regiónu Štiavnica
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Ako iste viete z médií, v 

týchto dňoch  (od 15.januára 

do 15. februára) sa konajú na 

celom Slovensku zápisy do 

prvého ročníka základných 

škôl tých detí, ktoré dovŕšia k 

1. septembru 2015 fyzický vek 

6 rokov. 

Dieťaťu, ktorého rodičia zapíšu do 

školy, sa od 1. septembra skončia 

bezstarostné chvíle škôlkára. Za-

čnú dni a týždne naplnené pozná-

vaním, učením, čítaním, počítaním, 

začne sa pre neho ďalšia kapitola 

na ceste za vzdelaním. Ako hovoril 

Ján Amos Komenský, na dobrom 

začiatku naozaj veľmi záleží...pre-

tože neraz prvé neúspechy dieťaťa 

v škole natrvalo poznačia jeho ďalší 

vývin nielen v oblasti vzdelávania, 

ale i v živote vôbec. Pre úspešné 

zvládnutie požiadaviek školy však 

iba dosiahnutie šiestich rokov ne-

stačí. Okrem splnenia podmienky  

veku musí byť dieťa v prvom rade 

psychicky zrelé. Psychická zrelosť 

zahŕňa rozumovú, sociálnu, emoci-

onálnu a pracovnú pripravenosť.

Kritéria školskej spôsobilosti:

- vek dieťaťa  (k 1.9.2015 dovŕši 6 

rokov)

- telesný stav  (celkový zdravotný 

stav)

- intelektová úroveň (schopnosť sú-

strediť sa, slovná zásoba, výslov-

nosť...)

- emocionálno – sociálna spôsobi-

losť ( citové ovládanie, kvalita soci-

álnych vzťahov...)

- pracovná motivácia (chcieť sa 

učiť...)

Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva a preven-

cie v Banskej Štiavnici je školské 

poradenské zariadenie a okrem 

iných odborných činností posky-

tuje psychologické vyšetrenie škol-

skej spôsobilosti. V súčasnosti sú 

deti v rozumových a pamäťových 

schopnostiach často veľmi šikov-

né, ale ich schopnosť sústrediť sa 

na vyučovanie, vydržať pri činnos-

ti a pokojne sedieť sú nepostaču-

júce. Práve zvýšená pohyblivosť a 

nesústredenosť sú tie faktory, kto-

ré potom negatívne vplývajú na vý-

kon dieťaťa v škole. Pokiaľ sa vám 

zdá, že vaše dieťa nie je ešte zrelé 

na vstup do školy, môžete sa obrá-

tiť na naše školské zariadenie, kde 

psychológ po dôkladnom vyšetrení 

určí, nakoľko je dieťa schopné ná-

roky školy zvládnuť, alebo či je pre 

vaše dieťa vhodný odklad povinnej 

školskej dochádzky o jeden rok. Je 

lepšie, ak chodí do materskej školy 

o jeden rok dlhšie, ako by sa v škole 

malo trápiť s pojmami a príkazmi, 

na ktoré zatiaľ nie je pripravené. 

Kedy je vlastne vhodné vyšetrenie 

školskej spôsobilosti?

- keď je dieťa veľmi živé, nevydrží 

pri jednej činnosti, dá sa ľahko od-

pútať vonkajšími podnetmi

- nerado kreslí, zle drží ceruzku, 

strieda ľavú a pravú ruku (laterali-

ta – nepreučovať ľavákov!), je málo 

zručné

- má ťažkosti s výslovnosťou, málo 

rozvinutú reč, slabšiu slovnú záso-

bu

- nechodilo do materskej školy, a 

tak je predpoklad, že si bude ťažko 

zvykať na systém povinností a ko-

lektív detí

- nie je samostatné  v praktických 

činnostiach.

Ak zistíte až po začatí školskej do-

chádzky (v priebehu polroka), že 

dieťa nároky školy nezvláda, nie je 

schopné adaptovať sa na školské 

povinnosti, je podráždené, začína 

sa pomočovať,  máva časté bolesti 

bruška  - je možné do 31. januára 

vrátiť dieťa späť do materskej ško-

ly. Nie je to ideálne riešenie, pre-

tože dieťa často nesie návrat späť 

ťažko, chápe to ako svoje zlyha-

nie. Preto pokiaľ máte pochybnos-

ti o pripravenosti vášho dieťaťa na 

školu, je lepšie vyhľadať odborníka. 

Odklad povinnej školskej dochádz-

ky nie je hanbou ani pre vás ani pre 

vaše dieťa. V Základnej škole s ma-

terskou školou Maximiliána Hella 

v Štiavnických Baniach je zriadený 

nultý ročník. Nultý ročník je urče-

ný len pre deti, ktoré k 1.septemb-

ru dosiahnu fyzický vek šesť rokov 

a nedosiahnu školskú spôsobilosť 

a vzhľadom na sociálne prostre-

die nie je u nich predpoklad zvlád-

nuť prvý ročník základnej školy  (§ 

19 ods.6 zákona 245/2008 Z. z. – 

školský zákon ). Milí rodičia, ak 

máte dieťa, ktoré ešte nespĺňa ve-

kovú hranicu 6 rokov k 1. septem-

bru 2015 a zdá sa vám nadmerne 

vyspelé a spôsobilé na zvládnutie 

školských povinností musí absol-

vovať komplexné psychologické vy-

šetrenie v CPPPaP:

V prípade akýchkoľvek nejasnos-

tí môžete kontaktovať odborných 

zamestnancov Centra pedagogicko 

– psychologického poradenstva a 

prevencie v Banskej Štiavnici osob-

ne v čase od 7.00 do 15. hod. na 

Dolnej ulici 2/A, alebo telefonicky 

na čísle: 045/692 13 11, logopedič-

ku kontaktujte na tel.č.: 045/290 

90 30 kl. 6.

CPPPaP, 

Banská Štiavnica

Rodičia budúcich prváčikov, 
máte povinnosť zapísať svoje dieťa do školy

„Optimistické tisícročie 

baníctva na Slovensku“ 

Slovenská banská komora so sídlom 

v Banskej Štiavnici, Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok, 

Banská Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás týmto pozýva na „23.

Reprezentačný banícky ples –15. celo-

slovenský“ 6. 2.2015 (piatok) o 19: 

00 hod. v priestoroch hotela Gran-

d-Matej v Banskej Štiavnici.

Program:

- uvítací skok cez kožu

- otvárací príhovor predsedu spolku

- slávnostný prípitok predsedu ko-

mory

- kultúrny program

- slávnostná večera

- plesová zábava pri živej hudbe/or-

chester Pavla Zajáčka/

- polnočné občerstvenie

- tombola

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Ing. Richard Kaňa,

Mgr. Nadežda Babiaková

Pozvánka na ples do Banskej Štiavnice 

Pozvánka
BBSK – POS ZH Pracovisko Banská 

Štiavnica, Autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov v Ban-

skej Štiavnici a Mesto Banská Štiav-

nica srdečne pozývajú Vás a Vašich 

priateľov na podujatie Láska nie je 

len slovo (spomienky, prednes po-

ézie, hudba, spev a „pampúchy lá-

sky“), ktoré sa uskutoční v pon-

delok 16.2.2015 o 16:00 hod. v 

Reštaurácii Gallery, Nám. sv. Tro-

jice. Do programu sa môžu vopred 

prihlásiť, či spontánne zapojiť aj di-

váci. Tešíme sa na Vašu účasť! Bliž-

šie info: 0915 819 989, email: pet-

rova@osvetaziar.sk.

POS ZH

Šach
III. liga v šachu - skupina C2

7. kolo

Dôležitá výhra, cenné body v boji 

o udržanie. Keďže sa v budúcom 

ročníku bude 3. liga reorganizovať, 

účasť bude mať zaručenú prvých je-

denásť družstiev konečného pora-

dia.

V nedeľu 8.2.2015 privítame doma 

vedúce mužstvo Čeboviec.

Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK 

Magnezit Jelšava  5:3

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Toma, 

Píš, T. Hudec a Jancsy, remizovali 

Kuchyňa a Zicho

IV. liga v šachu - skupina C21

7. a 8. kolo

Dve výhry nad rezervou Zvolena 

udržali naše družstvo na čele vy-

rovnanej súťaže.

V ďalšom 2.kole cestujú naši šachis-

ti do Detvy.

Opevnenie Banská Štiavnica Klo-

pačka - Slávia TU Zvolen B  4:1

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Hip-

szki, Rendla a Weis, remizovali Zi-

cho a Bosák

Slávia TU Zvolen B - Opevnenie 

Banská Štiavnica Klopačka  0,5:4,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Hip-

szki, Zicho, Rendla a Husarčík, re-

mizoval Bosák

Standa Kuchyňa 

„Jedným z odvekých prekliatí ľud-

ského rodu je, že v čase, keď nado-

búda psychickú zrelosť, už nená-

vratne stratil fyzickú dokonalosť.“

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas

aforizmus 
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Krv je životodarná tekutina, 

ktorá zásobuje tkanivá a 

orgány nielen kyslíkom, ale 

aj potrebnými živinami. Jej 

jedinečnosť spočíva v tom, že 

sa nedá ničím nahradiť. 

Na operačnom stole preto život pa-

cienta častokrát závisí aj od dosta-

točných zásob transfúznych prí-

pravkov. Hoci kritériá darcovstva 

spĺňa až 25% obyvateľstva, praco-

viská transfúznych staníc navšte-

vuje len asi 5% populácie. A to aj 

napriek tomu, že darovaním krvi 

sa organizmus stáva odolnejším 

a ľahšie prekonáva krízové situá-

cie. Zistite aj vy, aké ďalšie benefi ty 

prináša práve darcovstvo a ako sa 

na odber dôkladne pripraviť. Da-

rovanie krvi je naozaj jedinečný, 

veľmi intímny dar, ktorý sa nedá 

s ničí iným porovnať. Nemožno 

ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastný-

mi rukami. Možno ho darovať opa-

kovane  bez toho, aby darca utrpel 

ujmu na zdraví. Darcovi prináša 

vnútorné uspokojenie , príjemco-

vi pomoc, možno aj záchranu živo-

ta. Ľudia už pred tisíc rokmi vedeli 

, že krv je život, že s jeho stratou z 

tela uniká aj život. Krvi pripisova-

li životodarné účinky  a nadpriro-

dzenú moc. Z krvi sa pripravovali 

zázračné nápoje  vracajúce ľuďom 

zdravie, mladosť, krásu. Na druhej 

strane už starovekí lekári často vy-

užívali „púšťanie žilou“ či už z rôz-

nych mystických dôvodov, alebo na 

podklade skúseností poznali jeho 

priaznivý efekt. Zásadným obja-

vom pre moderné darcovstvo krvi 

bol objav krvného obehu anglic-

kým lekárom W. Herveyom v roku 

1616. Nasledovali prvé pokusy na 

zvieratách. Prvá úspešná transfú-

zia krvi  sa vykonala v roku 1667, 

keď lekár francúzskeho kráľa Ľudo-

víta XIV. J.B. Denis použil krv jah-

ňaťa. Až v roku  1907  český lekár 

Jan Jánsky  objavil existenciu šty-

roch krvných skupín a o rok nato 

k podobným výsledkom dospel aj 

W.L.Moss v Amerike .Novoobjave-

ný systém krvných skupín sa ozna-

čil ako ABO s krvnými skupinami 

A,B,0, AB. Dodnes sa nepodarilo 

vyrobiť tekutinu, ktorá by nahradi-

la krv. Len na Slovensku sa za rok 

spotrebuje 180-tisíc jednotiek čer-

vených krviniek. Preto celá trans-

fúzna služba závisí od dobrovoľ-

ných darcov krvi. Náborom darcov 

krvi sa zaoberá Slovenský Červený 

kríž a Národná transfúzna služba 

SR. Aké sú podmienky na darcov-

stvo? Darovať krv môže len zdravý 

jedinec vo vekovom rozmedzí 18-

65 rokov s telesnou hmotnosťou 

nad 50 kíl. Zo skupiny darcov sú 

automaticky vylúčení tí, ktorí pre-

konali (alebo ešte stále prekonáva-

jú) niektorú z infekčných chorôb 

prenášaných krvou – žltačku, vírus 

HIV, AIDS, či iné pohlavné choro-

by. Na odber sa nechystajte, ak pra-

videlne a dlhodobo užívate lieky, 

cestujete po krajinách s nízkym hy-

gienickým štandardom , alebo ste 

nedávno prekonali zápalové ocho-

renie. Ženy v odbere obmedzuje te-

hotenstvo, dojčenie a menštruácia. 

Za normálnych podmienok však 

môžu darovať krv s odstupom šty-

roch mesiacov trikrát ročne. Muži 

smú darovať krv už po troch mesia-

coch, čiže o jeden raz v roku viac.

Katarína Senciová

Daruj krv - najvzácnejšiu tekutinu Kam v BŠ 
a okolí?

5.2. Karnevalové popolud-

nie! Maľovanie masiek, kú-

zelník Wolf, detská diskotéka, 

cukrár Berto s cukrovou va-

tou. Kaviareň Divná pani, od 

16:00.

6.2. Vernisáž fotografií. Poé-

zia štruktúr: Michael Niemey-

er. Vinocentrum, 17:00.  

6.2. Dobré filmy v Galérii 

Schemnitz: Milk (2008). Fil-

my a debata so Zuzkou Paškay-

ovou. Vstupné: 1,50 €. Galéria 

Schemnitz, 19:00. 

6.2. HGM: 23. Reprezentač-

ný banícky ples. Hotel Grand 

Matej, 19:00.

6.2. Maškarná party v Pra-

žovni. Hosť večera DJ. Bi-

dlo a.k.a Aqua, súťaž o najlep-

šiu masku večera. Pražovňa, 

21:00.

8.2. Huaja: Komorný kon-

cert. Koncertná sieň Huaja, 

16:00 

10.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Plstenie ovčej vlny 2 €. Info: 

Mgr. Anna Ďuricová, 045-694 

94 51.

12.2. Sila občianskej spoloč-

nosti: Osudy Židov v Bulhar-

sku v 1940-1944. Výstava do 

7.3.2015. Galéria J. Kollára

13.2. Dielnička v Kammer-

hofe. Priadky - ovčia vlna 5 €. 

Kammerhof, 14:00 - 16:00. 

14.–22.2. Terra Permonia. 

Mašinkáreň, vynálezovňa, 

fosforovňa a permonhrisko. 

13:00-17:00

14.-15.2. Valentín na Sta-

rom zámku. Divadelné pred-

stavenie: Kráska a červený ry-

tier. Vstupy: 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00. 

14.2. Kaštieľ vo Sv. Antone 

na sv. Valentína. Bude sa po-

dávať lásky čaj a sladká valen-

tínka. 9:00 – 15:00

14.2. Vinocentrum: Valen-

tínska degustácia. Rezerv.: 

0904 109 229. Vinocentrum, 

18:30

14.2. Divadlo Pivovaru Erb: 

Láááska. M. Mňahončák, M. 

Majeský, L. Barilíková v bláz-

nivej komédii. 

Divadlo Pivovaru ERB, 19:00. 

14.2. Valentínska party s 

King Shaolin. Trotuar Cafe, 

20:00. 

Zmena programu vyhradená ! 

Región Banská Štiavnica

I tento rok sa Mesto Banská 

Štiavnica uchádzalo o poskyt-

nutie dotácie z grantového 

systému Ministerstva kultúry 

SR. 

Dotácia bola žiadaná z programu 

Obnovme si svoj dom, ktorý je ur-

čený na podporu projektov obno-

vy a reštaurovania kultúrnych pa-

miatok zapísaných v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu SR 

a ktoré sa súčasne nachádzajú v lo-

kalitách UNESCO. 

Výzva na tento príspevok bola zve-

rejnená približne začiatkom októb-

ra minulého roka. Termín uzávier-

ky bol 16. januára 2015. Jednou z 

podmienok poskytnutia dotácie je 

minimálne 5%-né spolufi nancova-

nie z celkového rozpočtu projektu. 

Program Obnovme si svoj dom 

je rozdelený na ďalších 5 pod-

programov. Mesto žiadalo na pod-

program s označením: 1.2 Obnova 

kultúrnych pamiatok v lokalitách 

svetového kultúrneho dedičstva 

na tieto objekty:

Marek Ruščák, 

oddelenie výstavby, 

ÚPaŽP

Obnovme si svoj dom 2015
Názov stav-
by/Adresa

Zaužívaný 
názov

Popis prác
Požadovaná 
dotácia (eur)

Meštiansky 
dom, 
Námestie sv. 
Trojice č.3

Rubigall

Dokončovacie práce pre-
dovšetkým na 1.NP, pre 
sprístupnenie knižni-
ce a zrekonštruovaného 
podkrovného priestoru

142 460,-

Mešt iansky 
dom, 
Sládkovičova 
ul. č.1

Belhazyov-
ský dom

Vypracovanie posúde-
nia zavĺhania objektu a 
vypracovanie projekto-
vej dokumentácie saná-
cie objektu voči vlhkosti

4 750,-

Radnica, 
R a d n i č n é 
nám. č.1

K a p l n k a 
sv. Anny

Reštaurovanie násten-
ných malieb omiet-
kových a náterových 
vrstiev kaplnky sv. 
Anny.

85 728,-

Mešt iansky 
dom, 
Námestie sv. 
Trojice č.1

Szitnyay-
ovský dom

Kompletná výmena sú-
časnej strešnej krytiny a 
realizácia odvetrávané-
ho sokla

117 610,-
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Sokoliarstvo je dedičstvom 

predkov, ktoré začalo písať 

svoju históriu pred viac ako 

4000 rokmi v strednej Ázii 

a cez polostrov Predná India 

sa sokoliarstvo dostalo do 

Arábie. 

Obchodnými cestami, na tú dobu 

moderného arabského sveta, sa 

premiestňoval tovar, ale aj tradí-

cie ďalej do Európy. Životný štýl a 

kultúra Arabov  je  neodmysliteľne 

spätá so sokoliarstvom. Pernatých 

dravcov  si veľmi vážia a  práca so-

koliara je hodnotená ako jedna z 

najlukratívnejších  v arabských 

krajinách. Sokoliarstvo je záľuba, 

ktorá  spríjemňuje chvíle v relatív-

ne nudnom mori piesku v arabskej 

púšti. Arabskí šejkovia sa rozhod-

li pozvať do svojej krajiny sokolia-

rov z celého sveta a zorganizovali 

3. medzinárodný sokoliarsky festi-

val – International Festival of Fal-

conry v hlavnom meste Spojených 

arabských emirátov  Abú Dhabí. 

Pozvali zástupcov národných dele-

gácií z 85 krajín sveta. Naše malé 

Slovensko malo na tomto netra-

dičnom festivale reprezentáciu v 

troch stupňoch, čo sme zazname-

nali už len pri Veľkej Británii, USA 

a Pakistane. Slovenský klub soko-

liarov pri Slovenskej poľovníckej 

komore vyslal členov, ktorí získa-

li svoju účasť za umeleckú činnosť. 

Prezentovali činnosť  slovenských 

sokoliarov, významné sokoliarske 

podujatia a veľký záujem bol hlav-

ne o sokoliarske lovy s orlami skal-

nými. Práve v tomto spôsobe lovu 

sú naši sokoliari považovaní za 

svetovú špičku. Druhá časť sloven-

skej delegácie pozostávala z členov 

OZ Slovenský klub sokoliarov, kto-

rí sa zamerali na prezentáciu kni-

hy o sokoliarstve. Táto kniha je ob-

razom slovesného sokoliarstva a 

jeho histórie. O knihu bol veľký zá-

ujem. Tretia časť slovenskej dele-

gácie bola zo Základnej školy s ma-

terskou školou Maximiliána Hella 

v Štiavnických Baniach. Práve tej-

to časti delegácie by som sa viac ve-

noval. Základná škola s materskou 

školou Maximiliána Hella je jedi-

nou základnou školou na svete, na 

ktorej sa vyučuje sokoliarstvo ako 

ofi ciálny  hlavný vyučovací pred-

met. Školský vzdelávací program 

je rozšírený o vyučovanie predme-

tu - Sokoliarstvo a chov koní. Prá-

ve táto skutočnosť zarezonovala aj 

medzi arabskými sokoliarmi a po-

zvali zástupcov školy na prezen-

táciu tohto netradičného a atrak-

tívneho vyučovacieho programu. 

Delegácia zo základnej školy po-

zostávala z dvoch žiačok Dorotky 

Osvaldovej (7 rokov), Lucky Hu-

decovej (13 rokov), tlmočníka a 

odborníka na marketing Maro-

ša Karabinoša,  poslanca obecné-

ho zastupiteľstva v Štiavnických 

Baniach Gabriela Ševečeka a ria-

diteľa základnej školy - sokoliara 

Pavla Michala. Cieľom účasti de-

legácie zo základnej školy na fes-

tivale bolo odprezentovať netra-

dičný školský vzdelávací program, 

ktorý je rozšírený o sokoliarstvo a 

chov koní.  Na naše prekvapenie 

bol o  vyučovanie sokoliarstva na 

základnej škole veľký záujem. Naj-

väčší záujem prejavili členovia de-

legácií priamo zo Spojených arab-

ských emirátov, Veľkej Británie, 

Nemecka, Spojených štátov ame-

rických, Venezuely, Mexika, Iránu, 

Pakistanu, Turecka, Kazachstanu, 

Mongolska a Juhoafrickej republi-

ky. Zaujímali sa o systém vyučo-

vania, spôsob hodnotenia, obsah 

hodín, časovú dotáciu a legislatív-

nu formu zaradenia do vyučova-

nia. Výsledky účasti na festivale 

sú evidentné tým, že škola sa už 

zapojila do projektu Mongolian 

Artifi cial Nest Project. Cieľom 

tohto  projektu je  prezentovať so-

koliarstvo v Mongolsku, ako aj zá-

chranu ohrozeného druhu perna-

tého dravca sokola rároha (Falco 

cherrug) vo svete. Súčasťou tohto 

projektu bude aj pobyt mongol-

ských detí v Štiavnických Baniach 

v roku 2016 s hlavným cieľom na-

učiť ich základy sokoliarstva. Po-

byt týchto detí  bude fi nancovaný 

z prostriedkov zo Spojených arab-

ských emirátov a Veľkej Británie. 

Na festivale sa rozoberala aj myš-

lienka organizácie sokoliarskeho 

tábora.  Už v tomto roku 2015 cez 

letné prázdniny  zorganizuje naša 

škola 1. medzinárodný sokoliar-

sky tábor. Teší nás, že naša ško-

la je lídrom sokoliarskeho vzdelá-

vania vo svete a  účasť na festivale 

priniesla  už prvé výsledky, čím sa  

napĺňajú naše priania a sny, pre-

tože oči zvieraťa majú schopnosť 

hovoriť tým najkrajším jazykom 

na svete a zvieratá majú neuveri-

teľnú schopnosť robiť ľudí šťast-

nejšími,  a to dokonca aj tých, o 

ktorých by ste si to vôbec ne-

mysleli. Pevne veríme, že myš-

lienky sokoliarskeho vzdeláva-

nia prekročia hranice Slovenska, 

a tým budú šíriť dobré meno na-

šej malej, ale krásnej krajiny. Mgr. 

Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ M. 

Hella, Štiavnické Bane, www.za-

kladnaskola.com, www.falcedu.

com

Pavel Michal, riaditeľ ZŠ

Žiaci zo Štiavnických Baní 
v Spojených arabských emirátoch

Deti zo ZŠ 
J.Kollára 
majú priateľov v USA 

25 detí zo siedmeho a ôsmeho roč-

níka ZŠ J. Kollára  si počas  škol-

ského roku našlo kamarátov v 

Severnej Karolíne, s ktorými si do-

pisujú listy. Tento krásny projekt 

sa podaril vďaka letnej škole v Sa-

rajeve organizovanej neziskovou 

organizáciou Centropa, počas kto-

rej sa p. učiteľka Tatiana Adamská 

zoznámila s pani učiteľkou z USA.  

Obom učiteľkám sa nápad, že deti 

spoznajú inú kultúru vďaka písa-

niu listov veľmi zapáčil. A tak si 

už od začiatku školského roku ne-

vymieňajú len listy, ale aj infor-

mácie o svojom meste, o svojom 

živote, školskom vzdelávacom sys-

téme a tradíciách.  Cvičia  si ang-

lický jazyk, vďaka listom spozná-

vajú  mládež na inom kontinente a 

získavajú  priateľstva, ktoré môžu 

pretrvať dlhodobo. 

Okrem písania listov pripravuje 

skupinka siedmakov  aj krátke vi-

deo o našej škole v anglickom jazy-

ku. Písanie listov má v dobe elek-

tronickej pošty svoje čaro a pocitu, 

keď otvárate list adresovaný pria-

mo vám, sa málo čo vyrovná.  Písať 

listy má zmysel , učíme sa mnohé, 

nielen o iných, ale aj o sebe. 

Adamská

Slovenská delegácia OZ Slov. klub sokoliarov  foto Pavel Michal 

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františ-

ka Asisského, ul. Gwerkovej – 

Göllnerovej č 9, 969 01 Banská 

Štiavnica. Oznamujeme rodičom, 

že Zápis do MŠ na školský rok 

2015/16 sa uskutoční od 15.2. do 

15.3.2015.

Čo ponúkame vašim deťom:

- láskavý kresťanský prístup, nové 

moderné priestory, prístup k naj-

modernejším technológiám, sa-

mozrejme v primeranej miere 

a možnosť využitia počítačovej 

miestnosti a jazykovej učebne ZŠ, 

využívanie telocvične ZŠ,  zdra-

vú výživu, poznávanie tradičných 

zvykov, piesní a tancov s vystú-

pením  pred verejnosťou, výučba  

anglického jazyka hravou formou, 

pohodu, lásku, priateľstvo. 

Rodičia si môžu vyzdvihnúť pri-

hlášku pre svoje dieťa v MŠ sv. 

Františka Assiského, (inf: www.

katgymbs.sk, č.tel.: 6913174)

Zároveň vás pozývame na Deň 

otvorených dverí dňa 10.2.2015. 

Ste srdečne vítaní! 
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Hajnál
Obec Svätý Anton a DHZ Svä-

tý Anton Vás srdečne pozývajú 

na Hajnál, ktorý sa bude konať 

14.februára 2015. Program: o 

9.00 hod. bude zabíjačka s ochut-

návkou výrobkov na rínku. O 

14.00 hod. sa od Lesnej správy za-

čína fašiangový pochod masiek. 

Mal by doraziť na rínok okolo 

16.00 hod. Nasleduje vyhodno-

tenie najkrajšej masky. Na záver 

Hajnálu bude pochovávanie basy. 

Tešíme sa na Vašu účasť . Srdečne 

pozývame! 

Organizátori podujatia

Oznam
Bytová správa, s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 7.2.2015 (so-

bota), bude z dôvodu konania sa 

plaveckých pretekov plavecký ba-

zén pre verejnosť otvorený až od 

16.00 hod. Za tento posun otvá-

racích hodín sa ospravedlňujeme. 

Otváracie hodiny pre saunu ostá-

vajú nezmenené. 

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

Milí rodičia!

Blíži sa čas, keď už o pár 

mesiacov aj Vaše dieťa 

zasadne po prvýkrát do 

školských lavíc.

Zápis do školy je dôležitou udalos-

ťou v živote dieťaťa i rodiča. Práve 

vtedy budú mať mnohé deti príle-

žitosť po prvýkrát prejsť bránami 

svojej budúcej školy a pocítiť atmo-

sféru školského prostredia. 

Naša škola je úplne obyčajná. Po-

skytujeme kvalitné a rovnocenné 

vzdelanie ako všetky ostatné. No 

predsa si myslíme, že aj čosi navyše. 

Individuálny prístup ku každému 

dieťaťu, vštepovanie náboženského 

cítenia, výchovu k ľudskosti a tole-

rancii, ktorá v dnešnom svete nie je 

vôbec samozrejmosťou. 

Dovoľujeme si Vás preto pozvať na 

zápis do prvého ročníka. Bude tra-

dične netradičný. Dňa 11. februára 

2015 od 14,00 do 17,00 hod. Vás u 

nás opäť privítajú rozprávkové po-

stavičky, s ktorými sa veselo poba-

víte. Vašu pomoc budú potrebovať 

lesné zvieratká. Práve rozprávky do-

kážu deti bez problémov vtiahnuť 

do deja, pričom si ani neuvedomu-

jú, že sa posudzuje ich zrelosť. Bu-

dúci školáci a ich rodičia odchádzajú 

zo školy šťastní, usmiati a s darček-

mi v ruke. 

Podľa psychológov nie je potrebné 

deti pred zápisom do školy nijako 

špeciálne pripravovať. Často sa stá-

va, že deti vystresujú skôr rodičia. 

Deti sa na vstup do školy pripravu-

jú už v predškolských zariadeniach, 

kde získajú základné zručnosti a ná-

vyky, ktoré budú potrebovať. Naša 

škola takýto plynulý prechod z ma-

terskej do základnej školy ponúka.

V priestoroch školy, ale oddelene od 

škôl, pôsobí aj materská škola. Pre 

lepšiu orientáciu Vám ponúkame  

niekoľko informácií o škole:

- moderné učebne vybavené da-

taprojektormi a počítačmi s pri-

pojením na internet, interaktív-

ne tabule, práca s iPadmi, tabletmi, 

multimediálna učebňa,

- odborné učebne na vyučovanie cu-

dzích jazykov, chémie, biológie a fy-

ziky,

- škola je vybavená novým moder-

ným nábytkom, zateplená s nový-

mi plastovými oknami, vynovenou 

telocvičňou a multifunkčným ihris-

kom,

- poskytujeme vyučovanie cudzieho 

jazyka od 1. ročníka,

- v rámci školského vzdelávacieho 

programu sme dali priestor aj vyu-

čovaniu mediálnej výchovy,

- škola je organizátorom výtvarnej 

súťaže Františkova púť – naši žiaci 

sa zapájajú do všetkých súťaží orga-

nizovaných centrálne, alebo niekto-

rou školou, a za umiestnenie sa ne-

musíme hanbiť – takmer z každej sa 

vrátime s výborným umiestnením,

- na škole pracujú 3 oddelenia škol-

ského klubu detí, v ktorých môžu 

žiaci príjemne a užitočne využívať 

voľný čas do 16,30 hod.,

- zabezpečujeme zdravé stravovanie 

v školskej jedálni, 

- na škole pracuje  špeciálny peda-

góg, sociálny pedagóg a logopéd,

- pravidelne uskutočňujeme výmen-

né pobyty žiakov a učiteľov s part-

nerskou školou v Budapešti,

- pri škole pracuje aj Centrum voľ-

ného času, pomocou ktorého pre-

bieha bohatá mimoškolská záujmo-

vá činnosť, fi nančne zabezpečená 

prostredníctvom vzdelávacích pou-

kazov, 

- možnosť vyučovania v „domče-

koch“ v školskej záhrade,

- spolupráca so Školou v múzeu a 

pravidelne navštevujeme tvorivé 

dielne.

Do povedomia verejnosti sme sa 

dostali verejnými vystúpeniami, 

koncertmi, programom pre domo-

vy dôchodcov, koledovaním i tradič-

ným Vianočným jarmokom. 

Podrobnejšie informácie o škole a 

školskom vzdelávacom programe 

sa dozviete na stránke školy www.

katgymbs.sk. 

Práca je pre nás poslaním. Zázra-

ky nerobíme, ale môžeme sľúbiť, že 

urobíme všetko preto, aby sme ne-

sklamali. Je na Vašom rozhodnutí, 

ktorú školu si pre Vaše dieťa vybe-

riete. 

Na zápis je potrebné priniesť rodný 

list dieťaťa, poplatok za zošity a po-

môcky vo výške 10€ a ...dobrú nála-

du. Tešíme sa na Vás! 

Kolektív CZŠ

Pozvánka na zápis prvákov 
do CZŠ sv. Františka Assiského

V zasadačke Remeselníc-

keho domu v obci Prenčov, 

so začiatkom  o 16.00 hod. 

sa konala Výročná členská 

schôdza Dobrovoľného hasič-

ského zboru.

Schôdzu otvoril jej predseda p.Erik 

Šulek, ktorý privítal členov DHZ,  

poslanca OÚ v Prenčove p. Jána Lú-

dika a  hostí vrchn. inšp. Vladimíra 

Popraca, okr. inštruktora OV DPO v 

Banskej Štiavnici a st. techn. Júliu 

Popracovú, členku výboru DHZ B. 

Štiavnica. Správu o činnosti zboru  

predniesla p. Vilma Brnáková, ta-

jomníčka zboru. Na činnosť Dobro-

voľného hasičského zboru fi nančne 

prispelo MV SR cez DPO SR v Bra-

tislave a s fi nančných prostriedkov 

si zakúpili nové hasičské hadice a 

ponorné čerpadlo. Pokiaľ im bude 

poskytnuté aj hasičské motorové 

vozidlo, členovia DHZ budú môcť 

zasahovať aj pri požiaroch. Členo-

via DHZ si zvolili  nového  veliteľa 

a DHZO p. Jakub Krajčoviča. Praje-

me mu veľa pracovných hasičských 

úspechov, ako aj pevné nervy v tak 

náročnej funkcii. Vladimír Poprac 

vo svojom príhovore pozdravil ro-

kovanie i v mene ÚzV DPO v Žiari 

nad Hronom. Oboznámil členov o 

konanom IMZ, ktoré sa konalo dňa 

1.decembra 2014 v zasadačke DHZ 

v B. Štiavnici, Sládkovičova č.15. 

Ďalej informoval členov, že v našom 

okrese B. Štiavnica máme 15 obcí a 

15 Dobrovoľných hasičských zborov 

s počtom 660 členov. V tomto roku 

2015 Dobrovoľný hasičský zbor v 

Prenčove, bude oslavovať 80 výro-

čie jeho založenia. Členovia zbo-

ru si na zasadnutí VČS odsúhlasili 

prípravu na svoju oslavu stým, že v 

mesiaci jún 2015 by sa mohla u nich 

v obci Prenčov, uskutočniť „Okrsko-

vá hasičská súťaž", za pomoci vede-

nia obce, okrskového výboru, ako 

aj ÚzV DPO v Žiari nad Hronom. 

Do svojho uznesenia si dali členovia 

DHZ záväzok na patronát o pamät-

ný pomník Slovenského národného 

povstania v obci Prenčov. Po schvá-

lení uznesenia p. Erik Šulek poďa-

koval prítomným za účasť a rokova-

nie ukončil.   Vladimír Poprac

Dobrovoľní hasiči bilancovali

Utorkové 
popoludnie 

Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok Vás pozýva na „Utor-

kové popoludnie“ baníckeho spol-

ku v utorok 10. februára 2015 

o 15,00 hod. v zasadačke Slo-

venského banského múzea (býva-

lá Kaplnka sv. Ignáca) v Banskej 

Štiavnici

Program: 

- Prednáška: „Informácia o návr-

hoch na využívanie nerastných suro-

vín v tradičných banských regiónoch 

na Slovensku“ (Ing. Erik Som-

bathy) 

- 20. výročie posledného fárania 

na Novej šachte (1995 – 2015), 

premietnutie fragmentov z ama-

térskeho fi lmového záznamu zo 

dňa 23.2.1995.

Richard Kaňa

predseda spolku
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Hajnál
Na známosť sa všetkým dáva,

táto dôležitá správa.

Hajnál sa už blíži skokom,

Bolo  to tak, aj pred rokom.

Štrnásteho je čas tomu,

tak vylezte pekne z domu.

Každú masku privítame,

oblečenú hoc  i v slame.

Nech sa páči milí moji,

veď tá sranda za to stojí.

A tí čo sa prídu kukať,

mohli by nás dačím  núkať.

Kým sa hore vytrepeme,

veru riadne vyhladneme.

Aj smäd nás už bude trápiť

dajte, že nám niečo napiť.

No nie vodu, lež pálenku,

nalejte nám plnú sklenku.

No ľudkovia, hore že sa,

každému nech srdce plesá.

Smiech vraj lieči, tak sa vraví,

dobrá nálada to spraví.

Pozvanie je už v platnosti

tuto od našej vrchnosti.

Obec si to k srdcu vzala

a pekne si vás pozvala. 

Bude že to veselosti

od smiechu vám puknú kosti.

Potom  basu pochováme 

do truhly jej fľašku dáme.

Nech si logne aj po smrti,

keď jej to tak veľmi chutí.

Po pohrebe, však to vieme,

zabávať sa nebudeme...

Alica Gajanová

Múzeum vo Svätom Antone sa 

už  vyše 20 rokov (prakticky 

od vzniku) pravidelne zúčast-

ňuje na veľtrhu cestovného 

ruchu Slovakiatour v areáli 

bratislavského výstaviska 

Incheba Expo. 

Na tomto najprestížnejšom pod-

ujatí  svojho druhu v strednej 

Európe, prezentujeme naše mú-

zeum v rámci výstavy Poľov-

níctvo a oddych. Tohto roku sa 

veľtrh konal od 29. januára do 1. 

februára 2015 a okrem výstavné-

ho stánku sme opäť predstavili  

aktivity Múzea vo Svätom Anto-

ne - spoločne s pedagógmi a štu-

dentami Strednej odbornej ško-

ly lesníckej v Banskej Štiavnici, 

taktiež so samostatným progra-

mom o poľovníctve na pódiu v 

hale B2. Tohto roku sa na veľtr-

hu prvýkrát samostatne prezen-

tovala aj oblastná organizácia 

cestovného ruchu Región Ban-

ská Štiavnica. Kaštieľ vo Svätom 

Antone bol súčasťou dekorácie 

aj v tejto expozícii. S priateľmi 

z Banskej Štiavnice sme si po-

máhali aj výmenou materiálov a 

spoločne Región Banská Štiavni-

ca, SOŠL Banská Štiavnica a naše 

múzeum, sme úspešne reprezen-

tovali región Banskoštiavnic-

ka. Na veľtrhu sa zúčastnilo cca 

738 vystavovateľov z 29 krajín 

a aj napriek snehovej kalamite  

navštívilo veľtrh 62 393 ľudí.  V 

prvý deň navštívil veľtrh aj pre-

zident SR Andrej Kiska, predse-

da NR SR pán Peter Pellegrini 

a minister pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR Ľubomír Jah-

nátek. V našom stánku sme mali 

možnosť privítať aj mnohých vý-

znamných hostí – napríklad  mi-

nisterku turizmu Bulharska pani 

Nikolinau Angelkovú, ktorá pri-

šla v sprievode J. E. Margarity  

Ganeva  – mimoriadnej a splno-

mocnenej veľvyslankyni Bulhar-

ska v SR, prezidenta Slovenskej 

poľovníckej komory, Slovenské-

ho poľovníckeho zväzu a poslan-

ca NR SR Ing. Tibora Lebockého, 

PhD., ďalších poslancov NR SR - 

Ing. Petra Gažiho a  Ing. Róber-

ta Puciho, generálneho riaditeľa 

Vojenských lesov a majetkov SR 

Ing. Jána Juricu, ... a mnohých 

ďalších.

Čím ďalej tým viac sa vo svete 

presadzuje turizmus ako prie-

myslové odvetvie, ktoré prináša 

do národných hospodárstiev ne-

malé zisky. Veľtrhy cestovného 

ruchu tak  získavajú stále väčšiu 

dôležitosť. V múzeu sme úprim-

ne radi, že sme zas pomohli zvi-

diteľniť pred svetom našu obec, 

Banskú Štiavnicu  i celý krásny 

kraj pod Sitnom. 

Marian Číž

Slovakiatour 2015

V sobotu a v nedeľu 14. 

a 15. februára sa otvorí 

banskoštiavnický Starý zámok 

verejnosti aj v podvečerných 

hodinách. 

Múzeum pripravilo romantickú 

prehliadku, počas ktorej sa návštev-

níci stretnú so žiadostivým opá-

tom kláštora, ktorý vraj v dávnych 

časoch obýval náš kamenný hrad a 

s mladou nevinnou pannou, ktorá 

si svoju česť uchránila len za cenu 

straty života. V oba dni sa na ro-

manticky vyzdobenom zámku odo-

hrajú štyri 45 minútové prehliadky 

s krátkymi dramatizáciami na mo-

tívy tajuplnej povesti Kráska a čer-

vený rytier (vstupy o 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 hod.). Uvidieť nočný 

Starý zámok na Valentína ponúka-

me návštevníkom prvýkrát, preto 

nepremeškajte túto jedinečnú prí-

ležitosť. Máme pripravené i ďalšie 

prekvapenie - zlosovateľné  vstu-

penky. Šťastný výherca získa veče-

ru pre dvoch v štýlovej reštaurácii 

Monarchia v hodnote 25 eur. Réžia 

predstavenia: Zuzana Kráľová. 

Účinkujú: Tomáš Pecher, Martina 

Pálfi ová, Tímea Hudecová, Kristína 

Petrikovičová

Vstupné: dospelí 4,00 €, študen-

ti, deti, seniori, ZŤP 2,00 €, rodin-

né 10,00 €

Predpredaj: dospelí 3,00 €, deti, 

seniori, ZŤP 1,50 €, rodinné 7,50 

€ (predpredaj do 13. 2. 2015 do 

15.00 hod.) na t. č. 045/6949472, 

045/6920535 alebo emailom  mar-

keting@muzeumbs.sk

Večerou pre dvoch v hodnote 25 

€ podujatie podporila Reštaurá-

cia Monarchia. Viac informácií na 

www.muzeumbs.sk

Zuzana Denková

Stánok Múzea vo Sv. Antone na veľtrhu  foto MsA

Valentínsky víkend na Starom zámku

Oznam
Vážení spoluobčania, 

Dňa 14.2. 2015 sa uskutoční prvý 

ročník podujatia Štyavnyckye kr-

ňačke s cieľom v centre mesta. 

Vzhľadom na uvedené si Vás do-

voľujeme informovať o doprav-

ných obmedzeniach a požiadať o 

ich rešpektovanie. 

Štyavnyckye krňačke 

(14.02.2015, od 08:00)

13.2.2015 – obmedzenie rýchlos-

ti prejazdu Námestím sv. Trojice z 

dôvodu výstavby trate, od 18:00 

hod. zákaz parkovania na Námes-

tí sv. Trojice (do 14.2. 2014, 18:00 

hod.)

14.2.2015 - Námestie sv. Trojice 

bude uzavreté pre autá (prejazd, aj 

parkovanie) počas celého dňa.

Za pochopenie a spoluprácu vo-

pred ďakujeme!

Organizátori:

Barbora, n.o.

Mesto Banská Štiavnica

Informácie: 

045 694 96 51
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 6.2. o 18:30 hod.Piatok 6.2. o 18:30 hod.
Sobota 7.2. o 18:30 hod.Sobota 7.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 12.2. o 18:30 hod.Štvrtok 12.2. o 18:30 hod.

JUpiTer NA vzosTUpeJUpiTer NA vzosTUpe

Sci-Fi/Akčný/Dobrodružný, USA,Sci-Fi/Akčný/Dobrodružný, USA,
2015, 128 min. Vstupné: 4 €. Jupiter 2015, 128 min. Vstupné: 4 €. Jupiter 
Jones (Kunis) sa narodila pod nočnou Jones (Kunis) sa narodila pod nočnou 
oblohou so znameniami, ktoré ju pred-oblohou so znameniami, ktoré ju pred-
určujú k tomu, aby v živote robila veľ-určujú k tomu, aby v živote robila veľ-
ké veci. Zobudí sa však do drsnej reali-ké veci. Zobudí sa však do drsnej reali-
ty, v ktorej je upratovačkou v rôznych ty, v ktorej je upratovačkou v rôznych 
domácnostiach a v živote ju stretáva domácnostiach a v živote ju stretáva 
jedno nešťastie za druhým. Trvá to až jedno nešťastie za druhým. Trvá to až 
kým na Zem nepríde Caine (Tatum) 
spoločne s geneticky upraveným lov-
com, aby Jupiter vystopovali. Jupiter 
pred očami preblyskne život, ku kto-
rému ju jej genetický kód predurčuje 
– čaká ju mimoriadne dedičstvo, ktoré 
môže zmeniť rovnováhu vesmíru.

Sobota 7.2. o 16:00 hod.
Nedeľa 8.2. o 16:00 hod.

SpoNgeBob: 

HUbA NA sUchU

Animovaný/detský, 2015, 84 min. 

Vstupné: 4 €. Jedna z najviac žltých, Vstupné: 4 €. Jedna z najviac žltých, 
najhranatejších a hlavne najobľúbe-najhranatejších a hlavne najobľúbe-
nejších animovaných postavičiek ko-nejších animovaných postavičiek ko-
nečne našla cestu na fi lmové plátno. nečne našla cestu na fi lmové plátno. 
Fanúšikom seriálového SpongeBoba Fanúšikom seriálového SpongeBoba 
nebude cudzí podmorský svet okolo nebude cudzí podmorský svet okolo 
Zátišia Bikín, na suchu sa potom fi lm Zátišia Bikín, na suchu sa potom fi lm 
prepne do klasickej kombinácie počíta-prepne do klasickej kombinácie počíta-
čovej animácie a hraného fi lmu.V jed-čovej animácie a hraného fi lmu.V jed-
nej z hraných úloh, postave zloducha, nej z hraných úloh, postave zloducha, 
Antonio BanderasAntonio Banderas

Nedeľa 8.2. o 18:30 hod.Nedeľa 8.2. o 18:30 hod.

NezloMNýNezloMNý

Vojnový/Životopisný/Športový/Drá-Vojnový/Životopisný/Športový/Drá-
ma, USA, 2014, 137 min., MP 12, ma, USA, 2014, 137 min., MP 12, 
ČSFD 67%. Vstupné: 4 €ČSFD 67%. Vstupné: 4 €
Ako malý chlapec bol Louis pekný Ako malý chlapec bol Louis pekný 
kvietok, jeho výhodou bolo, že pred kvietok, jeho výhodou bolo, že pred 
následkami svojich činov dokázal sko-následkami svojich činov dokázal sko-
ro vždy utiecť. To si všimol jeho starší ro vždy utiecť. To si všimol jeho starší 
brat Pete, ktorého napadlo, že by svoj brat Pete, ktorého napadlo, že by svoj 
bežecký talent mohol využiť na závod-bežecký talent mohol využiť na závod-
nej dráhe. Dotiahol to až do americké-nej dráhe. Dotiahol to až do americké-
ho olympijského tímu na hry v Berlíne ho olympijského tímu na hry v Berlíne 
v roku 1936, kde mimo iných ohromil v roku 1936, kde mimo iných ohromil 
aj Hitlera. O pár rokov neskôr ohro-aj Hitlera. O pár rokov neskôr ohro-

moval jeho spojencov ako člen posádky moval jeho spojencov ako člen posádky 
amerického bombardéra operujúceho amerického bombardéra operujúceho 
v južnom Pacifi ku. Keď behom jed-v južnom Pacifi ku. Keď behom jed-
nej záchrannej akcie jeho stroj spadol nej záchrannej akcie jeho stroj spadol 
do oceánu, bol Louis jedným z troch do oceánu, bol Louis jedným z troch 
členov posádky, ktorí haváriu prežili. členov posádky, ktorí haváriu prežili. 
Viac než mesiac strávil v záchrannom Viac než mesiac strávil v záchrannom 
člne, než ho zachránila okolo plávajú-člne, než ho zachránila okolo plávajú-
ca loď. Bohužiaľ, tá loď bola japonská. ca loď. Bohužiaľ, tá loď bola japonská. 
Réžia: Angelina JolieRéžia: Angelina Jolie

Utorok 10.2. o 18:30 hod.Utorok 10.2. o 18:30 hod.

Príbeh MÁriePríbeh MÁrie

Životopisný, Francúzsko, 2014, Životopisný, Francúzsko, 2014, 
95 min., ČSFD 88%. Vstupné: 4 €95 min., ČSFD 88%. Vstupné: 4 €
Marie Heurtin je čtrnáctiletá hlucho-Marie Heurtin je čtrnáctiletá hlucho-
slepá dívka, která je díky svému posti-slepá dívka, která je díky svému posti-
žení zcela izolovaná od okolního světa. žení zcela izolovaná od okolního světa. 
Její okolí ji považuje za slabomyslnou Její okolí ji považuje za slabomyslnou 
a to až do té doby, dokud se nedosta-a to až do té doby, dokud se nedosta-
ne do ústavu Larnay u Poitiers, ve kte-ne do ústavu Larnay u Poitiers, ve kte-
rém se jeptišky starají o hluché dívky. rém se jeptišky starají o hluché dívky. 
Marie se ujme mladá jeptiška sestra Marie se ujme mladá jeptiška sestra 
Marguerite, která udělá vše, co je v je-Marguerite, která udělá vše, co je v je-
jích silách, aby Marii vytáhla z její vni-jích silách, aby Marii vytáhla z její vni-
třní izolace a našla cestu jak s ní ko-třní izolace a našla cestu jak s ní ko-
munikovat a jak ji naučit žít.munikovat a jak ji naučit žít.
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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

Aktuálne filmy v kine Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.2/2015: „Nikdy nebudeš žiť, 

ak budeš len hľadať zmysel života.“ 

Výhercom sa stáva Naďa Poroši-

nová, Banícka 1, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii BLACK M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

16.2.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Ma-

hariši Maheš Jogi: „Nech sa...(do-

končenie v tajničke).

A., Zoral dookola, pokrstenie, 

športová potreba, vnútri,   

B., 2.časť tajničky, štíhla stav-

ba, 

C., Listy papiera exp., osmička, 

drahý kameň, mužské meno,    

D., Ruská rieka, cudzie 

mužské meno, herpes, časť 

vety,      

E., Koniec tajničky, man-

želka Chaplina, ideál, ukon-

čenie manželstva,   

F., Iskrička, somár, čs. TV, 

mužské meno,       

G., Alina, časť slova pstru-

hy, kofola, smeroval,   

H., Krídlo odborne, suše-

ná tráva, býva ráno na trá-

ve, stená, 

I., Cicavec z pralesa, oblok, 

pripravuje jedlo, 100 krát, 

J., 3. časť tajničky,

K., Modla, textová skrat-

ka, anglické mesto, vidiny, 

stred slova palma.

1., Hmyz podobný včele, Otka, 

zrak, 

2., Podnecuj, úder v boxe, rob sil-

nejším, predložka,       

3., Malá oska, obloky, orgán zra-

ku, 

4., Pery, nemocná, zabi, 

5., Plošná miera, súca na oranie, 

ozn. pier, aha,       

6., Hora, dvojhláska, postup prá-

ce,        

7., Kde si básn., istotne, rozka-

zuj, 

8., Hl. mesto Talianska, vôňa, 

raci,       

9., Zastavil auto, pešia zóna,            

10., Ryl do kovu, nosieva, osobné 

zámeno,               

11., Kniha snov, part, hlas hada,    

12., Špina, nočný vták, tieň čes-

ky,

13., 4 v Ríme, cudzie žen. meno, 

kuchynský nábytok,  

14., Patriaci Ferovi, podporná,    

15., Začiatok tajničky, citoslovce 

rezignácie, ozn. lietadiel Ruska, 

16., Dub po anglicky, nenaletí, 

zemeguľa..

Pomôcky: Oak, Odor, Korzo, 

Chris, Elza, Pen.    

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 4
Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Pri návšteve pivovaru býva 

výber objednávaného nápoja 

jednoznačný. V piatok 23. 

januára nám však v ERBe 

ponúkli šálku dobrej kávy. Na 

divadelných doskách ju nová-

torským spôsobom servírovali 

herecké hviezdy Zita Furková 

a František Kovár, preto nebol 

dôvod odmietnuť. 

Pôvodný názov nevšednej ko-

médie, ktorú v divadle pi-

vovaru uviedli len niekoľko 

týždňov po jej slovenskej pre-

miére, znie Amanda a Gus. Ti-

tul Si ako šálka dobrej kávy 

dostala až na Slovensku podľa 

repliky, ktorou sa hlavný hrdi-

na pokúša vystihnúť podstatu 

hlavnej ženskej postavy. Ona 

je demokratka, on republikán. 

Ona je otvorená duša, on uzav-

retý a tvrdohlavý. Ona miluje 

cestovanie, on by sa zo svojho 

domu najradšej ani nepohol. 

Gusovi však nie je súdené do-

žiť starobu v spomienkach na 

udalosti z druhej svetovej voj-

ny a nie príliš vydarené man-

želstvo. Jedného dňa ho to-

tiž navštívi práve energická 

Amanda, vdova z americké-

ho Juhu, ktorá pricestovala 

do New Jersey za svojou dcé-

rou a vnúčatami a v rámci vý-

pomoci pri finančnej zbierke 

pre kostol navštívi aj uzavre-

tého vdovca. Krátko po jej prí-

chode do sparťansky zariade-

ného viktoriánskeho domu sa 

strhne búrka, preto sa Aman-

dina výpomoc pre kostol stáva 

začiatkom príbehu neočaká-

vanej lásky. No s jej prehlbo-

vaním dochádza aj k odkrýva-

niu rozdielov medzi Amandou 

a Gusom. Autorka hry, americ-

ká dramatička Kathleen Clark, 

sa pri písaní inšpirovala svo-

jimi prarodičmi. Vzťah dvoch 

starnúcich ľudí sa jej poda-

rilo vykresliť s jemným súci-

tom, humorom a nadhľadom, 

ktorý vynikajúco zvýraznili 

výkony hlavných protagonis-

tov. Zita Furková a František 

Kovár za klavírneho sprievo-

du Petra Niňaja zároveň zo-

známili publikum v Banskej 

Štiavnici so scénickým číta-

ním, ktoré na Slovensku - na 

rozdiel od iných krajín - nemá 

zatiaľ dlhú tradíciu. Naopak 

tradične sa ERB postavil k blí-

žiacemu sa sviatku sv. Valen-

tína: 14. februára uvedie ko-

médiu Láááska s Martinom 

Mňahončákom, Marekom Ma-

jeským a Lenkou Barilíkovou.  

Alica Hrnčiríková

Na šálke kávy v pivovare

Aspoň na chvíľu, prostredníc-

tvom 4. Zimného fi lmového 

seminára 4 živly, ktorý 

prinesie plátno, projektor, 

fi lmy aj ich tvorcov priamo k 

vám domov... 

KinObývačka, ako sa sprievod-

né podujatie seminára nazýva, 

je tradičnou súčasťou zimnej 

verzie obľúbeného filmové-

ho podujatia, ktoré sa tento 

rok uskutoční v dňoch 20. - 

22. februára 2015. Štiavnic-

kým domácnostiam opäť po-

núka možnosť premietnuť pre 

svojich príbuzných a priateľov 

kvalitné filmy celkom zadar-

mo! Stačí nahlásiť svoj záujem 

na e-mailovú adresu zivly@

bwo.sk a dohodnúť s organizá-

tormi čas, kedy vás navštívia 

animátorky Veronika Oberto-

vá a Michaela Čopíková (Ové 

Pictures) s plátnom, projekto-

rom a svojou kolekciou krát-

kych filmov! Okrem zážitku z 

filmu a diskusie s režisérkami 

vám môže byť odmenou aj voľ-

ný vstup na vybranú projekciu 

programu zimných 4 živlov 

pre každého člena domácnos-

ti! Viac o možnosti premeniť 

obývačku na súkromnú kino-

sálu nájdete na www.4zivly.

sk!

Peter Gašparík, OZ 4 Živly

Aj vaša obývačka sa môže stať 
kinosálou!

Zapojte sa aj vy do projektu KinoOvývačka  foto Archív autora 

Zita Furková a František Kovár  foto Lubo Lužina. 

Oznam o 
zápise do MŠ

MŠ Bratská 9 –na Drieňovej  

pozýva rodičov so svojimi deť-

mi na zápis pre školský rok 

2015/2016. Zápis sa uskutoční 

v dňoch 23.2-6.03.2015 v ria-

diteľni MŠ. Zároveň Vás pozý-

vame na Deň otvorených dverí 

23.02.2015. Bližšie informácie 

vám radi poskytneme na tel. čís-

le 0915 968 412

MŠ Bratská 9

Pozvánka
Pozývame vás do novozrekon-

štruovaných priestorov Mest-

ských kúpeľov - Plavárne, kde si 

môžete prísť zaplávať v 25m ba-

zéne s maximálnou hĺbkou vody 

4m. Okrem plávania v bazéne sa 

môžete zrelaxovať v priestoroch 

sauny (suchá, parná). Plaváreň 

vám okrem týchto služieb ponú-

ka ďalšie možnosti relaxu a špor-

tového vyžitia ako sú aj profesi-

onálne masérske služby. Príďte 

a urobte niečo pre svoje zdravie 

a dostaňte sa do životnej formy! 

Plaváreň sa nachádza na Mládež-

níckej ul. v Banskej Štiavnici a je 

otvorená Ut: 11:00 – 20:30 hod., 

St – Pi: 13:00 – 20:30 hod., So-Ne: 

14:00 – 20:00 hod. V pondelok je 

sanitárny deň a plaváreň je pre 

verejnosť uzatvorená. K dispozí-

cii je aj možnosť zakúpenia  per-

manentných kariet na 10 vstupov 

prípadne 20 vstupov na bazén a 

do sauny. 

Bližšie informácie ohľadom cien 

a služieb vám veľmi ochotne po-

skytnú zamestnankyne pla-

várne osobne alebo na tel.č.: 

045/6912724. Tešíme sa na Vašu 

návštevu!

Michal Kríž 

Pozvánka 
BBSK POS ZH a MsKC ZH Vás 

pozývajú na vernisáž výstavy 

27. roč. regionálneho kola celo-

štátnej postupovej súťaže a pre-

hliadky neprofesionálnej vý-

tvarnej tvorby Jarný salón 2015 

– región Banská Štiavnica, Žar-

novica, Žiar nad Hronom, ktorá 

sa uskutoční 20.2.2015 o 17:00 

vo výstavnej sieni MsKC ZH. Vý-

stava potrvá do 19.3.2015. 

POS ZH
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U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

Mladšia prípravka FK Sitno 

Banská Štiavnica U9 odohrala 

v nedeľu 1. februára 2015 vo 

veľmi peknej športovej hale 

Spojenej školy v Dudinciach 

svoj tretí tohto sezónny turnaj. 

Konečné poradie turnaja:

1. MŠK Slovan Dudince

2. TJ PS Hliník nad Hronom

3. MFK Strojár Krupina

4. FK Sitno Banská Štiavnica

5. OTJ Hontianske Nemce

6. FK Slovan Šahy

Oproti prvému halovému turnaju v 

novembri v Krupine urobili chlap-

ci veľké pokroky. Výborne zahra-

la prvá štvorka v zložení Maťo Pav-

ledna - Mirko Dobák - Maťo Dobák 

- Kubo Marko. Pochvalu si zaslúžia 

aj náhradníci, z ktorých by som naj-

viac vyzdvihol malého Franka, aj 

keď aj Ivko, Edko a Boris uhrali to, 

čo som od nich čakal. Slabinou je 

brankársky post. Mišo mal aj svetlé 

chvíľky, na ktorých sa dá stavať. 

Staršia prípravka reprezentova-

la naše mesto na turnaji prvoli-

gových mužstiev SSFZ v Badíne, 

kde sme boli pozvaní na posled-

nú chvíľu za „maródované“ mužstvo 

Zlatých Moraviec. Úmysel organi-

zátorov, pozvať mužstvo proti kto-

rému si ostatné celky len vylepšia 

skóre, nabúrali naši chlapci hneď 

úvodným, zápasom kde porazili ce-

lok lokomotívu Zvolen 4:2. A prišiel 

ďalší šok pre všetkých prítomných. 

Naši chlapci rozobrali mužstvo aka-

démie Mareka Hamšíka a nedovolili 

súperovi streliť gól. Vyhrali sme 2:0. 

Po tomto zápase sa chlapci prvýkrát 

boli pozrieť akoto vyzerajú tie me-

daily a poháre za 1. až 3. miesto. Zá-

pas o fi nále chlapci proti Ružomber-

ku začali tým najlepším spôsobom, 

a to gólom. Potom prvý polčas ne-

pustili súpera na svoju polovicu. Po-

stupne, ako nám dochádzali sily, 

preberal súper iniciatívu a zaslúže-

ne porazil našich 5:1. Chlapci musia 

zregenerovať sily a pripraviť sa na 

boj o tretie miesto, kde narazili zno-

va na celok lokomotív Zvolen, ktorý 

celý zápas ťahal za kratší koniec. Sú-

per sa neustále doťahoval na naše 

strelené góly, ale na ten tretí už ne-

mal sily. Chlapci obsadili vynika-

júce 3. miesto s jedným striedajú-

cim hráčom na lavičke, lebo chrípka 

zredukovala naše mužstvo na mi-

nimum. Chlapci si zaslúžia veľkú 

pochvalu a poďakovanie. Reprezen-

tovali nás Martin Parilla, David Ko-

váčik, Martin Neubauer, Denis Glé-

zl, Filip Kniebúgl, Juraj Jurenka a 

naši trénerské duo Chochlík Juren-

ka st. Konečné poradie:  

1. MFK Ružomberok

2. Podbrezová

3. Banská Štiavnica

4. Lokomotíva Zvolen šedí

5. Lokomotíva Zvolen červení

6. Dukla Banská Bystrica

7. Jupie Banská Bystrica

8. MŠK Detva

Richard Neubauer

Sezónny futbalový turnaj

Dňa 17.1.2015 sa odohralo už 

tretie kolo mestskej volejba-

lovej ligy. Hralo sa v priateľ-

skej atmosfére, no každý hráč, 

každá hráčka, sa snažili podať 

čo najlepší výkon. 

Najväčšia dávka zápasov čakala na 

tím z Počúvadla, ktoré sa nemohlo 

zúčastniť na druhom kole, a tak vy-

užili v rámci pravidiel ligy možnosť 

preloženia si zápasov. Tieto zápasy 

im boli rovnomerne rozložené na 

tretie a štvrté kolo. Ďalšie kolo sa 

odohrá 21.2.2015 so začiatkom o 

8:30 hod. v priestoroch Strednej od-

bornej školy služieb a lesníctva. 

Matúš Turányi

Mestská volejbalová liga
Výsledky: 

3.kolo – hralo sa 17.1.2015 o 8:30 hod.

Zápas Výsle-
dok

1. Volej team - Počúvadlo 25:11, 
25:14

2. Džany - SkiDúbravy 19:25, 
17:25

3. Počúvadlo - Renegáti 12.25, 
19:25

4. SkiDúbravy - 
Volejbalové družstvo

21:25, 
19:25

5. Renegáti - Čistá práca 14:25, 
19:25

6. Počúvadlo - Džany 9:25, 
21:25

Rozpis zápasov: 
4.kolo – 21.02.2015 

o 8:30 hod.

Zápas

1. Počúvadlo - 
SkiDúbravy

2. Volej - 
Renegáti

3. Čistá práca - 
SkiDúbravy

4. Počúvadlo - 
Volej team

5. Džany - 
Renegáti

6. Čistá práca - 
Počúvadlo

Mladšia prípravka FK Sitno Banská Štiavnica  foto Archív autora 

Krajské kolo 
v bedmintone

Vo štvrtok 29.01.2015 sa kona-

lo v športovej hale Eff ort vo Zvo-

lene krajské kolo v bedmintone 

družstiev žiakov základných škôl. 

Po postupe cez okresné a regionál-

ne kolá sa ho zúčastnili žiaci ZŠ J. 

Horáka Július Kotlár a Tomáš Ha-

nuska. V silnej konkurencii šies-

tich družstiev sa bojovalo o jediné 

postupové miesto na majstrov-

stvá Slovenska, ktoré sa budú ko-

nať v Prešove. Hralo sa systémom 

na jednu štvorhru a dve dvojhry. 

Naši hráči boli vylosovaní do sku-

piny so Sliačom a Lubeníkom. 

Prvý zápas s Lubeníkom bol vy-

rovnaný, po výhre vo štvorhre zís-

kal vo dvojhre rozhodujúci bod 

Tomáš Hanuska a zvíťazili sme 

2:1. Na druhý zápas sme nastúpili 

proti Sliaču a podľahli tomuto vy-

spelejšiemu súperovi 0:3. V súbo-

ji o 3. miesto sme sa stretli so ZŠ 

Banská Bystrica. Aj keď sa chlapci 

snažili, prehre nezabránili a obsa-

dili tak na turnaji 4. miesto. Tento 

turnaj bol pre nich nesporne prí-

nosom, stretli sa s hráčmi z prvej 

desiatky slovenského bedminto-

nového rebríčka v tejto vekovej 

kategórii a mohli načerpať množ-

stvo skúseností a porovnať sa s 

tými najlepšími. 

Miloš Janovský
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GENERALI Poisťovňa, a.s.
ponúka životné 

a neživotné poistenie
Nájdete nás: 

PO, PI 9:00 – 16:00 hod.
ST 9:00 – 17:00 hod.

Dolná 6/A, Banská Štiavnica

Tel. kontakt: 0914 149 429

služby

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Predám garáž na starom ihrisku v  

B. Štiavnici, s napojením na elektric-

ký prúd, tel.č.: 0903 502 445

Predám malý nákladný automobil  

Volkswagen Transporter za výhod-

ných cenových podmienok, ihneď, 

Ponúkam opatrovanie seniorov.  

Mám skúsenosti s opatrovaním ťaž-

kých stavov v Rakúsku (demencia, 

diabetes, ležiaci pacienti s PEG son-

dou). Tiež ponúkam upratovanie 

bytov, domov a chát, ako aj domáce 

práce (žehlenie bielizne u mňa, ale-

bo u Vás, varenie a pod.), kontakt: 

0911 061 000

Požičiavam karnevalové masky,  

tel.č.: 0908 190 312

reality
Prijmeme do pracovného Prijmeme do pracovného 
pomeru automechanika pomeru automechanika 

so znalosťou aj so znalosťou aj 
zámočníckych prác. zámočníckych prác. 

Kontakt: Kontakt: 
045/6949032, 045/6949032, 
0911 890 0180911 890 018

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť zakúpenia týchto cenovo zvýhodnených produktov.
Táto akcia je časovo ohraničená, limitovaná je aj do vypredania zásob. Predaj maximálne 1 kus/1 osoba/1 deň.

ul. Dolná 3, Banská Štiavnica
tel: 045/6922322
otváracie hodiny: 
pondelok - piatok 8,00 - 16,30 hod.
                 sobota 8,00 - 12,00 hod.

LACALUT flora 50 ml s darčekom

len za  1,50€ obvyklá cena 3,80€

DORITHRICIN 20 tbl. 

len za  3,50€ obvyklá cena 6,80€

GS LAKTOBACILY Antibio 10 kapsúl 

len za  2,50€ obvyklá cena 4,90€

DOR

len

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť z

GS LAKTO

len za

MAGNÉZIUM + B6 20 šumivých tbl. 

len za  1,50€ obvyklá cena 4,20€

FIX - KRÉM 84 g 

len za  2,00€ obvyklá cena 5,05€

M

l

€

F

l

tel.č.: 0903 502 445 

Predám garáž na Povrazníku, 21  

m², tel.č.: 0903 313 542

Hľadám do prenájmu 2-izbový byt  

na Drieňovej, tel.č.: 0903 740 218

Dám do prenájmu 2-izbový s bal- 

kónom, vymenené plastové okná na 

Križovatke 9 v BŠ v blízkosti OC (Bil-

la, Lidl), tel.č.: 0904 906 755


