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S mimoriadne veľkým zá-
ujmom sa v utorok  minulý 
týždeň  stretla knižná slávnosť 
v sieni komorských grófov 
Kammerhofu Slovenského 
banského múzea.

 Dôvod bol prostý. Na cestu k či-
tateľovi sme vyprevádzali najnovší, 
v poradí už piaty zväzok rozsiahle-
ho knižného cyklu P. Dvořáka Sto-
py dávnej minulosti. Pavel Dvořák, 
historik, spisovateľ, publicista, sce-
nárista, no predovšetkým človek s 
nesmierne charizmatickým preja-
vom, neostal ani na tejto slávnosti 
nič dlžný svojej povesti. Početné 
publikum zaujal nielen niektorými 
epizódami zo svojho pracovitého 
života, ale predovšetkým rozprá-

vaním o knihe, v ktorej veľkú časť 
venoval práve obdobiu začiatkov 
baníctva v Banskej Štiavnici. Sláv-
nostnú atmosféru tohto podujatia  
svojimi melódiami umocnili aj žia-
ci Základnej umeleckej školy v B. 
Štiavnici, ďalej poetka Mária Petro-
vá (vyznaním sa k B. Štiavnici svo-
jou vlastnou tvorbou), ale aj ” Jeho 
Veličenstvo Belo IV., ktorý prečítal 
a richtárovi mesta odovzdal svo-
ju listinu s výsadami slobodného 
kráľovského mesta..“ Symbolická 
postava Belu IV. tak účastníkov li-
terárneho popoludnia preniesla do 
13. storočia, teda historickej epo-
chy, ktorá je zároveň najobšírnejšie 
zachytená práve v 5. zväzku Dvořá-
kovej knihy, zaoberajúcej sa  posta-
vením Slovenska v tzv. 4.str.
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Bankoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok v Banskej 
Štiavnici pôsobí už v našom 
meste pár rokov. V minulom 
roku došlo na poste predsedu 
k výmene a do tejto funkcie 
bol vymenovaný Ing. Richard 
Kaňa. Pri tejto príležitosti sme 

mu položili pár otázok:

• P. Kaňa, ako ste prijali úlohu 
nového predsedu BŠHBS?

S problémom zmeny obsadenia 
funkcie predsedu nášho baníckeho 
spolku sme sa začali zaoberať bez-
prostredne po oznámení JUDr. Ing. 

Jozefa Karabellyho nekandidovať 
zo zdravotných dôvodov v ďalšom 
volebnom období  na funkciu pred-
sedu. Medzi viacerými kandidátmi 
do voľby predsedu bolo z radov 
členskej základne navrhnuté aj 
moje meno. Priznám sa, aj keď po-
važujem zvolenie ...  4.str.

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pôsobí u nás už viac ako 18 rokov

Piaty zväzok knižnej publikácie uzrel svetlo sveta s mimoriadnym záujmom čitaťeľov

Richard Kaňa novým predsedom

Dvořák a jeho vystúpenie nadchli publikum

3

Kniha Pavla Dvořáka bola slávnostne „uvedená do života“
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Bolo...

22.3.

Slávnostné posedenie s riaditeľ-
mi škôl a pedagógmi pri príleži-
tosti Dňa učiteľov.
23.3.

Účasť na celodennom spomien-
kovom podujatí Samuel Mikovíni 
– slovenský Leonardo da Vinci. 

Pracovné stretnutie so zástup-
cami politickej strany Most – Híd 
p. Bélom Bugárom a p. Ivanom 
Švejnom.  
24.3.

Uskutočnilo sa pravidelné za-
sadnutie MSZ

25.3.

Primátor mesta otvoril podu-
jatie pod názvom „Čítajme si“ v 
kine Akademik. Ide o celosloven-
ský projekt zameraný na podporu 
detského čítania.

Účasť na vedeckom medziná-
rodnom seminári Kameň pri ob-
nove pamiatok, ktorý prebiehal v 
Banskej Štiavnici. 

Pracovné stretnutie so dôver-
níkmi a zástupcami vlastníkov 
domov na Drieňovej. 

Bude...

26.3.

Pracovné rokovanie k plánova-
nej bytovej výstavbe na sídlisku 
Drieňová.

Pracovné stretnutie k úlohám 
vyplývajúcim pre organizácie 
patriace pod rezort Ministerstva 
pôdohospodárstva SR z uznesenia 
výjazdového zasadnutia vlády SR, 
ktoré sa konalo v B. Štiavnici.
29.3.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami odborov.

Uskutoční sa pracovné stretnu-
tie primátora mesta a veľvyslanky-
ne Nórskeho kráľovstva v SR  J. E. 
Trine Skymoen v B. Štiavnici.

Pracovné rokovanie s riaditeľom 
Strednej odbornej školy lesníckej 
vo veci prehodnotenia podmie-
nok prenájmu mestských lesov na 
vzdelávanie. 
31.3.

Uskutoční sa pracovné stret-
nutie k príprave MANAŽMENT 
PLÁNU lokality svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO – 
Banská Štiavnica a technické pa-
miatky okolia. Plán  bude slúžiť na 
zabezpečenie ochrany kultúrnych 
a prírodných hodnôt v súlade s 
trvaloudržateľným rozvojom re-
giónu.

Andrea Benediktyová 

Denník Pravda priniesol 27. 
januára 2010 zaujímavú štatisti-
ku. Vo svojom článku porovná-
val pomer daní z nehnuteľností s 
celoslovenským priemerom. Do 
štatistiky bolo zahrnutých 84 slo-
venských miest a Banská Štiav-
nica sa umiestnila na 7. mieste, 
pričom dane dosahujú  necelých 
60% slovenského priemeru.  Pred 
naším mesto sa umiestnila Gelni-
ca, Sobrance, Medzilaborce, Tvr-
došín, Turčianske Teplice a Hu-
menné. Ostatné slovenské mestá 
majú dane z nehnuteľnosti vyššie. 
Táto situácia je ale udržateľná len 
dovtedy, kým výber daní bude čo 

najefektívnejší, pretože dane z ne-
hnuteľností patria medzi základný 
zdroj príjmovej časti mestského 
rozpočtu.  Nižšie dane znamena-
jú, že samospráva v čase krízy cíti 
empatiu a nechce zaťažovať peňa-
ženky svojich občanov vyššími da-
ňami a zároveň vytvára prostredie 
pre rozvoj investícií a podnikania. 
Ak teda chcú Štiavničania udržať 
nízke dane aj do budúcnosti, mali 
by sa aj v tomto roku správať zod-
povedne a uhradiť svoje dane v 
stanovenom termíne v Klientskom 
centre, prípadne inými spôsobmi, 
ktoré dostali do pošty spoločne so 
svojimi výmermi dane.  red

Štiavnické dane medzi najnižšími

Vážený pisateľ Juraj, Vodárenská 

ulica.

Odpovedáme na Vašu otázku 
ohľadom verejného osvetlenia 
na ulici Vodárenská.  Poruchy na 
verejnom osvetlení  v uvedenej lo-
kalite boli  telefonicky nahlásené   
pani Bálikovou   a pánom Joklom.

Poruchy boli odstránené v 10. 
kalendárnom týždni tohto roku. 
Príčinou porúch bolo zlyhanie 
ovládacích prvkov v systémoch, 
ktoré spôsobili cyklické vypínanie 
a zapínanie jednotlivých svetel-
ných zdrojov. Poruchy na verejnom 
osvetlení spôsobuje aj silnejší vie-
tor, hoci v uvedenom úseku neboli 
registrované jeho časté vplyvy.  

Na verejnom osvetlení  mesta 
priebežne vykonávame preven-
tívne kontroly  vo večerných ho-
dinách. Avšak, vzhľadom na fi -
nančné náklady, tieto kontroly sa 
vykonávajú len dvakrát za mesiac 
a nie kompletne na všetkých 1700 
svetelných bodoch. 

Práve z tohto dôvodu sme 

prostredníctvom Štiavnických no-
vín prosili občanov  o oznamova-
nie zistených porúch verejného 
osvetlenia priamo na Technické 
služby, m.p.,  alebo prostredníc-
tvom mestskej polície, či klientske-
ho centra. Takto nahlásenú bežnú 
poruchu vieme opraviť ihneď, resp. 
do druhého dňa od nahlásenia.  

Pre  informovanosť opätovne 
uvádzame tel. kontakty. 

Technické služby, m.p. Banská 
Štiavnica, tel. 6922243 alebo na  
mobilných tel. číslach: 0905462 
356, 0917 448514 (p. Orčík, p. 
Hornická).

Mestská polícia: 69496 01 alebo 
mobil tel. číslo: 0905 597 673.

Klientske centrum: 6949640.
Ďakujeme Vám za podnet aj  za 

pochopenie a veríme, že sme Vám 
podali uspokojivú odpoveď. V prí-
pade akýchkoľvek ďalších otázok 
nás môžete kontaktovať buď osob-
ne, alebo telefonicky.

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p. 

Banská Štiavnica

Vyberáme z čiernej skrinky

Jarné čistenie mesta začalo

Dňa 15.3.2010 o 12.00 hod. 
na Ul. A. Sládkoviča  vykonala 
hliadka MsPo asistenciu pri otvá-
raní domu, kde sa v uzamknu-
tom  dome nachádzala  nebohá 
majiteľka. 

Dňa 16.3.2010 o 19.45 hod. 
v rámci pochôdzkovej činnosti 
na Ul. L. Svobodu našla hliadka 
MsPo ležať na zemi neznámeho 
muža. Po overení totožnosti išlo 
o L.P. z Banskej Štiavnice, ku kto-
rému bola  následne privolaná 
RZP. Menovaný bol prevezený 
na lekárske ošetrenie do nemoc-
nice.   

Dňa 18.3.2010 o 18.25 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. L. Svobodu 11 leží vo 
vchode neznámy muž. Hliadka 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o 26 - ročného  A.B. z Banskej 
Štiavnice, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov.  Menova-
ný sa svojím konaním  dopustil 
priestupku vzbudzovania  verej-
ného pohoršenia.  Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.   

Dňa 22.3.2010 o 07.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Budovateľská v sociálnej 
bytovke ohrozuje H.B. z Banskej 
Štiavnice obyvateľov bytovky. Po 
konzultácii s psychiatrickým le-
károm bola menovaná prevezená 
RZP do psychiatrickej liečebne v 
Kremnici.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici, ,Mest-
ská knižnica v banskej Štiavnici 
srdečne pozývajú Vás a Vašich 
priateľov na Deň poézie 2010 pri 
príležitosti 190. výročia narode-
nia Andreja Sládkoviča

Vystúpia interpreti poézie a 
hudby nášho mesta a okresu

Hosť podujatia: štiavnická po-
etka Katarína Kissová s rodinou

Štvrtok 08.04.2010 o 16. hod. 
v Základnej umeleckej škole v 
Banskej Štiavnici na Námestí sv. 
Trojice  

Živena
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Polícia informuje 

Každý vie, ako taká pešia zóna 
vyzerá. Plno ľudí, obchody, 
terasy, kaviarne, prípadne 
trávnik a fontána. V každom 
meste sa takáto zóna tvorí 
v centre a námestie býva 
prevažne súčasťou tohoto 
priestoru. Súčasné trendy v 
urbanizácii miest vytláčajú 
dopravu z centra a snažia sa 
priestor urobiť priateľským 
pre peších občanov, kde nájdu 
miesto na relax tak domáci 
obyvatelia, ako aj turisti. Kaž-
dý relaxuje po svojom. Niekto 
rád sedí na trávniku, niekto na 
terase s dobrou kávou a niekto 
nakupovaním.

Čo z tohto nám ponúka cen-
trum Banskej Štiavnice? Málo. Aj 
to málo je rušené dopravou. O re-
laxe pri káve v exteriéroch centra 
sa nedá hovoriť. Niekedy je cen-
trum až príliš mŕtve, ale ani pri 
takomto mŕtvolnom tichu sa nedá 
relaxovať. Ľudia na pešej zóne svo-
jou prítomnosťou robia atmosféru, 
pri ktorej sa zväčša cítime dobre, 
bezpečne.  

Najdôležitejšia otázka v tejto 
téme je, či je vôbec možné, aby aj 
Banská Štiavnica mala svoju pešiu 
zónu. Otázka je síce jednoduchá, 
ale odpoveď už taká ľahká nie je. 
Keby bola, asi by sme tú zónu už 
mali. Celý problém je postavený na 
tom istom základe, na ktorom spo-
číva aj čaro nášho mesta. Je to jeho 
poloha v úzkej doline, cez ktorú 
vedie jedna hlavná cesta. Je teda 
problematické z tejto cesty vylúčiť 
akúkoľvek dopravu. Napriek tomu 
sa ozývajú hlasy, aby takáto zóna 
vznikla. Aké sú teda možnosti? 
Doprava v centre potrebuje novú 
organizáciu, aby sa obmedzila tak 
aktívna, ako aj statická doprava. V 
centre je viac jednosmeriek, ako je 
nutné, čo je pre úzky profi l mesta 
luxus. Autá zbytočne prechádzajú 
v jednom smere po oboch stra-
nách Trojičného námestia. Ak by 
bola cesta od Radničného námes-
tia (medzi kostolom Sv. Kataríny a 
Banským archívom) obojsmerná a 
obojsmerne by pokračovala ďalej 
po jednej strane Trojičného ná-
mestia, jednosmerka okolo radni-
ce by už nebola nutná. Práve tento 
priestor pred vchodom na radnicu 
nám ponúka možnosť realizovať 
pešie korzo, ktoré sa plynule na-
pája na Námestie sv. Trojice. Ten-

to priestor 
je navyše na 
rovine, čo je 
v meste vzác-
nosť. Je na sl-
nečnej strane 
a rovno z nej 
vedie chod-
ník na Starý 
zámok. Toto 
miesto nemá 
veľa interiéro-
vých  priesto-
rov, kde by 
mohli vznik-
núť obchody 
či služby, preto 
by korzo bolo 
hlavne ako 
o d d y c h o v á 
zóna. Mohla 
by pribudnúť 
zeleň, bolo 
by miesto na 
terasy a cuk-
ráreň, bolo by 
aj miesto na 
menšie pó-
dium.

Pri reorganizovaní dopravy 
je najväčší problém parkovanie. 
Práve parkovacie miesta vytvára-
jú zbytočnú frekvenciu dopravy. 
Autá jazdia cez mesto na parko-
visko na Trojici a opačne, šoféri 
jazdia po meste, hľadajúc voľné 
miesto. Problém statickej dopravy 
nie je neriešiteľný problém. Záleží 
od ochoty ľudí parkovať ďalej od 
centra. V ochote spočíva účel náv-
števy mesta. Nikto nie je ochotný 
parkovať 10-15 minút (chôdzou) 
od centra, ak jeho cieľ cesty spo-
číva iba v krátkej návšteve banky 
alebo úradu. Ochota sa priamoú-
merne zvyšuje s časom stráveným 
v meste. Turisti zväčša plánujú 
stráviť viac času v meste, prejsť sa 
po ňom, navštíviť múzeum a pod. 
Rovnako aj návšteva kina, pra-
covné alebo priateľské stretnutie 
na káve trvá zväčša dlhšie ako 10 
minútová návšteva banky. Preto by 
bolo vhodné striktne rozlíšiť dobu 
parkovania. Ak niekto chce alebo 
musí zaparkovať v meste, malo by 
mu to byť umožnené, ale iba krát-
kodobo. Do 30 minút. V zahraničí 
na parkovanie nedohliada polí-
cia, (ani štátna ani mestská), ale 
zriadenec mesta, ktorého jedinou 
úlohou je strážiť dobu parkova-
nia a predávať parkovacie lístky. 
Rovnako každý zamestnávateľ 

(vrátane mesta) určuje, kde môže 
ich zamestnanec parkovať.  Na vy-
hradené parkoviská pre konkrétnu 
špz sú miesta v bočných uličkách a 
v dvoroch. Napr. Belházyho dom, 
Centrálka, bývalé trhovisko pri 
špeciálnej škole na Novozámoc-
kej. Dôležité je spočítať autá, ktoré 
naozaj nemajú kde inde stáť ako v 
centre. Ide o rezidentov a obyvate-
ľov mesta. Aj tu by prišlo k indi-
viduálnemu riešeniu a na každé 
takéto auto sa určí presná pozícia, 
kde môže parkovať. 

Samozrejme problém a jeho 
vyriešenie sa nedá napísať na je-
den hárok a už vôbec nie na jeden 
odstavec. Dá sa ale naznačiť cesta, 
po ktorej môžeme ísť. Vytvorenie 
pešej zóny teda nespočíva v jedno-
duchom zákaze vjazdu áut, ale v čo 
najprísnejšom obmedzení dopra-
vy. Aj tej statickej. Rovnako reali-
zácia sa nedá uskutočniť šmahom 
ruky a osadením značiek, ale eta-
povite, postupnými premyslenými 
krokmi počas niekoľkých rokov. 
Každú sezónu by pribúdali miesta 
určené výhradne peším, pribúdala 
by zeleň, terasy a lavičky. Centrum 
sa tak stane ešte atraktívnejším pre 
turistov aj domácich, a tým aj pre 
podnikateľov, ktorí sa budú snažiť 
o ďalšie zvýšenie návštevnosti a 
atraktívnosti.

Jozef Cibulka

Môže mať Banská Štiavnica pešiu zónu?  
Krádež 

Neznámy páchateľ  v dobe od  
14:00 h dňa 06.03.2010 do 05:45 
h dňa 08.03.2010 v  Banskej Štiav-
nici na Ul. Novozámockej sa vlá-
mal do rekonštruovanej budovy, 
odkiaľ odcudzil 1 ks  motorovú 
pílu, zn. NAREX, 1 ks elektrickú 
ručnú pílu zn. MAKYTA, 1 ks 
elektricko-hydraulické búracie 
kladivo zn. HERMAN, čím spô-
sobil celkovú škodu spoločnosti 
Dynamic, s.r.o., Nitra, Ul. Štúro-
va vo výške 3.600,- €. Uvedeným 
konaním sa dopustil trestného 
činu krádeže podľa § 212 ods. 2 
písm. a, ods. 3 písm. a Tr. zákona, 
za čo mu hrozí trest odňatia slo-
body v dĺžke 2 rokov. Akékoľvek 
poznatky sú vítané na známom 
čísle 158, anonymitu policajný 
zbor zaručuje. 
Pytliactvo 

Neznámy páchateľ  v dobe 
od  13:00 h dňa 05.03.2010 do 
09:00 h dňa 09.03.2010 vykonal 
neoprávnený zásah do výkonu 
práva poľovníctva  tým, že  bez 
povolenia ulovil v katastri obce 
Svätý Anton v poľovnom revíri 
„Rázdiel“ v časti revíru zvanej „ 
Mesiac“ – Kameň „ 1 ks diviačej 
zveri vo veku 3 až 4 roky o váhe 
100 kg, čím spôsobil Poľovníckej 
spoločnosti „ Končiar“ so síd-
lom na ul. Hlboká, Nitra škodu 
vo výške 300.- €.  Uvedeným 
konaním sa dopustil trestného 
činu pytliactvo podľa § 310 ods. 
1  Tr. zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody v dĺžke 2 rokov. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu 
policajný zbor zaručuje. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Čo nové v KC Šukar Dživipen

Vo februári cez jarné prázdni-
ny sme boli s tanečníkmi na di-
vadelno – tanečnom workshope. 
Naučili sme sa nové veci, ktoré 
sa deťom páčili. Priestory, ktoré 
sme dostali od mesta na telocvič-
ňu, sú v štádiu rekonštrukcie. Do 
práce sa aktívne zapájajú obyva-
telia Šobova. Tento projekt pod-
poruje nadácia „Hodina deťom“. 
Ďakujme! 

Manželia Koledovi
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 do funkcie predsedu za poctu a 
česť,  snažil som sa tomu, pre znač-
nú pracovnú zaneprázdnenosť vo 
funkcii konateľa spoločnosti a ria-
diteľa banského závodu Slovenskej 
banskej, s.r.o., Hodruša-Hámre, 
vyhnúť. Ako však ukázal výsledok 
hlasovania voľby nového predsedu 
na valnom zhromaždení konanom 
26.11.2009 asi málo razantne.

• Aké zmeny v spolku plánujete 
urobiť?

Už to, že náš banícky spolok ako 
nezisková organizácia dokázal pre-
žiť 18 rokov možno považovať za 
veľký úspech. A nielen prežiť, som 
presvedčený, že je pre spoločenský 
život Banskej Štiavnice a jej okolia 
veľkým prínosom. Chcem len zdô-
razniť, že naším hlavným cieľom a 
náplňou vždy bolo a aj je obnove-
nie a udržiavanie baníckych tradícií 
v našom meste a jeho okolí, čo sa 
nám, podľa môjho názoru, poda-
rilo. Preto nemyslím, že by bolo 
potrebné v činnosti spolku niečo 
podstatné  meniť. Budem spokojný, 
keď sa nám v budúcom období pri 

neustále sa pozvoľna meniacej člen-
skej základni podarí udržať naše 
aktivity. 

• Aké plány a aktivity vás čakajú 
v tomto roku?

Na poslednom valnom zhromaž-
dení sme na rok 2010 prijali nasle-
dujúci plán hlavných podujatí:

- 18. reprezentačný banícky ples 
(12. február)

- 10. Jozefovské stretnutie (19. 
marca)

- 6. ročník Náckova Štiavnica 
(23. apríla)

- 13. Náckov štiavnický pochod 
(30. júla)

- Slávnostný šachtág Salamander 
2010 (9. septembra)

- Salamandrový sprievod (10. 
septembra)

- 19. Valné zhromaždenie (25. 
novembra)

- Staroročné zasadnutie výboru 
(29. decembra)

Ale tým naša činnosť nekončí. 
Okrem uvedeného bude predme-
tom našej činnosti tak ako po mi-
nulé roky:

- Spolupráca s Mestom Banská 

Štiavnica a ďalšími subjektmi pri 
organizovaní  podujatí ako: oslavy 
jubileí významných osobností mes-
ta a členov nášho spolku, slávnost-
ných šachtágov, seminárov a konfe-
rencií a podobne.

- Organizovanie vzdelávacieho 
cyklu „Utorkové popoludnia“.

- Podieľať sa na obnove banských 
technických pamiatok v celom re-
gióne.

- Publikačná činnosť.
- Spolupráca s inými baníckymi 

spolkami a cechmi na Slovensku a 
zahraničí.

Chcem len zdôrazniť, že našu 
činnosť vykonávame v podmien-
kach neziskovej organizácie, v 
svojom osobnom voľne a často za 
vlastné prostriedky.

• Koľko členov má BŠHBS, pred-
stavte nám vašu činnosť, členov?

Banícky spolok v súčasnosti 
eviduje 146 riadnych členov a 18  
čestných členov, ale tiež je potrebne 
jednou vetou dodať, že nie všetci sú 
aj aktívni. Aj keď sa to niektorým 
našim členom nepáči, v záujme za-
chovania členskej základne a hlav-

nej náplne spolku prijímame do 
našich radov aj osoby, ktoré nevyšli 
z baníckeho prostredia, ale ktoré s 
baníctvom a jeho tradíciami sym-
patizujú. 

• Plány do budúcnosti?
Ťažko je nám ľuďom v zrelom 

veku hovoriť o dlhodobých per-
spektívach. Snáď len zdôrazniť to, 
čo som už uviedol v predchádzajú-
cich riadkoch. Chceme zachovávať 
a udržiavať  banícke tradície v na-
šom meste a jeho okolí pre možnosť 
ich odovzdania budúcim generáci-
ám. 

• Čo by ste chceli odkázať čitate-
ľom ŠN a Banskoštiavničanom?

Verím, že si občania Banskej 
Štiavnice a jej okolia vyberú v 
roku 2010 z ponuky našich verej-
ných podujatí, akými sú Náckova 
Štiavnica, resp. Náckov štiavnický 
pochod, alebo že si priamo nájdu 
cestu k nám a prihlásia sa za členov 
nášho spolku.  S pozdravom Zdar Boh!

Ing. Richard Kaňa

Predseda Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku

Za rozhovor poďakoval Mgr. Michal Kríž

Richard Kaňa novým predsedom

1.str.   2.uhorskom kráľov-
stve, keď sa v r. 1301 skončila vláda 
Arpádovcov. (Podrobnú recenziu 
knihy sme priniesli v Štiavnických 
novinách už 4.2. –pozn.aut.).  Pavla 
Dvořáka na pôde Banskej Štiavnice 
srdečne privítal aj primátor mesta  
Mgr. Pavol Balžanka, ktorý spolu s 
riaditeľom Slovenského banského 

múzea PhDr. Jozefom Labudom, 
CSc., túto knihu symbolickým po-
klopaním baníckym fokošom aj 
vyprevadil na cestu k čitateľom. O 
tom, že kniha bude mať určite veľ-
ký čitateľský úspech, nás však hneď 
presvedčila  nasledujúca autogra-
miáda, keď sa všetkých 70 prinese-
ných kníh okamžite  „rozchytalo“. 

Pavel Dvořák, spolu s J.Labu-
dom, však tento literárny utorok 
využili aj na pekné výchovno-
vzdelávacie podujatie pre stredné 
a vyššie ročníky základných škôl z 
nášho okresu. Na predpoludňajšej 
besede v romantických suterénnych 
priestoroch Spojenej katolíckej ško-
ly sv. Františka Assiského sa stretli 

s takmer stovkou žiakov a študen-
tov, ktorých Dvořákove príbehy, 
prerozprávané neobyčajne pútavo, 
určite nielen zaujali, ale aj obohatili 
o nové vedomosti, predovšetkým z 
histórie Banskej Štiavnice.

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenské banské muzeum

Dvořák a jeho vystúpenie nadchli publikum

Navštívili sme penzión Nostalgia a 

hotel Grand Matej

V prvý jarný deň sme sa opäť  
stretli na tematickom sprevádzaní. 
V penzióne Nostalgia nás privítal 
pán Macharik. Zišli sme sa v skrom-
nom počte, ale atmosféra bola pria-
teľská a otvoril sa priestor pre disku-
siu. Ochutnali sme pukanské vínko 
a potom za zvuku hudby zo starého 
kľukového gramofónu sme  počúvali 
príbehy o dejinách budovy a reštau-
rovaní historicky zaujímavej budovy 

zo 16. storočia. Rozdiel medzi sta-
vom pred rekonštrukciou a po  nej 
je skoro neuveriteľný. Všetci sa teší-
me, že ďalšia zo schátraných budov 
dostala nový príťažlivý šat a je vyu-
žitá. Celý interiér dýcha históriou. 
Majitelia zakomponovali všetko zo 
štiavnických povál (sánky, časť bi-
cykla), pec v tvare golema, masívne 
schodisko. 

Okolie penziónu tiež ponúka za-
ujímavú históriu: opevnenie zo 16. 
storočia, znovuobjavenú studňu, pô-

vodnú mestskú kanalizáciu objavenú 
pri výkopoch i stáročiami neustále 
zvyšovanie sa cesty (pôvodné okná 
prízemia sú už na úrovni cesty).

V hoteli Grand Matej sa sprevá-
dzania ujal pán Fabián. Hotel bol 
pôvodne pristavaný k budove kato-
líckeho spolku v 30. rokoch minu-
lého storočia. Slečna Semanová nás 
zase oboznámila so súčasnosťou ho-
tela. Videli sme pôvodné i novopos-
tavené izby i wellness. Balkón nám 
ponúkol úžasný pohľad na Štiavni-

cu. Staré fotografi e a pohľadnice zo 
začiatku 20. storočia na stenách nás 
inšpirovali k otázkam na sprievod-
cu. 

Chcem sa úprimne poďakovať 
sprievodcom, ale aj nadšencom, kto-
rým je tematické sprevádzanie urče-
né. Verím, že aprílové sprevádzanie 
priláka mnoho zvedavých ľudí nie-
len zo Štiavnice. Informácie nájdete 
vždy na www.banskastiavnica.sk a v 
Štiavnických novinách.

Ján Petrík

Príbehy starej Štiavnice
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Každoročne od 18. do 24. marca 
si pripomíname Týždeň boja proti 
rasizmu, a preto sa mesto Informač-
né centrum mladých a Súkromná 
hotelová akadémia Joergesov dom 
rozhodli zorganizovať premietanie 
jedného z fi lmov festivalu Jeden 
svet, ktorý patrí k najvýznamnej-
ším festivalom o ľudských právach 
v Európe. V stredu 17. marca v Art-
café v Banskej Štiavnici sme pre-
mietali fi lm Most cez Wadi. Film 
zachytával zaujímavý príbeh, ako sa 
po desiatkach rokov násilných kon-
fl iktov rodičia detí na "obidvoch 
brehoch" rozhodli založiť spoločnú 
bilingválnu školu na palestínskom-
židovskom území s cieľom ukázať 
nezmysel národnostných, nábo-
ženských a politických konfl iktov. 
Tohto premietania sa zúčastnili 
študenti Gymnázia Andreja Kmeťa 
v Banskej Štiavnici. Po fi lme nasle-
dovala diskusia s naším hosťom, 
študentom Univerzity Mateja Bela 
Jaroslavom Výbochom. 

V ten istý deň, paralelne s pre-

mietaním fi lmov, ICM Banská 
Štiavnica pripravila multikultúrny 
workshop pre stredoškolských štu-
dentov  pod vedením Laca Oravca 
a Márie Tömösváryovej z Nadácie 
Milana Šimečku. Vízia nadácie sa 
opiera o Šimečkovu fi lozofi u, jeho 
optimistické životné krédo, morál-
ny a ľudský imperatív – čeliť zlu, 
s ktorým je človek denno-denne 
konfrontovaný. Prispieť k budova-
niu demokratickej politickej kul-
túry, cez budovanie fungujúcej, 
rozvinutej občianskej spoločnosti. 

Viac o Nadácii Milana Šimečku sa 
môžete dozvedieť na stránke : www.
nadaciamilanasimecku.sk. 

   Premietanie fi lmov Jeden 
svet bude prebiehať pravidelne  v 
priestoroch Art café. O ich termíne 
budeme verejnosť včas informovať 
na stránkach Art café, www.sha.
sk, www.icm.sk, www.mladezbs.
sk, www.banskastiavnica.sk, www.
zivotbs.sk, facebook. 

Mgr. Denisa Kalnovičová 

ICM Banská Štiavnica

Nika Mozolová, SHA Joergesov dom

Európsky týždeň boja proti rasizmu

Žiaci SOŠ obchodu a služieb z 
Banskej Štiavnici (Povrazník) 
súťažili dňa 9. marca 2010 na 
14. ročníku súťaže  „Veľtrh 
cvičných fi riem“ v Žiari nad 
Hronom, ktorého organizáto-
rom je SOA v Žiari nad Hro-
nom.

Cieľom veľtrhu je nadväzovanie 
kontaktov medzi cvičnými fi rma-
mi, uzatváranie obchodov, tvorba 
prezentačných predmetov, kataló-
gov a prezentácia svojich fi riem.

Súťaže sa zúčastnili žiaci  študij-
ného odboru obchod a podnika-
nie, ktorí v rámci predmetu cvič-
ná fi rma pod vedením Ing. Marty 
Kráľovičovej  založili 2  fi rmy:

SPORT WORLD, s.r.o. – nákup a 
predaj športových potrieb (žiaci 3. 
ZA triedy) a

SAFE Slovakia, s.r.o. – nákup a 
predaj bezpečnostných systémov 
(žiaci 3. ZN triedy)

Cvičné fi rmy sa zakladajú ako 
simulácia reálnej fi rmy v školskom 
prostredí. Žiaci pracujú v cvičnej 
fi rme ako jej zamestnanci v jed-
notlivých oddeleniach, ktoré sú 
podobné oddeleniam v skutočnej 
fi rme. Cvičná fi rma ako cvičný 

podnikateľský subjekt kopíruje 
činnosti z hospodárskej praxe; 
plní celý rad povinností, ktoré sú 
identické s povinnosťami reálnych 
fi riem voči úradom štátnej správy. 
Predmet cvičná fi rma sa vyučuje v 
odbornej učebni vybavenej počí-
tačmi, tlačiarňou a usporiadanej 
na oddelenia personálne a právne, 
ekonomické, zásobovania a odby-
tu a sekretariát.

V rámci veľtrhu sa súťažilo v  
disciplínach: najlepšie LOGO CF, 

najlepší slogan CF, najlepší katalóg 
CF, najkrajší stánok CF.

Radosť zo súťaženia bola o to 
väčšia, že naše cvičné fi rmy obstáli 
v konkurencii 36 cvičných fi riem 
z celého Slovenska naozaj dobre, 
pretože cvičná fi rma SAFE Slo-
vakia obsadila v súťaži o najkrajší 
stánok 3. miesto. 

Študentom srdečne blahoželáme 
a želáme im veľa úspechov v štú-
diu.

Ing. Marta Kráľovičová

Budúci podnikatelia súťažili

Spomienkové oslavy 
65. výročia oslobodenia mesta 

Žiar nad Hronom dňa 19.marca 
2010.

Dňa 19. marca 2010 Obvodný 
úrad , Mestský úrad a Oblastný 
výbor Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Žiari nad 
Hronom usporiadal spomienko-
vé oslavy k 65. výročiu oslobode-
nia mesta Žiar nad Hronom.

Na týchto oslavách sa zúčastnil 
aj veľvyslanec  Ruskej Federácie 
Jeho Excelencia Alexander Ivano-
vič  Udaľcov. Pri tejto príležitosti 
z poverenia prezidenta Ruskej 
federácie Dmitrija Medvedeva 
odovzdal veteránom a priamym 
účastníkom bojov v 2. svetovej 
vojne pamätné medaily k 65. vý-
ročiu ukončenia 2. svetovej vojny 
a víťazstva nad  fašizmom.

Toto ocenenie od prezidenta 
Ruskej federácie bolo udelené aj 
nášmu spoluobčanovi, členovi 
ZO SZPB v Banskej Štiavnici Jo-
zefovi Kopčanovi za jeho zásluhy 
ako zahraničnému  vojakovi a 
priamemu účastníkovi bojov v 
druhej svetovej vojne.

Pri tejto príležitosti chcem v 
mene ZO SZPB aj mene svojom 
Jožkovi Kopčanovi srdečne za-
blahoželať, popriať mu veľa zdra-
via a šťastia a vysloviť mu za všet-
ko, čo vykonal v prospech našej 
spoločnosti, veľké ďakujeme.

Anton Greguss 

Predseda ZO SZPB     

Zo soboty na nedeľu 28.mar-
ca sa  zmení čas o 02:00 ráno si 
ručičky hodiniek posunieme na 
03:00. Na stredoeurópsky rok sa 
vrátime 31. októbra. 

Na území Slovenska bol let-
ný čas po prvýkrát zavedený od 
r.1916 do r.1918 a neskôr v ro-
koch 1940 až 1949. Po 30 - ročnej 
prestávke ho v roku 1979 zaviedli 
opäť. V r. 1999 sa po prvý raz kon-
čil letný čas v októbri, dovtedy sa 
stredoeurópsky čas na Sloven-
sku začínal v závere septembra. 
Cieľom zavedenia letného času 
bolo šetrenie energiou a lepšie 
využívanie prirodzeného denné-
ho svetla. Kritici však tvrdia, že 
nejde o takú výraznú úsporu, na-
opak, niektorým ľuďom narúša 
biorytmus a spôsobuje zdravotné 
problémy.

Roman Kuruc

Opäť prejdeme na letný čas

Multikultúrny workschop pre študentov stredných škôl
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Prosba

Gymnázium Andreja Kmeťa 
v Banskej Štiavnici  v októbri 
2009 odštartovalo projekt 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na stredných školách 
– Príprava nového školského 
vzdelávacieho programu zame-
raného na IKT. 

Projekt je súčasťou operačného 
programu Vzdelávanie, je spolufi -
nancovaný z Európskeho sociálne-
ho fondu a Štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky.

Je zameraný na Reformu  systé-
mu vzdelávania a odbornej prípra-
vy,  premenu  tradičnej školy na 
modernú.

Hlavnými cieľmi projektu sú:
• Vytvorenie nového školského 

vzdelávacieho programu využíva-
júceho nové formy a metódy výuč-
by  a jeho overenie vo vyučovacom 
procese.

• Vybudovanie multimediálnej 
učebne.

• Implementácia inovačných fo-
riem a metód vzdelávania do vyu-
čovacieho procesu.

Cieľovou skupinou   sú študenti 
a pedagogickí zamestnanci gymná-
zia. Jednotlivé aktivity v rámci pro-
jektu sa budú realizovať v období 
od októbra 2009 do februára 2011.

Prvou aktivitou je Analýza po-

trieb. Cieľom tejto aktivity je ana-
lyzovať potreby cieľových skupín, 
určiť cieľové skupiny, vytvoriť zo-
znamy študentov a pedagogických 
zamestnancov školy. Analýzou 
potrieb sa zároveň určí zameranie 
budúceho školského vzdelávacieho 
programu, defi nuje sa vzdelávací 
obsah, určia sa prioritné predmety.

Ďalšie činnosti budú zamerané 
na tvorbu školského vzdelávacieho 
programu a jeho následnú imple-
mentáciu do výchovno – vzdeláva-
cieho procesu na našej škole.  Teda 
jeho overenie zrealizujeme priamo 
na súčasných študentoch školy. V 
jednotlivých predmetoch plánujeme 
využívať nové formy vzdelávania, 
využívanie informačno-komuni-
kačných technológií, predovšetkým 
e-learningu a dištančného vzdelá-
vania vo vyučovaní.

Súčasťou projektu je vybudova-
nie multimediálnej učebne ako aj  
dodanie podporného hardvéru pre 
pedagogických zamestnancov – 
účastníkov projektu. Cieľom  zria-
denia učebne je vytvorenie vhod-
ných podmienok pre prezentácie 
inovatívnych metód vyučovania, 
pre prezentácie výučbových ma-
teriálov podľa nového školského 
vzdelávacieho programu, pre mož-
né využívanie informačno-komu-
nikačných technológií študentmi i 

vyučujúcimi.
V čase trvania projektu bude 

vyškolený koordinátor odborných 
aktivít pre prácu a správu e-lear-
ningového portálu na škole, ktorý 
následne zrealizuje workshopy pre 
pedagogických zamestnancov za-
merané na prácu s e-learningovým 
portálom, s jednotlivými súčasťami 
multimediálnej učebne a ďalšími 
dodanými didaktickými pomôcka-
mi.

Ako výsledok  jednotlivých  ak-
tivít bude pre výchovno – vzdelá-
vací proces vytvorený inovatívny 
vzdelávací program, ktorý bude 
plne funkčný a zároveň otvorený 
pre prípadné aktualizácie odzr-
kadľujúce novovznikajúce potreby 
študentov a regiónu. Zároveň škole 
zostane k dispozícii novozriadená 
multimediálna učebňa, ktorá bude 
slúžiť príprave študentov v rôznych 
predmetoch.

Veríme, že projekt v našej škole 
prispeje k modernizácii vzdeláva-
cieho procesu a k skvalitneniu prí-
pravy našich študentov na všetky 
zamerania vysokoškolského štúdia, 
pre život a prax. 

Miroslava Kováčová, manažer publicity

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť. Projekt je spolufi nancovaný 

zo zdrojov ES.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Štiavnici

Reforma systému vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného progra-
mu Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia.

Občianske združenie na ochra-
nu matky  a nenarodeného dieťaťa, 
Kukučínova 947, 900 42 Miloslavov 
začalo v Banskej Štiavnici s rea-
lizáciou projektu zameraného na 
zvýšenie dostupnosti a skvalitnenia 
služieb zameraných na podporu zo-
súladenia rodinného a pracovného 
života.

Cieľom projektu je pomôcť  skva-
litneniu  podmienok zameraných 
na zlepšenie prístupu rodičov a 
osôb s rodinnými povinnosťami 
a  zvýšiť počet pracovných príleži-
tostí a zamestnanosti.  Vzdelávacie 
aktivity boli vypracované v súlade s 

aktuálnym dopytom na trhu práce 
a zároveň zohľadňujú špecifi cké po-
treby jednotlivých rodín.  V rámci 
troch typov aktivít získajú účastníci 
projektu praktické znalosti a zruč-
nosti. Prvá etapa kurzu sa zameria-
va na získanie vedomostí z oblasti 
právneho a psychologického pora-
denstva. Druhý typ kurzov sa bude 
venovať zostaveniu podnikateľské-
ho plánu, ekonomike podniku a 
kurzu opatrovateľstva.  Záverečná 
tretia oblasť je zameraná na vytvo-
renie internetovej stránky s ponu-
kou voľných pracovných miest od 
zamestnávateľov a poradenskými 
službami.

Realizácia projektu uľahčí vstup 
osôb s rodinnými povinnosťami na 
trh práce a pomôže im udržať si zís-
kané pracovné miesto. Celkovo tak 

pomôže k sociálnej inklúzii žien k 
vytvoreniu aktívneho prístupu pri 
hľadaní zamestnania. 

Na projekt s názvom „Nástroje 
podpory zosúladenia rodinného a 
pracovného života“,  realizovaného 
vďaka podpore z Európskeho soci-
álneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, bol poskytnutý nenávrat-
ný fi nančný príspevok vo výške 94 
986,70 Eur.

 Riadiacim orgánom zodpoved-
ným za realizáciu pomoci je Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (www.employment.
gov.sk),  sprostredkovateľským or-
gánom pod riadiacim orgánom je 
Fond sociálneho rozvoja (www.fsr.
gov.sk).

„Priestor pre Vašu príležitosť“

Zosúladenia rodinného a pracovného života

Chcem požiadať všetkých psič-
károv na Križovatke, keď idú so 
svojimi miláčikmi na prechádz-
ku, aby tieto psíky necikali na vy-
sedené kvietky pred panelákmi, 
pretože vyhynú.

Viacerí sa snažíme o pekné 
prostredie, ale takto naša snaha 
vychádza nazmar. Veď keby bý-
vali v rodinnom dome, istotne by 
to svojim miláčikom nedovolili.    

E.U.

Obnovujeme RODINNÉ AUTOR-

SKÉ A INTERPRETAČNÉ VEČERY

Asi pred tromi rokmi prišlo Po-
hronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica s nápadom organizovať 
rodinné autorské a interpretačné 
večery, v rámci ktorých sme vtedy 
predstavili oi. rodinu p. Tomáša 
Chriena,  A. Pižurného a ďalších. 

Pre – nazvime to - technic-
ké či objektívne príčiny sa séria 
rodinných večerov pod názvom 
Súvisloti a presahy prerušila, ale 
pre záujem divákov a tiež preto, 
že v Banskej Štiavnici a okolí je 
veľa rodín, ktorých viacerí členo-
via vynikajú v rôznych oblastiach 
záujmovo-umeleckej činnosti 
(ZUČ), tieto rodinné večery už 
čoskoro obnovíme, prvý bude 
pravdepodobne koncom apríla 
alebo začiatkom mája. 

Medzi prvé rodiny, ktoré vám 
plánujeme predstaviť, patria ro-
diny Debnárovcov, Chovanovcov, 
Kriegerovcov, ... My na osvete 
máme síce prehľad o ZUČ v regi-
óne, ale, samozrejme, nemôžeme 
vedieť o všetkom a o všetkých. 
Preto vás prosíme, ak poznáte ro-
diny v Štiavnici a v okolitých ob-
ciach, členovia ktorých (môžu byť 
aj z viacerých rodín, sesternice, 
bratranci, deti, vnúčence, krstní 
rodičia, ale aj hostia, ktorých si 
rodina pozve ako účinkujúcich...), 
dajte nám o nich vedieť, alebo ro-
diny takto „pohladené Múzou“, 
ozvite sa nám. Veľmi radi vás 
predstavíme skvelej štiavnickej 
(ale nielen štiavnickej) diváckej 
obci, ale i médiám, lebo niektoré 
už prejavili o tieto podujatia záu-
jem. 

Kontakt: Mária Petrová, POS 
Kammerhofská 2, Banská Štiav-
nica, č.t.: 045/692 13 87, mobil: 
0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Za POS 

Mária Petrová.
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Fitnes centrum v plavárni

Na plavárni je novootvorené 
fi tnes centrum. Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok: 11.00 - 20.00 
hod., sobota - nedeľa: 10.00 - 20.00 
hod. Príďte si zacvičiť a urobte nie-
čo pre svoje zdravie a vyformujte si 
postavu. Tešíme sa vašu návštevu.
Masáže

Na plavárni opäť fungujú ma-
sérske služby v priestoroch sauny, 
otváracie hodiny podľa harmono-
gramu plavárne,  bližšie info na 
tel.č.: 045/691 27 24
Bufet

Na plavárni je otvorený bufet, 
Po-Ne od 14,00 – 20,30 hod. Teší-
me sa na vašu návštevu.

SZPB

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stre-
du, medzi 10 – 12 hod. v Klube 
dôchodcov na Trojičnom námestí 
podávať informácie občanom mes-
ta a okolia o možnostiach právne-

ho využitia výhod, ktoré podľa 
zákona poskytuje Zväz protifašis-
tických bojovníkov.

SZPB

Stretnutie baníkov

Pozývame na pravidelné po-
sedenie baníkov a priateľov ba-
níckeho stavu, ktoré sa uskutoční 
dňa  26. marca 2010 o 16.00 hod. 
Stretnutie sa uskutoční v Baníckej 
krčme u pána Karabellyho. Na toto 
stretnutie Vás srdečne pozývajú 
organizátori.

 
Rez jabloní

Základná organizácia záhradká-
rov SZZ na  Štefultove oznamuje 
svojim členom, že rez jabloní sa 
uskutoční 27.03.2010 vo fi rme 
HRONFRUKT v Pukanci. Odchod 
od bývalej pošty na Štefultove o 
8 hod. Bližšie informácie na tel.č. 
0908 905336

Výročná členská schôdza

Základná organizácia SZTP 

č.125 Banská Štiavnica vás pozýva 
na členskú schôdzu, ktorá sa usku-
toční 16. apríla 2010, t.j. v piatok 
o 14,30 hod. v B. Štiavnici, Špitál-
ska 4. Žiadame o potvrdenie účasti 
návratkou, alebo kontaktujte sa 
každú stredu v kancelárii č.tel.: 
045/6920875, od 8,00 hod. – do 
12,00 hod. lebo pri objednávaní 
miest budete vychádzať len z po-
tvrdenia účasti. Tešíme sa na vás!

Ivan Madara, predseda OC SZTP, Anna 

Peťková, predseda ZO SZTP 

Oznamujem cteným zákazní-
kom pánskeho kaderníctva, že do 
konca apríla 2010 bude otvorené  
iba v sobotu v čase od 8 – 12 hod. a 
od 1. mája 6 dní v týždni.

Páleník

Zlatníctvo RyaNa Gold na Dol-
nej 3 v BS oznamuje svojim zákaz-
níkom, že z ekonomických dôvo-
dov bolo prinútené svoju predajňu 
zatvoriť. Ctení zákazníci ma nájdu 

v Leviciach na Štúrovej 19 (pešia 
zóna). Tel.:036-6312229. Nielen 
Vaše objednávky ale aj prípadné 
reklamácie vybavíme v Leviciach.
 S pozdravom Anna Nadová, RyaNa Gold, 

Ku Bratke 1, 934 05 Levice

,,Bohatstvom člo-
veka sú dary spo-
mienok, detstvo, 
mladosť, láska, 
i úsmevy detí...
Obzri sa spokoj-
ne, kým spravíš ďalší 
krok a ticho povzdych-
neš, ako ten čas letí.“

Dňa 31. marca 2010 sa 
dožíva významného životné-
ho jubilea Jozef Buzalka zo 
Svätého Antona. K osemde-
siatinám mu s láskou želajú 
všetko najlepšie dcéra Mária 
a syn Stanislav s rodinami.

OZNAMY

Oznamy

Súkromná hotelová akadémia

Joergesov dom, n.o., v Banskej 
Štiavnici oznamuje rodičom, záu-
jemcom o štúdium a širokej verej-
nosti, že škola  v týchto dňoch pre-
chádza nasledovnými zmenami: 
- zmena zriaďovateľa školy  - kto-
rou sa stáva bývalá riaditeľka školy 
Ing. Jaroslava  Marušková, CSc., 

 -  zmena vo vedení školy – do 
funkcie riaditeľky prechádza nová 
zriaďovateľka. Pod staronovým 
vedením nadviaže škola na rok-
mi osvedčenú kvalitu vo výchov-
no-vzdelávacom procese a veľmi 
dobrý imidž školy v rámci celého 
Slovenska. V rámci odbornej pra-
xe plánuje opäť otvoriť reštauráciu 
Balans v objekte školy, vrátiť sa k 
organizovaniu prezentácie  zahra-
ničných kuchýň a uskutočňovať 
spoločensko – gastronomické ak-
cie pre  obyvateľov mesta.

Študenti budú počas 5-ročného 
štúdia systematicky pripravovaní 
na možnosť pokračovať v ďalšom 
štúdiu na Ekonomickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici, Katedre 
cestovného ruchu a spoločného 
stravovania, ktorej detašované 
pracovisko  pôsobí  od  septembra 
2009 v budove školy a veľmi úzko 
so SHA spolupracuje. Na detašo-
vanom pracovisku  študuje v tom-
to školskom roku 34 študentov, z 
toho 6 sú absolventi SHA.

Súkromná hotelová akadémia

Oslovil ma bývalý primátor p. M. 
Lichner, p. J. Novák a p. Š. Kinka a 
vedúci p. Ing. V. Dobrota, že by bolo 
dobré, keby v meste Banská Štiavni-
ca vychádzali Štiavnické noviny a či 
by som nepripravoval do nich špor-
tové reportáže. S týmto návrhom 
som súhlasil. Takže takto postupne 
vznikli aj Štiavnické noviny a prvé čís-
lo v marci v roku 1990. Neskôr bol 
ešte privolaný do redakcie športu aj 
p. Nemčok. P. Kinka bol poverený, 
aby viedol štatistiku vydaných čísel 
a po každom vyjdení ŠN urobil pre-
hľad, ktorý uverejnený článok bol 
najlepší a koľko bolo v tom čase do-
pisovateľov. Na základe toho sme sa 
stretávali vždy 27. decembra, p. Dr. 
Novák, p. V. Nemčok a ja, kde sme 
zhodnotili predchádzajúci ročník 
ŠN. Takto sme priebežne sa stretá-
vali a naplánovali si ďalšie úlohy do 
nasledujúceho ročníka. V ŠN boli aj 
pravidelné rubriky ako aj anketa o 
najlepšieho športovca mesta Banská 
Štiavnica. O anketu bol veľký záujem 
a zúčastňovalo sa jej cca 160 čitate-
ľov ŠN, ktorí vyhodnocovali cca 135 
športovcov. V minulom ročníku bol 
tiež veľký záujem, čo môže potvrdiť 
aj nový šéfredaktor ŠN p. M. Kríž. 
Medzi ďalšie rubriky, ktoré som pri-
pravoval, patrili tradičné štiavnické 

recepty, táto rubrika postupne za-
nikla na základe niektorých poslan-
cov MsZ, ktorí uprednostňovali iné 
záujmy. Celkom vyšlo 367 receptov 
a vždy na Vianoce a Veľkú noc sme 
uverejňovali špeciálnu prílohu tra-
dičných receptov, ktorých vyšlo po 
10. Štiavnické noviny fungovali podľa 
toho, akú mal náladu šéfredaktor ŠN, 
keď sme sa zišli celá RR ŠN, vtedy 
boli ŠN aj pútavé a zaujímavé, lebo 
sa im venovala celá RR ŠN. Všetko 
bolo o samotnom prístupe všetkých 
členov RR. Snažili sme sa vždy, aby 
v ŠN sa objavili všetky články, ktoré 
sa týkali udalostí v Banskej Štiavnici 
a okolí. Niekedy sa to, žiaľ, nepoda-
rilo. Ja som sa venoval športovým 
témam, veľmi ma mrzí, že niektoré 
podujatia už zanikli, čo je veľká ško-
da, ako napr. 29 ročníkov Behu Tra-
te mládeže a Behy ústavy (Malý beh 

Ústavy, Veľký beh Ústavy). Z veľkých 
akcií zostali iba tri, a to Horský cyk-
lomaratón, tradičné plavecké prete-
ky Štiavnický kahanec, ktorých som 
bol zakladateľom a Grand Prix Sala-
mander. Musím sa kriticky vyjadriť aj 
na stranu súčasnej Športovej komisie 
pod vedením p. Ing. S. Paloviča, kto-
rá nedokázala tieto podujatia v na-
šom meste udržať. Celkove môžem 
povedať, že ŠN plnia svoju úlohu pre 
mesto a jej čitateľov. Práca je naozaj 
náročná nakoľko si vyžaduje plné na-
sadenie, v minulosti to bol mesačník, 
neskôr dvojtýždenník, dnes je to týž-
denník. Chcem by som sa na záver 
poďakovať všetkým čitateľom ŠN, 
ktorí čítali moje články a verím, ak mi 
môj zdravotný stav dovolí, že budem 
môcť v tom aj naďalej pokračovať.    

Karol Melcer

Spomínam si na začiatky...

RR pri príprave ŠN  (V. Nemčok, J. Novák, K. Melcer)
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„Mami, to obilie sme mleli na 
sopečnom kameni, chápeš? Na 
s-o-p-e-č-n-o-m. Naozaj. A sa 
to volá žarnov – také mlynár-
ske kamene. A predstav si, 
niektoré deti boli prvýkrát v 
múzeu. Normálne – prvý raz! 
A ukazovali nám tam krááás-
ne veci – pohyblivé modely, 
mince, kladivko, želiezko a aj 
zlato“ ... plný zážitkov rapoce 
náš syn. 

Druháci zo Základnej školy 
J. Kollára spolu s pani učiteľkou 
Mgr. Ivanou Kabinovou - Kopálo-
vou odkryli ďalšie tajomstvá nášho 
mesta. Na vlastivede už stihli vy-
skúšať model sopky, prezrieť si 
niektoré sopečné horniny aj doku-
ment o vulkanizme. Čítali povesť 
o štiavnických jašteričkách, ktorú 
následne výtvarne zobrazili. Na 
internetovej stránke mesta Ban-
ská Štiavnica si pozreli vyobrazený 
krásny umelecky stvárnený reliéf 
legendy hovoriacej o vzniku mesta. 
Vo štvrtok 11. 3. 2010 sa vydali do 
Slovenského banského múzea, kde 
ich už v kammerhofskej dielničke 
čakala lektorka Mgr. Anna Ďurico-
vá. Pri vlastnoručnom mletí obilia, 
pri miesení cesta či tvorbe boch-
níčkov deti pochopili, že dorobiť 

chlebík je veru ťažká práca. A kým  
sa z rúry začala šíriť vôňa čerstvé-
ho pečiva, deti stihli poobzerať ex-
pozíciu múzea – založenie baníc-
kej školy, zbierku hornín, portréty 
panovníkov a šľachticov, odevy 
baníkov, banské kahance, nára-
die, stroje, prierezy štôlní, štôlne 
vo fľašiach a v neposlednom rade 
pohyblivé modely baní a štôlní, 
čo bol nesmierny zážitok  Dávno 
známe: lepšie raz vidieť (či skúsiť) 
ako stokrát počuť sa naplnilo. Tou-
to akciou sa však pre drieňovských 
druhákov projekt „Za tajomstvami 
Banskej Štiavnice“ ešte nekončí. 

Veď ešte majú čo objavovať. 
Interaktívna výučba je nároč-

nejšia na prípravu, zabezpečenie aj 
realizáciu. Preto by som rada po-
ďakovala pani učiteľke I. Kabinovej 
- Kopálovej, pani vychovávateľke 
E. Kriegerovej,  lektorkám A. Ďu-
ricovej a Z. Šuškovej za nevšedný 
deň, ktorý naše deti vďaka nim  v 
Slovenskom banskom múzeu pre-
žili. Osobitná vďaka patrí Nadá-
cii Orange, ktorá projekt v rámci 
programu Školy pre budúcnosť 
podporila.

Zuzana Gallayová

Živá vlastiveda v SBM

TÝŽDEŇ MOZGU je názov ce-
losvetovej akcie, ktorej cieľom 
je upriamiť pozornosť verej-
nosti na ľudský mozog a jeho 
činnosť, hovoriť o mozgových 
ochoreniach a spôsoboch ich 
liečby, ale najmä ich preven-
cie. Na Slovensku si Týždeň 
mozgu pripomenieme po tretí 
krát, konkrétne v týždni od 15. 
do 21. marca. Toto podujatie 
v rámci SR iniciuje Slovenská 
Alzheimerova spoločnosť, v 
spolupráci s Nadáciou MEMO-
RY, Centrom MEMORY a Neuro-
imunologickým ústavom SAV.

„Brain Awareness Week“ (BAW) 
sa uskutočnil po prvý raz v roku 
1996 v USA vďaka spoločnej ini-
ciatíve dvoch organizácií – me-
dzinárodnej odbornej Society for 
Neuroscience  (Spoločnosť pre ne-

urovedy) a neziskovej organizácie 
„Th e Dana Alliance for Brain Ini-
tiatives“ („Aliancia Dana pre ini-
ciatívy týkajúce sa mozgu“), ktorá 
združuje viac ako 265 významných 
vedcov a je zameraná na podporu 
verejného povedomia o pokroku 
vo výskume mozgu. 

V súčasnosti sa na tejto akcii 
podieľa skoro 2000 partnerských 
organizácií, napríklad vedecko-
výskumné centrá, univerzity, reno-
mované zdravotnícke zariadenia, 
organizácie zastupujúce záujmy 
pacientov, stredné školy a mnohé 
iné profesijné organizácie. V rámci 
Slovenska sa do akcie zapája nie-
koľko desiatok zariadení sociál-
nych služieb, zdravotníckych orga-
nizácií, ale aj školy a iné inštitúcie. 
Do tejto akcie sa tento rok zapája 
aj Domov MÁRIE v Banskej Štiav-
nici. 

   16. 3. 2010 v zariadení na Strie-
bornej ulici č. 15, v rámci zbližova-
nia generácií, prijali naše pozvanie 
deti zo súkromnej materskej školy 
Nezábudka. V spoločnom progra-
me formou kreatívnej dielne boli 
deti nápomocné pri trénovaní pa-
mäti našich seniorov.17. 3. 2020 
sa svojho každodenného tréningu 
pamäti zúčastnili naši klienti na 
Ulici Špitálska 3. Ďalšou aktivitou  
pre klientov v zariadení na Ulici 
Svobodu 38, 18. 3. 2010 bol zábav-
ný workshop na zlepšenie pamäťo-
vých schopností pre všetkých, kto-
rý pozostával z tréningu pamäti a 
zábavného kvízu zameraného na 
tréning dlhodobej pamäte. 

Viac informácií o akcii nájdete 
na www.alzheimer.sk.

Mgr. Andrea Kočalková

Domov MÁRIE, Banská Štiavnica

Týždeň uvedomenia si mozgu Prenajmeme skladové/obchod- 
né priestory, 70m2 v cene 4,50€/
m2 + energie, tel.č.: 0905 581 866

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kancelár-
ske priestory. Sú vhodné pre ka-
derníctvo a kozmetiku, tel.č.: 0903 
148 876

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 
039

Hľadáme pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Predám dvojpodlažný byt v BŠ,  
tel.č.: 0905 889 451

Predám starší rodinný dom v  
obci Kozelník, tel.č.: 0918 391 305 

Ponúkam podnájom v podkro- 
ví  RD, tel.č.: 0910 488 211

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 
039

Predám 1-izbový slnečný byt so  
samostatným vykurovaním, níz-
ke mesačné náklady. Cena 22 500 
Eur. Kontakt 0903 121 901.

Ponúkam lacný privát, cena do- 
hodou, tel.č.: 0914 258 523

Predám 3-izbový byt na Dolnej  
ul. č.35, cena 39 800 €, kontakt: 
0905 560 929

Prenajmem zariadený 2-izbový  
prerobený byt v 65 m2 v B. Štiavni-
ci, na ul. Križovatka 19, mesačný 
nájom 330 € vrátane energií, tel.č.: 
0905 615 373, 0907 527 666.

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt, cena 24 230€ (730 
000,-Sk), tel.č.: 0944 151 512 

Prenajmem 3- izbový byt pre  
študentov na Povrazníku, tel.č.: 
0903 313 542

Predám pekný, slnečný 3-izbový  
byt na sídlisku Drieňová. Je čias-
točne prerobený a má vymenené 
okná. Byt má výhodnú polohu na 
2.posch. a je v osobnom vlastníc-
tve. Cena bytu je 33 300 Eur. Info 
na tel.č.: 0908 509 205.

Kúpim v okolí BŠ pozemok do 6  
ha, tel.č.: 0908 531 348 

Ponúkam podnájom v podkro- 
ví RD pre 1-2 os., tel.č.: 0910 488 
211  

Reality

Predám orechy väčšie množstvo  
celé,  nabité, tel.č.: 0902 181 191

Predám motocykel MZ 150,  
cena 300 €, tel.č.: 0917 631 185

Kúpim staré autá, autobatérie,  
tel.č.: 0908 531 348

Predám karisieť 4, 20 x 20, roxor  
8, 10 a 12, tel.č.: 0908 531 348

Inzercia

Školáci mali možnosť si upiecť domáci chlebík 
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Keďže hymna sa má hrať aj na 
začiatku zasadnutia obecných a 
mestských zastupiteľstiev, požiadali 
sme o reakciu  našich poslancov. Ich 
odpovede vám prinášame.
1. Čo si myslíte o Zákone o výchove 
k vlastenectvu ako poslanec MsZ, 
prípadne rodič?
2. Keby ste boli na mieste preziden-
ta, podpísali by ste ho?.
3. Myslíte si, že týmto zákonom sa 
dosiahne žiadaný efekt?
4. Ako by sa mali, podľa vás, vycho-
vávať mladí ľudia k vlastenectvu? 
RNDr. Pavel Bačík:

• Prvotná myšlienka nie je zlá, 
avšak realizácia mohla byť viac pri-
spôsobená dnešným mladým ľu-
ďom. 

• Našťastie nie som.
• Možno na prvom stupni základ-

ných škôl. 
• Mladí ľudia nemajú už niekoľko 

rokov vzory medzi staršími. Vzormi 

by mali byť čestní ľudia, ktorí pre 
Slovensko, spoločnosť, svet niečo 
pozitívne vykonali (športovci, vedci 
a pod.), ale i bežní, poctiví obča-
nia. Ťažko sa však stanú vzormi pre 
mladých, keď spoločnosť často vele-
bí pochybné existencie a nemá síl a 
niekedy ani chuť zúčtovať s kriminál-
nikmi, korupciou a pod. 
Helena Koťová:

• Zákon jednoznačne potrebný je, 
len v inej podobe, ako bol predlože-
ný prezidentovi .

• Zákon by som nepodpísala.
• Určite nie, treba ho dopracovať a 

myslím si, že pred voľbami je to za-
vadzájúce.

• Každý z nás musí začať od seba. 
Od malička viesť svoje deti láske k 
človeku, k prírode, stretávať sa s ľuď-
mi, počúvať ich problémy a nie sa za-
vrieť k počítaču a odtiaľ sledovať dia-
nie okolo nás. Pokiaľ budú mať naše 
deti  toto pri srdiečku, potom pre ne 

nebude problém zaspievať si hymnu 
alebo hrdo niesť našu vlajku.
Ľubomír Barák:

• Fakt, že vôbec vznikla myšlien-
ka ustanoviť výchovu k vlastenectvu 
v zákonnej podobe považujem za 
poľutovaniahodnú skutočnosť, po-
ľutovania hodnú preto, lebo národná 
hrdosť a láska k vlasti by mala byť 
samozrejmosťou v našom každo-
dennom živote. Keďže táto národná 
hrdosť sa v nás ešte nezakorenila, je 
možno dobré, že takýto zákon vzni-
ká. 

• Áno, po určitom doplnení a 
ošetrení. Avšak aktuálne tento zákon 
prezident nepodpísal a vrátil ho do 
parlamentu. 

• Lásku, úctu ani spolupatričnosť k 
niečomu a niekomu, a k vlasti zvlášť, 
nemožno prikázať, ale cítiť, a patrič-
ne ju prejavovať.  Ak to nedokážeme 
my sami, a nebudeme k tomuto citu 
viesť naše deti, ťažko očakávať, že to 

nahradia štátne symboly, alebo štátna 
hymna na začiatku vyučovania jeden 
deň v týždni, ale je to určitý posun k 
navodeniu takejto atmosféry.

• Výchova neznamená len prijíma-
nie a osvojovanie si vedomostí, ale v 
otázke vlastenectva tiež pochopenie 
a uvedomenie si toho, kto som a kam 
patrím. Nie je to cesta jednoduchá, 
ale dúfam, že ani nedosiahnuteľná, a 
nebyť toho, že v dnešných dňoch prí-
de zákon o vlastenectve, možno by 
sme sa my sami touto otázkou ešte 
dlho nezaoberali. 

Skutočne je ťažké odpovedať, ako 
by sa ľudia mali vychovávať k vlaste-
nectvu, ale už vlastne a diskusiou o 
tomto zákone sme začali o svojom 
vlastenectve aspoň premýšľať.

Ostatní oslovení poslanci MsZ sa 
k danej téme do uzávierky nevyjad-
rili, čo je na škodu.

red

Budeme väčší vlastenci?

Sobota 27.3. 

KAWASAKIHO RUŽA
ČR, 2009, 95 min. MP 15,vstupné 2,20 euro, začiatok premietania:18:30 hod.
Keď sa prevalí Luďkova milenecká aféra a manželka Lucia ho chce vyhodiť z domu, obráti sa jeho zlosť voči svokrovi Pavlovi. Zhodou okolností Lu-
ďek spolupracuje na tvorbe televízneho dokumentu o svojom svokrovi Pavlovi, bývalom disidentovi. Pri nakrúcaní sa objaví dôkaz, že svokor - ten 
neochvejný morálny hrdina, s ktorým neustále bojoval o pomyselný piedestál v očiach svojej ženy, má zrejme vo svojej hrdinskej minulosti obrovskú 
škvrnu zaschnutú vo fascikloch tajnej polície.

Štvrtok 1.4. 

GALIMATIÁŠ
Komédia ,Francúzsko, 2009, 104 min.,MP 15,Vstupné 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod.
Bazil skrátka nemá šťastie na zbrane. Najprv vybuchla mína v marockej púšti, ktorá zabila jeho otca, potom ho po rokoch trafi la do hlavy stratená 
strela. Hoci stratil prácu i strechu nad hlavou, tento optimistický rojko sa nedá zastrašiť a spoločne so svojím jedinečným tímom stratených existencií 
sa rozhodne pre veľkú pomstu celému zbrojnému priemyslu... Akčnú krimi-komédiu nakrútil režisér v štýle svojho najslávnejšieho fi lmu „Amélia z 
Montmartru“.

Sobota 3.4. 

KLONY
Akčný,sci-fi ,thriler, USA,2009,MP 15,Vstupné 2,20 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod.
Filmová adaptácia rovnomenného komiksu, zasadeného do budúcnosti, keď bude mať každý svoj umelý klon, ktorý prežije celý život za nás. Stačí 
sa pohodlne usadiť a zo skrine vybehne robotický fešák - vaše nové ja, ochotné spraviť čokoľvek podľa vašich pokynov. Vidíte všetko čo aj on, cítite 
všetko čo aj on... čo sa môže pokaziť?

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Martin Babjak (spev) a Daniel Buranovský (sprievod) 
5. 4. 2010 (pondelok)
Evanjelický kostol, Banská Štiavnica, 16 hod. 
Vstupné 8,50 € , v predpredaji (do 31.marca 2010), 10 € na mieste
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu,
tel.č.:045/290 90 08, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk
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,,Toto je miesto, kde chcem žiť!“ 
povedal si  jedného dňa pán 
Odo Kolembus, keď sa rozhlia-
dol vôkol seba. Panoráma Níz-
kych Tatier, Sitno, Hodrušská i 
Vyhnianska dolina a uprostred  
tej krásy, ako zlatinka na zro-
benej dlani, Hadová. Prvýkrát 
tam prišiel  so zaťom kŕmiť 
zver. Vždy mal blízky vzťah k 
prírode, ale obraz, ktorý sa mu 
naskytol, ho úplne očaril. Zistil, 
že jeden z piatich domčekov 
(Necpálovský) je opustený a aj 
keď sa stal už terčom likvi-
dačných nájazdov, rozhodol 
sa predať rodičovský dom pri 
Senci a kúpiť tento. Jeho dáv-
nym snom bolo žiť v súlade s 
prírodou, chovať  vlastné zvie-
ratá, obrábať pôdu a podnikať 
v agroturistike.

V auguste 2005 si sem už ako 
nový šťastný majiteľ priviedol 
manželku. ,,Banskú Štiavnicu som 
poznala len z exkurzií, som bývalá 
učiteľka,“ pripojila sa k rozhovoru 
pani Evka Kolembusová, láskavá 
bytosť, milujúca spoločenský život, 
turistiku a poéziu. ,, Práve som sa 
vrátila z liečenia v Sklených Tep-
liciach, keď sa môj nadšený man-
žel rozhodol, že mi ukáže ,,raj na 
zemi“. Štiavnica, Červená studňa, 
a od kríža pri ceste smerom na 
Hodrušu poľnou odbočkou ešte 2 
km.Prechádzka to bola nádherná, 
ale potom na mňa čakali dva šoky. 
Prvý, keď  sme sa predrali krovím a 
pŕhľavou k tej hrôze, ktorú manžel 
nazval ,,novým domovom“. Zmoh-
la som sa len na rýchly odchod s 

uplakanou úvahou o rozvode. No 
láska bola predsa len  silnejšia a na 
druhý deň som nazbierala odvahu 
nazrieť aj do domu. Tam na mňa 
čakal druhý šok. Tak sme si vyhr-
nuli rukávy a pustili sa do práce. 
Po troch dňoch driny sme  v pri-
mitívnych podmienkach, bez vody 
a elektriny, strávili prvú noc na 
Hadovej.“ Tu už  rozhovor naberal 
úsmevnejšie obrátky. Nad voňavým 
čajom ožívali spomienky poetické, 
dobrodružné, aj hororové. Oproti 
mne sedeli dvaja ľudia, ktorým sa 
ručičky na hodinách života rozbeh-
li späť, smerom k mladosti. Dávno 
som sa toľko nenasmiala No kaž-
dý príbeh si bolo treba vypočuť v 
spoločnej interpretácii, aby pointa 
dostala tú správnu príchuť. A tak 
som sa napríklad dozvedela, čo je 
Hadovský televízor (tieňohra pri 
petrolejke pre vnúčatá), že najlep-
ším prostriedkom proti strachu zo 
stretnutia s medveďom je spev (re-
pertoár nie je podstatný), že ovce 
najradšej chodia na Kerling s cyk-
listami (a vrátia sa o dva mesiace), 
že ,,krochtanie“ za malinčím nemu-
sí byť iba manželov kanadský žartík 
(a familiárne zahriakovať čriedu di-
viakov s mláďatami sa nevypláca),-
že najdlhšia noc je vtedy, keď vám 
cez deravú strechu prší do postele, 

alebo aké geniálne odhalenia majú 
na svedomí  halucinogénne huby, 
nazbierané podľa odborného atlasu. 
Ten posledný príbeh by bol skvelou  
predlohou hororovej komédie a Ko-
lembusovci sľúbili, že ho raz napíšu. 
Obaja sú členmi A (utorského) klu-
bu a k literatúre majú osobitý vzťah. 
Pán Odo, bývalý novinár a politik, 
dnes stavia výbehy pre zvieratá, 
opravuje domček, pestuje plodiny 
od výmyslu sveta(odborník na poľ-
nohospodárstvo sa nezaprie). Keď 
niečo v dome chýba, vezme svoj 
veľký klobúk s ruksakom a ,,zbeh-
ne“ do Štiavnice. Pani Evka absol-
vovala sprievodcovský kurz. Mesto 
a okolie už pozná lepšie ako niek-
torí ,,domorodci“. Cestu medzi Ha-
dovou a Štiavnicou si ,,spríjemňuje“ 
spevom. Popri práci v domácnosti 
a záhradke si nájde čas na peknú 
báseň. V lete zbiera lesné plody a 
liečivé bylinky, vďaka ktorým dáv-
no pozabudli na drobné boliestky, 
ktoré sa k nim spolu s vekom poti-
chu prikrádajú. 

Kolembusovci žijú svoj každo-
denný sen, chránení drsnou i lás-
kavou dlaňou Štiavnických vrchov. 
Jeseň života im vždy ako slnko roz-
žiari návšteva pätnástich vnúčat. 
Čo viac si môže človek priať?

Janka Bernáthová

Čo viac si môže človek priať 

Dňa 8.3.2010 sa v Banskej Bys-
trici uskutočnilo krajské kolo 
olympiády v ruskom jazyku. Jubi-
lejného 40 . ročníka sa zúčastnili 
žiaci a študenti okresov B. Bys-
trica, Zvolen, Žiar nad Hronom, 
Lučenec a B. Štiavnica v siedmich 
kategóriách. V kategórii začiatoč-
níkov A-1 súťažil žiak ZŠ M. Hella 
v Štiavnických Baniach Maroš Po-
mothy, ktorý obsadil 3. miesto. Je 
potešiteľné, že ruský jazyk si opäť 
nachádza cestu do základných 
škôl, veď okrem Štiavnických Baní 
ruský jazyk učia aj v ZŠ J. Horáka i 

v ZŠ vo Sv. Antone.
V kategórii B-4 (najpokročilejší) 

svoju školu – Gymnázium A. Kme-
ťa – úspešne reprezentovala septi-
mánka Danka Chytilová, ktorá 
okrem toho, že ovláda ruský jazyk 
na veľmi dobrej úrovni, preukázala 
široké vedomosti o ruskej krajine, 
o čom svedčí aj jej bodový zisk Z 
celkového počtu 100 bodov Dan-
ka získala neuveriteľných 97, čím 
vysoko prekonala všetkých ostat-
ných súťažiacich. Toto víťazstvo jej 
zaistilo postup do celoslovenského 
kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 

13.- 14. apríla 2010 v Bratislave. 
Veríme, že Danka svoj úspech  v 
tvrdej konkurencii hlavne študen-
tov z východoslovenských krajov 
zopakuje.

Okrem Danky v celoslovenských 
kolách jazykových olympiád bude 
Gymnázium A.Kmeťa reprezento-
vať aj jej spolužiak Martin Pačesa, 
ktorý zvíťazil v krajských kolách v 
nemeckom aj anglickom jazyku, 
čo svedčí o veľmi dobrej jazyko-
vej úrovni tejto školy. Držíme im 
obom palce.

Mgr. Darina Cesnaková  

Úspech študentky Gymnázia A. Kmeťa

Náckova Štiavnica

Na známosť sa dáva, že ctený 
a neomylný prípravný výbor sa 
neomylne a natrvalo rozhodol, že 
záväzný termín podujatia NÁC-
KOVA ŠTIAVNICA so všetkým, 
čo k tomu patrí, bude tento rok 
(kto by nevedel, aký rok, tak 2010)   
v piatok, 23. 4. 2010. Keďže me-
dzitým bude aj Veľká noc a veľa 
iných nocí a dní, tak vám už dnes 
pripomíname, aby ste sa na sú-
ťaž v prednese Náckových vtipov, 
príhod a anekdot „ v štiavničtine“ 
začali pripravovať už od dnešného 
dňa, prípadne od zajtra. Na víťa-
zov čakajú pekné ceny. Všetko 
ostatné (o sprievodných poduja-
tiach, Náckovom výjazde, kvíze 
zo znalosti „štiavničtiny“, o téme 
6. pilotnej prednášky nášho slo-
vutného „náckológa“... a iné sa do-
zviete neskôr z povánok, plagátov, 
ŠN, z webstránok, z agentúry JPP 
(jeden pán/jedna  pani  povedal/a) 
prípadne z iných ofi ciálnych i ne-
ofi ciálnych zdrojov, klebiet a rečí... 
Takže sa pripravujte, aby ste po-
tom neboli naskočení, pardon, za-
skočení.   Toto Vám odkazuje prípravný 

výbor Náckovej Štiavnice.

Podeľme sa...

Dňa 14. marca 2010 sa uskutoč-
nila vo farnosti B. Belá akcia „Po-
deľme sa“. S heslom – Delím sa, 
nedávam almužnu, ale dávam to, 
čo si odopriem – sa tohto poduja-
tia už po tretíkrát zúčastnili veria-
ci farnosti. Šikovné ženy navarili 
chutnú polievku, ktorá sa podávala 
v priestoroch farnosti a účastníci 
za ňu „zaplatili“ ako za sviatočný 
obed. Finančnú hodnotu stravy 
jedného dňa, v ktorom sa postili, 
venovali chudobným. 

Toot podujatie organizuje Kato-
lícke hnutie žien Slovenska vo far-
nostiach, spoločenstvách, spolkoch 
a rodinách na celom Slovensku. 
Cieľom podujatia je pomôcť ženám 
a ich deťom v núdzi a umožniť ľu-
ďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit 
a solidaritu s trpiacimi.

V minulých rokoch sa vyzbie-
rané prostriedky z týchto akcií 
Podeľme sa využili na podporu 
Azylového domu Emauzy – útulok 
v Holíči a Azylové centrum Betánia 
– útulok v Malackách. Vďaka tým-
to zariadeniam mohlo prísť na svet 
asi 12 detičiek, ktorých mamy sa 
ocitli v ťažkej životnej situácii pred 
ich narodením.

Naše úprimné poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zúčastnili aj tým, 
ktorí túto akciu pripravili.          A.Ď.  
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Dohrávka 10. kola hrané na 

umelej tráve v Žiari nad Hronom 

20.3.2010

B. Štiavnica „B“ – Horné Hámre 
2:4 (1:2)

Góly: 41’ Číž, 89’ Beňadik
Kraják – Kuruc (75’ Kraľovič), 

Kružlic, Hanzlík A., Žikla (46’ Be-
ňadik), Číž, Budinský V., Barák Ľ. 
(46’ Beňadik), Číž, Budinský V., 
Barák Ľ. (46’ Ferenčík), Majerský, 
Rusnák, Mališ.

Naši béčkari otvorili ako prví 
jarnú časť v dohrávke a po slabom 

výkone prehrali. Inkasovali sme už 
v 50 sek. stretnutia, v 10’ bolo 0:2. 
V 41’ znížil peknou strelou Číž. 
Ani začiatok 2. polčasu nám nevy-
šiel a prehrávali sme 1:4. Úpravu 
skóre zariadil v poslednej minúte 
Beňadik.
Kam na futbal?

IV. liga 14. kolo 28.3. o 15. hod. 
Tisovec - B. Štiavnica 

IV. liga 14. kolo 28.3. o 15. hod. 
D. Strehová – Št. Bane

I. trieda 14. kolo 28.3. o 15. hod. 
B. Belá - Vyhne

II. trieda 12. kolo 28.3. o 15. 
hod. B. Štiavnica – M. Lahota (hrá 
sa v Žiari)

Dorast IV. liga 14. kolo 27.3. o 
14. hod. Sliač – B. Štiavnica

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 14. 
kolo 27.3. o 10 – 12.hod.Sliač - B. 
Štiavnica 
Prípravné stretnutia

14.3.2010 Kováčová – B. Štiavni-
ca 2:1 (1:1), gól: Kminiak

21.3.2010 N. Baňa – B. Štiavnica 
0:2 (0:1), gól: Kminiak, Barák N.

FUDO

V mesiaci január sa uskutočnila 
schôdza FK SITNO za účasti funk-
cionárov, trénerov všetkých kate-
górii a hráčov A- mužstva. Vyhod-
nocoval sa rok 2009, ktorý bol pre 
FK SITNO veľmi úspešný, nakoľko 
mužstvo žiakov postúpilo do II. 
Ligy skupiny JUH, aj keď sa im v 
jesennej časti príliš nedarilo. Muž-
stvo dorastu taktiež vyhralo súťaž 
IV. Ligy skupiny JUH, no postúpiť 
do III. Ligy nemohlo z hľadiska vy-
tvorenia dvojičiek a aj náročnosti 
na fi nancie. Vzniklo nové mužstvo 
dospelých, tzv. B-mužstvo, ktoré 
sa vo svojej súťaži drží v strede 
tabuľky. Mužstvo dospelých sa za-
chránilo v IV. Lige a s omladeným 
kádrom bojuje v strede tabuľky. 

Na jarné súťaže nastali niektoré 
zmeny trénerov, kde v mužstve 
žiakov začal trénovať p. Vladimír 
Prokaj, k mužstvu dorastu sa vrá-
til p. Miroslav Hudák, nakoľko p. 
Košarník pre svoju pracovnú zane-
prázdnenosť nemohol ďalej tréno-
vať. V mužstve dospelých prišlo k 
jedinej hráčskej zmene, kde skú-
sený Šíma odchádza na hosťova-
nie do mužstva Štiavnických Baní 
a k nám prichádza na hosťovanie 
Drexler, ktorý je vekom ešte do-
rastenec. Výbor sa tiež zaoberal 
otázkou fi nancií, kde rozpočet, 
ktorý má futbalový klub, je veľmi 
nízky a udržať futbal na určitom 
stupni súťaží, kde týždenne špor-
tuje 55 mládežníkov a 30 dospe-

lých, je náročné. Preto futbalový 
klub prijal opatrenia, ktoré by mali 
splniť najmä to, že všetky mužstvá 
dohrajú jarnú súťaž a o účinko-
vaní v ďalšom ročníku súťaží ako 
aj o prihlásení do týchto súťaží sa 
rozhodne podľa fi nančných mož-
ností. Nechcem však zaťažovať na-
šich fanúšikov pred prvým jarným 
kolom katastrofi ckými scénarmi, 
preto ich chcem srdečne pozvať na 
futbalové trávniky. 

K ekonomickej situácii vo fut-
balovom klubu ako aj  k celkovej 
situácii športu v Banskej Štiavnici 
sa vyjadrím v budúcich číslach.

Ľubomír Barák – predseda FK SITNO 

Banská Štiavnica

ŠPORT
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Začína jarná časť futbalových súťaží

Šachový klub „Opevnenie Ban-
ská Štiavnica“  hral, respektíve 
dohráva ligy - ročník 2009-2010, 
ktoré sa začali hrať v októbri a 
dohrávajú sa teraz v marci. V 4. 
lige máme jedno družstvo a v 5. 
lige máme dve rozšírené druž-

stvá, ktoré hrávajú v kraji Banská 
Bystrica a dve družstvá dohrali 5. 
ligu v Nitrianskom kraji. V posled-
ne spomínanej súťaži sa pomerne 
dobre darilo družstvu  „Opevnenie 
B. Štiavnica - Klopačka“ , v zosta-
ve: Karol Rendla,  Peter Jancsy,  

Michael Niemeyer,  Ján Majsniar, 
Miloš Švehlík  a  Timotej Hudec.  
Oslabenému družstvu „Opevnenie 
B.Štiavnica – Južný Val“  v zostave: 
MUDr. Grega Jaroslav, Cibula Ján, 
Cibula Pavel, Heintz  Pavel a Cel-
der  Milan  sa darilo menej.

Šach v Banskej Štiavnici

Zasadnutie výboru FK Sitno 
Bežecká sezóna začala

Dňa 16. 3. 2010 (utorok) sa 
uskutočnil Beh oslobodenia Zvo-
lena. Usporiadateľom boli mesto 
Zvolen, AK Danica Zvolen a SPŠ 
dopravná vo Zvolene. Už to bol 
33. ročník, ktorý sa beháva pra-
videlne na sídlisku Zlatý Potok. 
Na podujatí za pekného jarného 
počasia sa zúčastnili aj dvaja naši 
bežci – veteráni. Každý z nich 
bežal v mladšej kategórii, lebo tie 
ich neboli vypísané. V hlavnej ka-
tegórii sa Daniel Matis umiestnil 
na 4. mieste (štartovalo 16 prete-
károv). A v kategórii nad 50 ro-
kov Juraj Cengeľ bol 5.- a zároveň 
aj najstarší účastník podujatia.

V sobotu 20.3 sa konal Beh 
oslobodenia v obci Sielnica. Po-
časie behu prialo a zúčastnili sa 
ho aj poľskí bežci. Na 5,4 km trati 
v kat. M – 35 – 50 sa Daniel Matis 
umiestnil na 2. mieste.

V tom istom čase sa bežalo aj 
v obci Jasenie. V kat. M nad 70 r. 
sa umiestnili  2. Juraj Cengeľ a 3. 
Mikuláš Nagy, obaja zástupcovia 
nášho mesta, Blahoželáme!
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Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

Nátery plechových striech horo- 
lezeckou technikou, od 3,50€/m2, 
tel.č.: 0944 252 417 

Stavebné práce, prerábanie by- 
tových jadier, stierky (stierky – 1 
m2 - 2 €, obklady, dlažby – 1 m2 - 9 

€) a mnoho ďalších vecí pre vašu 
spokojnosť, tel.č.: 0917 045 339, 
0903 111 512

Opatrím dieťa príp. aj staršiu  
osobu, popri tom môžem urobiť 
nákup a upratať, tel.č.: 0917 317 
512

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka seri-
óznosť, tel.č.: 0902 882 707 

Predám stojany do obchodu  
(vhodné na textil alebo second 
– hand), registračnú pokladňu, 
tel.č.: 0904 822 531 

Hľadám parťáka na horskú  
cyklistiku, tel.č.: 0914 194 462

Predám Ford Escort Combi 1,8  
TD r.výr. 1999, auto je v dobrom 
stave, el. predné okná, klimatizá-
cia, ABS, 2x airbag, nové zimné a 
letné gumy, cena dohodou, tel.č.: 
0904 804 032

Predám liaheň na 56ks vajec, novú,  
cena 129 euro, tel.č.: 0914 291 265

Lacné autodiely, spojky, výfuky,  
tlmiče, ramená a čapy, tel.č.: 0907 
181 800

Predám pianino - Petrof a kufrí- 
kový písací stroj, tel.č.: 0902 368 
594 
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