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Inzercia

V tomto roku dôjde v rámci Slo-
venska k prechodu televízneho  
vysielania z analógového sys-
tému na systém digitálny. Je 
to európsky systém vysielania, 
pri ktorom sa televízne progra-
my spracúvajú a vysielajú  v di-
gitálnej forme. 

Televízne prijímače, ktoré prijí-
majú televízny signál individuál-
nymi anténami, alebo kolektívne 
cez spoločné antény a nemajú za-
budovaný digitálny dekodér, nebu-
dú schopné zobrazovať nový druh 
signálu. Pre zobrazenie digitálneho 
signálu na analógovom televíznom 
prijímači je potrebný tzv. set-top 
box za niekoľko desiatok eur. Vy-
brané domácnosti budú mať nárok 

na kompenzáciu nákladov na ná-
kup set-top boxu vo výške 20 eur 
zo strany štátu.

Oprávnenou osobou na predlože-

nie žiadosti o jednorazový fi nanč-

ný príspevok je:

- fyzická osoba, ktorá je pobera-
teľom dávky hmotnej núdzi a prí-
spevku k dávke v hmotnej núdzi,

- alebo je spoločne posudzova-
nou fyzickou osobou, ktorá patrí 
do okruhu spoločne posudzova-
ných osôb s poberateľom uvedenej 
dávky;

- a ktorá je zároveň platiteľom 
úhrady za služby verejnosti po-
skytované Rozhlasom a televíziou 
Slovenska (tzv. koncesionárske po-
platky).

Tieto sociálne odkázané osoby 
môžu podávať písomné žiadosti 
o takúto podporu do 31.augusta 
2011 na formulári, ktorý si môžu 
prevziať osobne na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici a pobočke Slovenskej 
pošty v Banskej Štiavnici, alebo si 

ho stiahnuť z internetovej stránke 
ministerstva dopravy. K žiadosti sa 
prikladá potvrdenie ÚPSVaR nie 
staršie ako jeden mesiac, identifi -
kujúce žiadateľa z hľadiska vzniku 
oprávnenia žiadať príspevok.

Ing.Piliar

MsÚ Banská Štiavnica

Televízne vysielanie po novom
V mesiaci máj je v B. Štiavnici predpokladaný prechod šírenia televízneho signálu z analógového na digitálny

Vážení priatelia, ctení obdivo-
vatelia Banskej Štiavnice, milí 
Štiavničania, koncom febru-
ára t.r. zverejnila z vlastnej 
iniciatívy Republiková únia 
zamestnávateľov Slovenska a 
poslala Úradu vlády SR "Ana-
lýzu efektívneho fi nancovania 
rozpočtových a príspevkových 
organizácií štátu". Pod číslom 
122 navrhla Vláde SR zrušenie 
Slovenského banského múzea 
v Banskej Štiavnici a v rámci 
"riešenia" zbierkového fondu 
navrhla jeho premiestnenie, 
napríklad do Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach. 

Nakoľko ide síce o právne ne-
záväzný dokument, ale môže ne-
gatívne vplývať na ekonomické 
rozhodovanie nášho zriaďovateľa, 
ktorým je Ministerstvo životného 
prostredia SR, rozhodol som sa 
zverejniť tento otvorený list. Pošlem 
ho etapovite prostredníctvom elek-
tronických médií (aby som ušetril 
peniaze štátu!) všetkým vplyvným, 
zainteresovaným ľuďom, ktorí toto 
mesto poznajú a obdivujú. Robím 
to z dôvodu, aby som sa  - ako ria-
diteľ múzea - mohol pozerať do očí 
svojich kolegov, Štiavničanov a sám 
na seba v zrkadle. 
 3.str.

Slovenské banské múzeum v ohrození?
Pod číslom 122 navrhla Vláde SR zrušenie Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Exponáty Slovenského banského múzea
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Z programu primátorky

Oznam

Oznam

Mestská polícia 
informuje

Mesto Banská Štiavnica, v za-
stúpení primátorkou mesta 
Mgr. Nadeždou Babiakovou, 
vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie: 

zamestnanec na úseku:

- grafi ckého spracovania Štiav-
nických novín, plagátov, pozvánok 
a iných tlačovín,

- výpomoc pri zabezpečovaní 
organizácie kultúrnych, športo-
vých a spoločenských podujatí,

- správa redakčného systému 
web stránky

Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 13. 04. 2011 o 14.00 hod. 
v kancelárii primátorky mesta v 
Banskej Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 
hod. alebo na tel. č. 045/6949612, 
resp. 6790362.

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do  

08. 04. 2011 na adresu: Mestský 
úrad, Radničné námestie č. 1, 969 
24 Banská Štiavnica.

na obálke s označením: Výbe-

rové konanie – oddelenie kultúry, 
športu a CR.
Kvalifi kačné predpoklady: 

- ÚSO vzdelanie s maturitou
Iné požiadavky: 

- 1 rok praxe v danej oblasti
- občianska bezúhonnosť
- veľmi dobrú znalosť na PC:
Adobe InDesign, Adobe Photo-

Shop, Adobe Ilustrator, MS Offi  ce 
(Word, Excel, PowerPoint) – po-
kročilý,

- Corel Draw – základy
- ochotu učiť sa a vzdelávať
Ponúkame:
- fi nančné ohodnotenie na zá-

klade príslušných právnych no-
riem plus pohyblivá zložka v závis-
losti od pracovného výkonu

Uchádzači o výberové konanie k 
prihláške doložia:

- prihláška do výberového ko-
nania

- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 
- čestné vyhlásenie o bezúhon-

nosti
(u úspešného kandidáta sa bude 

vyžadovať výpis z registra  
trestov nie starší ako 3 mesiace)

Výberové konanie

Druhé rokovanie Komisie ob-
chodu, služieb a cestovného 
ruchu v tomto mesiaci sa usku-
točnilo dňa 24. marca 2011. 
Bolo zvolané operatívne z 
dôvodu prerokovania týchto 
dôležitých bodov:  Schválenie 
členstva mesta v Oblastnej or-
ganizácii CR (ďalej len OOCR) a 
Návrh VZN mesta Banská Štiav-
nica, Požiarny poriadok mesta. 
Rokovania komisie sa zúčastni-
li všetci jej členovia. 

Komisia odporučila schváliť 
zámer mesta v zmysle Zákona o 
podpore CR 91/2010 spoluzaložiť 
Oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu v štiavnickom regióne a stať 
sa jej členom, pričom ciele OOCR 
sú v súlade s platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta. OOCR by mala byť 
Občianskym združením s názvom 
„Región Štiavnica“. Tento názov 
vyjadruje to, že členmi združenia 
sú okrem mesta Banská Štiavnica 
aj okolité obce.   Ďalej bolo do-

hodnuté, že KOSaCR a navrhnutí 
zástupcovia za obce a ubytovateľov 
by mali byť poradným orgánom 
pre vznikajúce združenie, a mali  
by byť nápomocní pri kreovaní 
valného zhromaždenia. Komisia 
odporučila schváliť návrh stanov 
OOCR s niekoľkými zmenami. 

Členovia komisie ďalej prero-
kovali Návrh VZN mesta Banská 
Štiavnica, Požiarny poriadok mes-
ta. Toto nariadenie upravuje úlohy 
orgánov mesta a osôb poverených 
zabezpečovaním ochrany pred 
požiarmi v meste a jeho častiach, 
povinnosti na úseku ochrany pred 
požiarmi, spôsob trvalého zabez-
pečenia ochrany pre požiarmi, po-
četný stav a vybavenie mestského 
hasičského zboru, prehľad zdrojov 
požiarnej vody, ohlasovne požia-
rov a spôsob vyhlásenia požiarne-
ho poplachu, prehľadný situačný 
plán mesta. Komisia odporučila 
uvedený materiál schváliť. 

Zápisnica zo zasadnutia KOSa-
CR bude predložená na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva.  IN

Zo zasadnutia KOSaCR

28.3.

Pracovné stretnutie s pedago-
gičkou a s deťmi, navštevujúcimi 
elokovanú triedu, ktorú zriadila 
Praktická škola v Banskej Bystrici 
v priestoroch Špeciálnej základnej 
školy v Banskej Štiavnici. 

Slávnostné stretnutie s peda-
gógmi škôl v meste Banská Štiav-
nica pri príležitosti Dňa učiteľov 
spojené s odovzdávaním ocenení.   

Pracovné stretnutie so zástup-
cami stredných škôl v B. Štiavnici 
a s predstaviteľmi VÚC – pred-
sedom BBSK Ing. Vladimírom 
Maňkom, riaditeľom Úradu BBSK 
Ing. Petrom Novotňákom k rieše-
niu problematiky stredného škol-
stva súvisiacej aj s využitím areálu 
bývalého SOU lesníckeho.   
29.3.

Účasť na zasadnutí Rady 
ZMOS, ktoré sa uskutočnilo na 
Štrbskom Plese.   
30.3.

Zasadnutie mestského zastupi-
teľstva.

Účasť na poslednej rozlúčke s 
JUDr. Jozefom Benešom.
31.3.

Pracovné stretnutie so štátnym 
tajomníkom Ministerstva život-
ného hospodárstva SR p. Cimer-
manom v súvislosti s riešením 
ekonomiky SBM za účasti riadite-
ľa SBM PhDr. J. Labudu, CSc. 

Pracovné rokovanie k zabez-
pečeniu projektov Regionálneho 
operačného programu. 
1.4.

Pracovné rokovanie k riešeniu 
záverov Správy fi nančnej kontroly 
k projektu Rekonštrukcie Základ-
nej školy J. Horáka v B. Štiavnici.

Andrea Benediktyová 

Verejná súťaž

SOŠ Ľudovíta Greinera, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž na prenájom dve 
obytné bunky a 4 ks skleníky na 
Ul. Kysihýbeľská, Banská Štiav-
nica. Bližšie informácie na www.
soulesnickebs.sk a informačnej 
tabuli v SOŠ Ľ.Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiav-
nica.

Dňa 21.3.2011 o 23.00 hod. 
bola hliadkou  MsPo  privolaná 
záchranná služba na Radničné 
námestie k osobe, ktorej bolo po-
trebné poskytnúť lekárske ošetre-
nie.  

Dňa 23.3.2011 o 19.35 hod. 
hliadka MsPo zabezpečovala 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v časti Šobov počas do-
kumentovania dopravnej nehody 
dopravným  policajtom.  

Dňa 25.3.2011 o 23.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Budovateľská 15, kde malo 
dochádzať k rušeniu nočného po-
koja. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že na mieste sa 
nachádza M.V. z Banskej Štiav-
nice, ktorá hlučným správaním  
ruší nočný pokoj. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

Dňa 29.3.2011 o 14.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
na kraji lesa v časti  tzv. Teplý po-
tok niekto vysypal sutinu z rekon-
štrukcie domu. Hliadka MsPo pri 
obhliadke zistila, že sutina sa tam 
už nenachádza a miesto , kde bola 
vysypaná, bolo vyčistené. Objas-
ňovaním priestupku bolo zistené, 
že materiál na uvedené miesto  
vysypal A.V. zo Zvolena. Ako vy-
svetlenie uviedol hliadke MsPo, že 
nakoľko dostal na prívesnom vo-
zíku defekt musel náklad vyložiť. 
Po opravení defektu sutinu naložil 
a odviezol preč.

Jozef Mego, poverený doč. ved. MsPo

Zvozy ZKO počas veľkonočných 

sviatkov a zvoz „2x ročne“

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom mesta, 
že sa dňa 18.04.2011  uskutoční 
zvoz „2x ročne“ a to na uliciach: 
Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, 
Stratená a v častiach Bartkov majer, 
Široký vrch, Vindišlajtňa,.

Zvozy zmesového komunálneho 
odpadu  sa počas veľkonočných 
sviatkov uskutočnia nasledovne: 
vozidlo Multicar Fumo: Zvoz zo 
dňa 22.04.2011 sa uskutoční dňa 
21.04.2011 (bočné ulice na Šteful-
tove). Zvoz zo dňa 25.04.2011 sa 
uskutoční dňa 26.04.2011 (koše 
Mesto, Križovatka, Drieňová, 
ul.Remeselnícka, Radničné ná-
mestie, Trojičné námestie, Na tera-
se, ul.SNP). P. Heiler, riaditeľ podniku



331. marca 2011 NOVINKY Z ÚRADU

Polícia informuje 

Dňa 21.3.2011 sa uskutočnilo 
2. tohtoročné zasadanie Ko-
misie športu. Hlavnou témou 
rokovania boli správy športo-
vých klubov pôsobiacich v BŠ, 
v ktorých mali zhodnotiť se-
zónu 2010, načrtnúť plány na 
rok 2011 a podať nominácie na 
športovca roka 2010. Celkovo 
bolo prijatých 20 správ. R. An-
talová ich predniesla, pričom 
sa sústredila najmä na požia-
davky klubov a na nominácie 
na športovca roka 2010. 

Členovia KŠ sa dohodli na nasle-

dovných kategóriách a na ocene-

ných športovcoch: 

Žiaci+dorast: Žiaci – Miroslav 
Gregáň, Monika Maruniaková, 

Matúš Berlanský, Matej Ernek, 
Jakub Longauer. Dorast – Martin 
Dobrovič, Viktor Budinský, Deni-
sa Tenkelová, Martin Krátky, Ma-
rián Adamský.

Dospelí: Tomáš Nemčok, Mi-
chal Kminiak, Marián Šurka ml., 
Július Hipszky, Ján Vojenčák, Mar-
tin Dobrovič. 

Veterán: Daniel Matis, Jozef 
Hoff reiter. 

Čestné uznanie za rozvoj a pro-
pagáciu športu v BŠ: Jozef Žabin-
ský, Zuzana Haľamová, Vladimír 
Rajčok, Ján Sedílek, Milan Potan-
čok, Róbert Melcer.

Ceny pre najlepších športovcov 
roka 2010 sa budú udeľovať spolu s 
cenami pre osobnosti kultúry. 
Uznesenie KŠ: 

-KŠaM odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu zvýšiť v rozpočte 
položku príspevky na šport   na 40 
000 €. 

-KŠaM odporúča Mestskému za-
stupiteľstvu nájsť v rozpočte mesta 
fi nančnú rezervu a dofi nancovať 
dlžnú čiastku voči Futbalovému 
klubu Sitno Banská Štiavnica. 

KŠ berie na vedomie bez výhrad: 

-„Návrh“ Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Banská Štiavnica 
číslo......../2011, POŽIARNY  PO-
RIADOK  MESTA.

Najbližšie zasadanie KŠ sa usku-
toční 12.4.2011 o 13.15 hod. v Kul-
túrnom centre.  

V. Michalská

zapisovateľka KŠ 

Krádež vlámaním

Doposiaľ nezistený páchateľ v 
čase od 08.00 hod. dňa 17. 03. 2011 
do 13.15 hod dňa 20. 03. 2011 vy-
konal krádež vlámaním do objektu 
dielní Súkromnej hotelovej aka-
démie, n. o., so sídlom v Banskej 
Štiavnici, Ul. Drieňová č. 12 a to 
tak, že preliezol murované oplote-
nie v tvare polkruhu tvoriace súčasť 
budovy dielní, v ľavej časti budovy, 
tu vylomil drevené dvere, za nimi 
opäť vylomil drevené dvere, dostal 
sa do vnútorných priestorov dielní, 
kde odcudzil el. príklepovú vŕtač-
ku zn. Bosch – SDS-plu, el. tep-
lovzdušnú pištoľ, akumulátorovú 
šroubovačku zn. Makita typ Q240, 
sadu 9 ks očkových kľúčov, 3 ks el. 
predlžovací kábel 3- žilový v dĺžke 
25 m, plynovú pištoľ na zváranie, el. 
vibračnú brúsku zn. Ferm typ FOS 
-180, el. uhlovú brúsku zn. Ferm, 
typ FAB-150/1400, el. pájkovačku 
zn. Ferm typ FSK-100nezisteného 
v. č. , el. priamočiaru pílu zn. Ferm 
typ FJS-600N nezisteného výrobné-
ho čísla, elektródovú zváračku zn. 
Ferm GE-185F, gollasadu v plasto-
vom kufríku, el. predlžovací kábel 
50 m navinutý na bubne, rámovú 
pílku na železo, plastový kufrík s 
náradím a 1 ks plastovú debničku 
na ovocie zelenej farby a potom v 
miestnosti vystriekal práškový ha-
siaci prístroj, kde poškodil el. regis-
tračnú pokladňu, čím Súkromnej 
hotelovej akadémii n. o. so sídlom 
v Banskej Štiavnici Ul. Drieňová 
12 spôsobil celkovú škodu odcu-
dzením vo výške 2760,-€ a škodu 
poškodením vo výške 200,-€.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

riaditeľ OOPZ, Banská Štiavnica

Zo zasadania Komisie športu...

V stredu 23. marca 2011 naše 
historické mesto navštívil ďal-
ší vysoko postavený diplomat 
–mimoriadna a splnomocne-
ná veľvyslankyňa Kanady  pre 
Slovenskú republiku Jej Exce-
lencia pani Valerie Raymond s 
manželom a pracovníkom veľ-
vyslanectva. 

V historickej radnici ich prijala 
primátorka mesta Banská Štiavni-
ca Mgr. Nadežda Babiaková. Pani 
veľvyslankyňa sa zaujímala o his-
tóriu a súčasnosť nášho mesta, ces-
tovný ruch, školstvo, zamestnanosť 
či zápis nášho historického mesta a 
technických pamiatok v jeho okolí 

do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO apod.  Hostia sa podpí-
sali aj do pamätnej knihy mesta. 

Potom sa hostia prešli po meste, 
pozreli si najvýznamnejšie pamiat-
ky, vrátane štôlne Michal, či ná-
dvoria Starého zámku. Ďalšou ich 
zástavkou bol drevený pohyblivý 
Štiavnicky betlehem, ktorý ich mi-
moriadne zaujal aj vďaka osobnej 
prítomnosti a sprevádzaniu jeho 
autora Ing. arch. Petra Chovana.  
Potom ešte veľmi rýchle prejdenie 
priestormi Múzea vo Svätom An-
tone,  rýchly obed a ochutnávka 
piva v pivovare ERB a odchod do 
Banskej Bystrice. 

Bola to prvá návšteva páni veľ-

vyslankyne v Banskej Štiavnici v 
rámci návštevy regiónu stredného 
Slovenska od jej nástupu do tejto 
diplomatickej funkcie v decembri 
2009, ale zdá sa, že nie posledná.  
Pani veľvyslankyňu veľmi zaujali 
viaceré atraktivity, ktoré videla len 
veľmi zbežne. Už na radnici jej po-
zorností neunikli obrazy majstra 
Jozefa Kollára a tak by zrejme rada 
navštívila aj galériu... Nádvorie 
Starého zámku stihli iba odfotiť, 
ale bolo veľkým lákadlom sa tam 
poobzerať viac... Podujatia orga-
nizované v Banskej Štiavnici má 
zmapované veľmi  slušne, tak uvi-
díme...

mrn  

Ďalší diplomat v Štiavnici – tento raz dáma

1.str. Vážení analytici Re-
publikovej únie zamestnávateľov 
Slovenska, ako odozvu na Vami 
prezentovaný analytický materiál 
o budúcom charaktere štátnych 
organizácií, kde navrhujete zruše-
nie Slovenského banského múzea/
štátna príspevková organizácia/  a 
začlenenie zbierky napr. do STM, 
Vám v prílohe posielam Marketin-
gový plán SBM na rok 2011, aby ste 
získali predstavu o jeho význame a 
rozsahu činnosti. Múzeum spravu-
je najvýznamnejšie historické ob-
jekty/väčšinou Národné kultúrne 

pamiatky/ Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Banská Štiavnica,  zapí-
sané od roku 1993 na Listine sveto-
vého prírodného a kultúrneho de-
dičstva UNESCO. V 7. expozičných 
celkoch  sú umiestnené zbierky 
prírodovedného, technického, his-
torického a galerijného charakteru 
v počte takmer 100.000 kusov, nav-
štívi nás ročne 80 – 100.000 náv-
števníkov, tento rok  sa múzeum 
„dožíva“ 111 rokov existencie. ..

Po preštudovaní Vášho návrhu 
som sa najprv urazil, že na Sloven-
sku existujú ľudia s vysokoškolským 

vzdelaním, nepoznajúci význam 
a rozsah nášho múzea.  Potom mi 
napadlo, že za toto slabé poznanie 
vlastne  analytici ani nemôžu, a to 
kvôli našej nedostatočnej propa-
gácii, zle postaveným školským 
osnovám, preferencii cestovania  
do zahraničia namiesto poznávaniu 
kultúrno-historických hodnôt Slo-
venska...Tiež mi napadlo, či by sa 
napríklad pod návrh zrušenia svojej 
celoštátnej špecializovanej  muzeál-
nej inštitúcie/ aj v období svetovej 
ekonomickej krízy/ podpísal mladý 
analytik Poľska, Maďarska, Nemec-

ka, Francúzska...?
Na záver chcem skonštatovať, že 

analytika, ktorý sa pod návrh zru-
šenia múzea podpísal, som ochotný 
osobne sprevádzať po všetkých 7. 
expozíciách Slovenského banského 
múzea, a to zadarmo a i vo svojom 
voľnom čase. Bude to však trvať 2 
dni, pretože navštívime objekty 
Starého a Nového zámku, Komor-
ského dvora, Berggerichtu, domy 
bývalých ťažiarov na Námestí sv. 
Trojice a tri podzemné a povrchové 
expozície v meste a okolí.

PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ múzea

Slovenské banské múzeum v ohrození?
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Podobne ako vlani, aj tento rok 
vyhlasujú Technické služby, m. 
p., Banská Štiavnica v spoluprá-
ci s Mestom Banská Štiavnica 
a o. z. CEPTA súťaž v separova-
nom zbere „Zbieraj body za od-
pady“ pre materské a základné 
školy Banskej Štiavnice. Súťaž 
trvá od 1.4. do 31.5. 2011. Žiaci 
zbierajú pre svoju triedu body 
za vyseparované suroviny. 

Pre získanie 1 bodu je potrebné 

nazbierať:

• 2 kg papiera (noviny, kancelár-
sky papier a pod.), alebo

• 1 kg kartónu, alebo
• 0,5 kg nápojových kartónov 

(tetrapakov), alebo
• 0,1 kg hliníkových fólií, alebo
• 0,1 kg hliníkových plechoviek.
Vyseparované a čisté suroviny 

žiaci môžu priniesť na zberný dvor 
(areál Tech. služieb, Ul. E. M. Šolté-
sovej 1, pri žel. stanici) cez prac. dni 
od 6:00 do 16:00. Na zbernom dvo-
re je potrebné kontaktovať p. Zup-
kovú, (0918/978 691), ktorá surovi-
ny preberie a triede zapíše body.

Druhou možnosťou je, že škola 
bude suroviny sústreďovať v svojich 
priestoroch. Škatule, vrecia, tašky a 

pod.  musia byť označené, aby bolo 
jasné, ku ktorej triede a škole patria. 
Technické služby v dňoch 20.4., 9.5. 
a 26.5. vykonajú zvozy zo škôl a za-
evidujú suroviny. 
Podľa počtu bodov sú pre triedy 

pripravené zaujímavé 

fi nančné odmeny: 

• 1. miesto:  50 €
• 2. miesto: 40 €
• 3. miesto: 30 €
• 4. - 5. miesto: 20 €
• 6. - 7. miesto: 10 €
• 8. - 10. miesto: 5 €
Ceny budú triedam odo-

vzdané 1. 6. 2011 pri príležitos-
ti Dňa detí. Vyhranú sumu môže 
trieda využiť napr. na koncoročný 
výlet.

Zo súťaže bude mať úžitok aj ško-
la, ktorej triedy sa zapoja. Za každú 
triedu, ktorá sa umiestni  na 1. – 10- 
mieste, škola dostane 10 €. Navyše 
škola získa za vyzbieraný papier 
0,02 €/kg.

Súťaž bude priebežne vyhodno-
covaná on-line na mestskej web 
stránke www.banskastiavnica.sk v 
časti „Občan“ (horná lišta), v menu 
„Odpadové hospodárstvo“ (ľavá liš-
ta)., aby žiaci mohli vidieť, v akom 
poradí sa ich trieda nachádza.

Čo patrí a čo nie medzi 
jednotlivé suroviny, to žiaci zistia 
na svojej škole – z materiálov na ná-
stenke. Aby boli suroviny prevzaté a 
body pridelené, musia byť odpady 
čisté a vytriedené podľa uvedených 
kritérií. Pri nedodržaní požado-
vanej kvality surovín si Technické 
služby vyhradzujú právo neprevziať 
dodávku, alebo znížiť jej hmotnosť, 
a teda triede pripísať menej bodov. 
V prípade nejasností kontaktujte 
hlavného koordinátora súťaže na 
milos.veverka@inter-net.sk. 

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Zbieraj body za odpady
Súťaž v materských a základných školách Banskej Štiavnice

Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

podnik, oznamujú, že sa začína-
jú rozmiestňovať veľkokapacitné 
kontajnery (ďalej VKK) na jarné 
čistenie mesta. 

VKK budú dňa 08.04.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – ul. Drieňová
1 VKK – ul. Matušku, Štúra
1 VKK – ul. Horná Huta
1 VKK – ul. Na Zigmund šachtu
Do kontajnera patria odpady, 

ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny (železný šrot, papier, 
sklo, plasty), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie).

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Tech-
nických služieb,m.p. na ulici 
E.M.Šoltésovej č.1. 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

pondelok až piatok – 6,00 hod 
do 18,00 hod.

sobota -8,00 hod do 12,00 hod.
Heiler Peter, riaditeľ podniku

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
07.04.2011, 09.00 do 07.04.2011, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v Banskej Štiavnici ul. Antol-
ská a Trať mládeže.

Od 08.04.2011, 09.00 do 
08.04.2011, 14.00 bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z dô-
vodu revízie el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v Banskej Štiavnici 
ul. Horáka č.d. 1, 7 a 8.

Od 21.04.2011, 09.00 do 
21.04.2011, 11.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu opravy el. zariadenia. 
Bez el. energie budú v B.Štiavnici 
ulice Štúra, Dobšinského, Hatalu, 
Želežničiarska, Staničná a objekty 
Antolskej pekárne a Starej tržnice.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Dňa 23. marca 2011 sa usku-
točnilo na Mestskom úrade 
v Banskej Štiavnici pracovné 
stretnutie signatárov Deklará-
cie pokračovateľov duchovné-
ho dedičstva slávnej Baníckej 
akadémie. 

Na zasadnutí boli prítomní 
vzácni hostia: Doc. Dr. Ing. Viliam 
Pichler, prodekan, Lesnícka fakul-
ta TU Zvolen, prof. Ing. Ľudovít 
Dobrovský, CSc., Dr.h.c., dekan, 
Fakulta metalurgie a materiálové-
ho inžinierstva Ostrava, Doc. Ing. 
Milan Mikoláš, Ph.D - Fakulta 
hornicko-geologická VŠB – TU 
Ostrava, doc. Ing. Jozef Malik, 
CSc., prodekan, Hutnícka fakulta 
TU Košice a prof. Ing. Pavol Ry-
bár, Phd., BERG fakulta TU Koši-

ce, ako aj zástupcovia mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková, primátorka 
mesta Banská Štiavnica a 

JUDr. Dušan Lukačko, zástupca 
primátorky mesta. 

Pracovné rokovanie sa týkalo 
prípravy podujatia Akademici v 
Banskej Štiavnici 2011 a zároveň 
významného 10. výročia od pod-
písania Deklarácie pokračovateľov 
duchovného dedičstva slávnej Ba-
níckej akadémie. Pri tejto význam-
nej príležitosti má mesto záujem 
zorganizovať v Banskej Štiavnici 
stretnutie signatárov Deklarácie 
ako aj signatárov Vyhlásenia o pri-
pojení k Deklarácii. Zo spoločné-
ho rokovania vyplynulo niekoľko 
úloh:  požiadavka zástupcov mes-
ta týkajúca sa zabezpečenia účasti 
slovenských a českých študentov 

vysokých škôl, príprava návrhu 
pre vyrazenie pamätných mincí a 
príprava návrhu pamätnej tabule 
pri príležitosti 10. výročia, ktorá 
by mala byť osadená na Belházy-
ovskom dome.

IN

Pracovné rokovanie
Príprava podujatia Akademici v Štiavnici a k 10. výročiu podpísania Deklarácie
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Možno poznáte ten pocit bez-
mocnosti, keď vás ako blesk z 
jasného neba zasiahne správa 
o odchode vzácneho človeka. 
Na svete je zrazu akosi prázd-
no, a ten priestor je taký veľký, 
kam až siahalo jeho srdce. Milo-
vaná rodina, stovky priateľov, 
študentov, rodný kraj, hory a 
tajchy…

Jozef Beneš sa narodil 1.júla 1934 
na Vindšachte (Štiavnicé Bane) 
ako piate z deviatich detí v rodi-
ne chudobného baníka. Svojrázne 
banícke prostredie, solidarita ľudí, 
príslovečný humor a nesmierna 
húževnatosť sa akoby preliali do 
jeho povahy a morálnych čŕt. Už od 
prvých krokov ho ako staršie sestry 
viedli za rúčku skromnosť, citlivosť, 
ale aj zaťatosť. Prekrásna okolitá 
príroda ho naučila vnímať a tvoriť 
krásu. Žiaľ, jeho detstvo a celý ďalší 
život boli poznačené vojnou. Ako 
jedenásťročný prišiel pri explózii o 
obidve ruky a stratil kamaráta, keď 
zbierali v okolitých lesoch graná-
ty pre partizánov. Jeden z vojakov 
chcel hneď ukončiť jeho trápenie 
ranou z milosti, ale osud mal s Jož-
kom iné plány. Neskôr ešte hrozilo, 
že príde o oči, poranené  črepina-
mi…

Jožko mal pred sebou najťažšie 
obdobie neľahkého i nesmierne bo-
hatého života, ktoré preverilo jeho 
nezlomnosť, pevnú vôľu a vytrva-
losť. Neraz, ako sám povedal, ronil 
krvavé slzy, kým sa naučil naprí-

klad jesť. Rodičia ho nikdy nebrali 
ako invalida, často si musel  poradiť 
sám. Naučil sa plávať, veslovať na 
kajaku, kosiť, hrabať, sušiť seno, 
zvážať drevo, umyť riad.,, Otec bol 
na mňa tvrdý, ale ďakujem mu!“ 
hovorieval Jožko. A ako nádherne 
vedel písať. Teraz nemám na mysli 
len úhľadný rukopis, ale aj obsah 
myšlienok, odzrkadľujúcich čistotu 
jeho duše. Už v meštianke vedel, že 
chce byť učiteľom. Po maturite ho 
prijali na psychológiu, ale zo zdra-
votných dôvodov štúdium prerušil. 
Prijal miesto vedúceho vychováva-
teľa v Domove mládeže v Banskej 
Štiavnici. Neskôr sa dal na diaľko-
vé štúdium práva. Prvú skúšku mu 
skomplikovala rozviazaná šnúrka. 
Meškal. Hanbil sa vraj poprosiť o 
pomoc dospelých, tak mu pomohli 
deti. Nebyť školy, ktorú úspešne do-
končil, nestal by sa v Štiavnických 
Baniach advokátom chudobných. 
Bol aj dlhoročným kronikárom 
obce. Sen pracovať s mládežou sa 
mu však splnil. Tridsať rokov pô-
sobil vo funkcii riaditeľa Domova 
mládeže, prísny, precízny, ale aj 
chápavý a ľudský. Bol členom SZTP, 
stretával sa s ľuďmi, ktorým život 
nadelil podobný osud. Jeseň živo-

ta si vychutnával veľmi aktívne v 
kruhu rodiny a priateľov v chate pri 
jazere Bakomi. Na pamiatku svojho 
otca, niekdajšieho tajchára, čistieval 
všetky prítokové jarky Vindšachty a 
Bakomi. Mal rád ľudí, prírodu, po-
hyb a nové výzvy. Aj ako dôchodca 
sa kúpaval v ľadovej vode, lyžoval, 
behal, bicykloval, pracoval a hlavne 
pomáhal iným. Vypaľoval obrázky 
do dreva a písal básne, úprimné vy-
znania milovanej manželke Márii, 
deťom Jožkovi a Jarke, vnúčatám, 
priateľom, horám, či ďakovné verše 
lekárom a sestričkám za starostli-
vosť počas posledných hospitalizá-
cií. Jeho pohľad na svet nebol cez 
slzy, ale naopak, tešil sa z každé-
ho pekného dňa, každého milého 
stretnutia, kultúrneho podujatia, 
rozdával radosť a žartoval. 

Naposledy som ho videla veľmi 
šťastného. Sedel v hľadisku spolu s 
manželkou a obdivoval vystúpenia 
mladých talentov počas Artpódia v 
Domove mládeže. Tak si ho chcem 
navždy zapamätať. A boľavé prázd-
ne miesto, ktoré tu po ňom ostalo, 
vyplním krásnymi spomienkami na 
muža, ktorý nepoznal slovo ,,nedá 
sa“, a vždy sa aspoň pokúsil.

Janka Bernáthová

Spomienka na JUDr. Jozefa Beneša

Nepatrím medzi tých ľudí, ktorí  
pre hocijakú maličkosť utekajú  k 
lekárovi a bezhlavo hltajú tablet-
ky. No občas nastane aj situácia, 
že návšteva u lekára je naozaj po-
trebná. Môj zdravotný stav je na 
bode varu a vôbec ma nerešpektu-
je. Moja telesná schránka sa začne 
čudne správať, a to znamená, že to 
sama už nezvládnem a musím vy-
hľadať odbornú pomoc, čiže lekára. 
Už pri pohľade na čakajúcich ľudí 
pred dverami ambulancie  ma uis-
tí, že si tu ešte dosť dlho posedím, 
kým príde na mňa rad. Ale čo by 
človek nespravil pre svoje zdravie. 
Čakáreň je miestnosť, kde sa musí 
čakať. A tak si pekne sadnem, ak sa 

nájde nejaké voľné miesto. V tom 
druhom prípade si nejaký čas pek-
ne postojím. Veď sa predsa nemám 
kam ponáhľať. No povedzte, kam by 
sa už chorý človek ponáhľal. Akurát 
tak do postele. Čakacia doba u kaž-
dého doktora je iná. Niekedy čakám  
na doktora, kedy sa už konečne ob-
javí  v ordinácii  a niekedy je toľko 
chorých, že pri pohľade na nich to 
radšej vzdám  a idem domov. No nie 
vždy sa to dá tak urobiť. Teraz som 
mala naordinovanú rehabilitáciu, a 
to bolo už aj v mojom záujme, aby 
som to absolvovala. Už som tam  
veľmi dávno nebola, a tak ma nová 
„prestavba“ čakárne „ ak sa vôbec 
dajú tieto priestory nazvať čakár-

ňou, zarazila. Pred elektroliečbou 
je lavička z ktorej sa rovno pozeráte 
do otvorených dverí, kde pacientom 
zakladajú parafín. Pacienti ležia síce 
za dverami, ale dvere sú pootvorené. 
Kto už tam bol, tak dobre vie, ako 
páchne. Ťažký vydýchaný vzduch 
akoby sa odtiaľ nechcel ani hnúť.  V 
takomto nevyhovujúcom prostredí 
čakajú aj tehotné ženy pred gyneko-
lógiou, ktorá je tiež v týchto priesto-
roch. Neviem, koho to bol nápad, 
ale bol veľmi zlý.  Zamyslí sa niekto 
kompetentný  nad tým, čo by sa tam 
dalo  konečne zlepšiť? Alebo je tento 
môj článok zase  iba hádzaním hra-
chu na stenu? 

Alica Gajanová

Čakáreň na „úrovni“

Anketa : Učiteľ, na ktoré-
ho nikdy nezabudnem

N. B. ,,Mala som šťastie na dob-
rých učiteľov. Predsa len najradšej 
si spomínam na svojho stredoškol-
ského profesora slovenčiny dr. Jána 
Hollého, ktorý nám vštepil lásku k 
literatúre, naučil pravopis, správne 
štylizovať a dal veľa cenných rád do 
života. Aj pod jeho vplyvom som sa 
rozhodla pre štúdium slovenčiny. 
Vysoká škola mi nedala toľko, čo 
spomínaný profesor.“ 

I. B. ,,V dobrom spomínam na 
p. učiteľku Brigitu Herrmannovú, 
ktorá k nám pristupovala s lás-
kou a porozumením. Bolo vidno, 
že má svoju profesiu rada. K jej 
krásnemu životnému jubileu jej 
prajem veľa zdravia a duševnej 
pohody.“

M. K. ,,Nikdy nezabudnem na 
p.učiteľku Klobučníkovú, ktorá 
ma naučila základy jazykovej kul-
túry. Bola prísna, ale spravodlivá. 
Mali sme pred ňou veľký rešpekt.“

L. B. ,,Mal som veľmi rád p. uči-
teľku Maruniakovú, a tiež nikdy 
nezabudnem na hodiny hudobnej 
výchovy s p.uč.Fleischakerovou. 
Aj keď som spieval najfalošnejšie 
z celej triedy a všetci dostávali zá-
chvaty smiechu, ona mi dala jed-
notku za teóriu a odvahu.“

J.M.. ,,Ťažko spomenúť len jed-
no meno, veď od materskej škôlky 
až po ukončenie štúdia ich boli 
desiatky a všetkým patrí moja úcta 
a úprimná vďaka.“

M.B. ,,Mal som veľmi rád nášho 
triedneho Janka Ivaniča. Záležalo 
mu na nás tak ľudsky, neraz oro-
doval za naše známky, žehlil ma-
léry, dohováral nám, bol dobrý, 
vtipný, priateľský. Sľúbil, že ma-
turitu oslávime spolu a poriadne, 
žiaľ, nedožil sa jej.“

Pýtala sa a za odpovede ďakuje

 Janka Bernáthová

Mestské kúpele – pla-
váreň,  Mládežnícka 10, 
Banská Štiavnica 

ZMENA  OTVÁRACÍCH  HODÍN 

PRE BAZÉN

Pondelok: sanitárny 
Utorok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Streda:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Štvrtok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Piatok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Sobota:  8.00 hod. – 21.00 hod.
Nedeľa: 14.00 hod. – 20.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu! 
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24
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JUDr. Jožko Beneš s manželkou 
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Sudca Lemoni po vyše 8 - týž-
dňovej izolácii bol vyzvaný opäť 
vykonávať svoju sudcovskú povin-
nosť. Už na najbližšom zasadnutí 
mestskej rady, dňa 22. septembra, 
predsedal sudca Lemoni. Po dlhej 
karanténe ho medzi sebou všetci 
srdečne vítali. Lemoni prosil členov 
mestskej rady aby urýchlene napísa-
li plukovníkovi de Langletovi, ktorý 
sa zdržuje v Nových Zámkoch, aby 
vyslal do Frauenmarkhtru (Bátovce) 
husársku čatu, pretože sa blížia obe-
račky a mešťania, ktorí majú v ob-
ciach okolo Frauenmarkhtru vinice, 
nemôžu si priniesť z viníc domov 
víno, lebo okolo týchto obcí sa ešte 
stále potulujú kuruci a šarapatia tu 
aj iní zbojníci. Sudca ďalej oznámil, 
že na mor zomrelo okrem veľkého 
počtu detí, žien, sluhov, vojakov a 
robotníkov aj 70 mešťanov, a preto 
je viditeľný nedostatok mešťanov na 
stráž k mestským bránam. Okrem 
toho sa mestská stráž pri bránach 
sťažuje, že sa pri nich poneviera 
veľa ľudí, hlavne detí, ktoré bývajú 
v domoch, kde zomreli ľudia chorí 
na mor. Stráž je takto vystavená ne-
ustálemu nebezpečenstvu nákazy. 
Viackrát sa stalo, že strážcovia pri 

bránach odpadli a zomreli nakaze-
ní morom. Mestská rada preto po-
žiadala veliteľa miestnej stráže, aby 
poslal na pomoc strážcom mestskej 
brány vojakov. 

V mesiaci októbri – keď mor tro-
chu ustúpil – sa zistilo, že vymreté 
alebo vrchnosťou zapečatené domy 
boli vylúpené. Vyšetrilo sa, že pod 
vedením istej markytánky utvorilo 
viacej vojakov naozajstnú zlodej-
skú bandu a okrem nespočetného 
množstva peňazí nakradli jej členo-
via mnoho zlata a strieborných vecí. 
Časť z nich sa našla v byte markytán-
ky. Členovia bandy vystrájali za na-
kradnuté veci v byte markytánky na 
konci mesta ozajstné orgie. Súd uznal 
markytánku za hlavnú obžalovanú a 
úplne zvrhlú a nenapraviteľnú. Bola 
odsúdená na smrť a popravená. Nad 
vojakmi vyniesol rozsudok miestny 
vojenský súd. Podplukovník Erps 
opustil s väčšou časťou miestnej po-
sádky mesto dňa 18.októbra 1840 
aj so skupinou  švédskych zajatých 
dôstojníkov, ktorí boli pravdepodob-
ne ako Rákocziho vojaci po uzavretí 
satmárskeho mieru prepustení na 
slobodu.

30. novembra 1710 bol v Lazarete 

opäť extra škandál. Felčiari a ostat-
ný zdravotnícky personál nielenže 
sa pobili, ale aj hrobárova žena Pále-
níková škaredo kliala a vykrikovala, 
aby mor trval dovtedy, pokým všetci 
úradní delegáti a úradné osoby ne-
podochnú  („nicht crepiren“). Mest-
ská rada urobila ihneď opatrenia, 
aby boli prepustení 2 nemeckí fel-
čiari. Seidl a Geyer a sudca nariadil 
Páleníkovú vyviazať na pranier. Pri 
šľahaní musela odvolať svoju kliat-
bu, aby takéto špatné reči neprivola-
li ešte väčší hnev Všemohúceho.

V januári 1711 sa mor vyskytol 
už len v zriedkavých prípadoch. 13. 
marca 1711 dovolil plukovník La-
imbrouch i banskobystrický veliteľ 
cestovné spojenie medzi Banskou 
Bystricou a  Banskou Štiavnicou 
pod podmienkou, že cestujúci budú 
mať vystavený spoľahlivý pas, nebu-
dú mať so sebou žiadne podozrivé 
šatstvo alebo bielizeň a medzi cestu-
júcimi nesmie byť nikto taký, ktorý 
bol v styku s chorým na mor.

(pokračovanie v ďalších číslach)
Podľa Edmunda Richtera, archivára mesta 

Banská Štiavnica z roku 1903, z maďarčiny 

preložila: Brigita Herrmannová, st., upra-

vila Mgr. Brigita Herrmannová 

Morová epidémia (2. časť)

Banícka dychová hudba si v tom-
to roku pripomenie 170. výročie 
svojho založenia. Jej korene siahajú 
do starej baníckej obce Štiavnické 
Bane (predtým Piarg  a časť obce s 
názvom Vindšachta) neďaleko Ban-
skej Štiavnice. Do dejín sa zapísala 
ako „Bergmusikkapelle“  a mala 
významné miesto v živote baníkov. 
Nielenže vzbudzovala záujem o 
hru na hudobných nástrojoch, ale 
svojimi vystúpeniami ovplyvňova-
la aj spoločenský život v Banskej 
Štiavnici, najmä vysokoškolskej 
mládeže slávnej Banskej akadémie. 
Vznik a rozvoj hudobného života 
povestnej DH Hornej Bieberovej 
štôlne na Vindšachte úzko súvisí 
so sľubným rozvojom baníctva v 
rokoch 1790 – 1825. Prišli sem od-
borní a kultúrni pracovníci nielen 
zo Slovenska, ale aj z rôznych častí 
Európy , ktorí rozprúdili čulý ruch 
na poli cirkevného spevu a hudby. 
Hudobný život na Vindšachte bol 
spočiatku ovplyvňovaný školou, 
kostolom a chrámovým spevom. 

Dychová hudba nadväzovala na 
hudobnú kultúru vojenských ka-
piel, ovplyvňovaných aj tureckou 
hudbou. Hlavnú zásluhu na rozvoji 
DH na Vindšachte mali vojaci – 
hudobníci, odchovanci rakúskych 
vojenských kapiel. Prvá hodnover-
ná správa o hudobnom zbore „Ber-
gmusikbande“ na Vindšachte bola 
v nemeckom časopise „Pannonie“, 
ktorý uvádza, že v r.1844 usporia-
dali v Banskej Štiavnici koncert v 
prospech „Bergmusikbande.“ Veľa 
písomných dokladov je z rokov 
1841 – 1850. Pohľad na repertoár 
a umeleckú úroveň dychovej hud-
by poskytujú dva  inventáre noto-
vého archívu Matice slovenskej. 
Dokumentujú bohatý rukopisný 
notový materiál, nadobudnutý po-
čas desiatich rokov. Za ten krátky 
čas archív obsahoval 189 jednotiek 
hudobných rukopisov. Z nich sa za-
chovalo iba 49, sú uložené v zbierke 
hudobných pamiatok Matice slo-
venskej.  Až 28. augusta 1847 bol 
schválený Štatút hornobieberštôl-

nianskeho baníckeho Hudobného 
fondu dekrétom Dvorskej komory 
vo Viedni. Úlohou Hudobného 
fondu bolo pestovať banícku hud-
bu pre banícke sprievody, kostolné 
slávnosti a vyučovanie mládeže. Ba-
nícka hudba povinne účinkovala na 
slávnostiach Božieho tela v Banskej 
Štiavnici a na Vinšachte, v predve-
čer a v deň narodenia panovníka, 
v deň kostolných ofi er v Banskej 
Štiavnici a na Vindšachte a podľa 
fi nančných možností aj v okolitých 
obciach. Banícky hudobný súbor 
bol povinný v letných mesiacoch 
raz týždenne koncertovať na voľ-
nom priestranstve na Vindšachte. 
Hornobieberštôlňanská banská 
správa určovala, kedy, kde a ako sa 
má hrať. V roku 1852 bol v kapele 
vydaný zákaz hrania revolučných 
piesní.  Zachoval sa aj podrobný 
záznam vystúpení z rokov 1858 – 
1916, čo je iste celoslovenská rari-
ta.  Kapela hrávala pochody, polky, 
rôzne romance, kuplety, árie, duetá 
a zbory zo známych opier, operné 

predohry majstrov, ako boli Ros-
sini, Verdi, Donizetti, Gounod a i.  
Dnešná Sitňanka účinkuje pravi-
delne nielen na Slovensku, ale aj v 
zahraničí  na rôznych podujatiach. 
Nahrala niekoľko hudobných no-
sičov. Jej hudobný repertoár tvoria  
tradičné banícke piesne, ľudovky, 
orchestrálne skladby, vianočné ko-
ledy, chorály, aj pohrebné pochody. 
Z najvýznamnejších osobností DH. 
treba spomenúť kapelníkov – Jána 
Husárika, Jozefa Fabiána, Pavla 
Petríka, bratov Auderovcov, Jozefa 
Baranyaia, Timona Turčana a Pavla 
Macáka. Dnes sa Sitňanka zaraďuje 
medzi malé dychové hudby, má 12 
hudobníkov a 4 spevákov. V roku 
2006 dostala Poctu generálneho 
riaditeľa Národného osvetového 
centra za dlhodobé udržiavanie a 
úspešné rozvíjanie tradície dycho-
vých orchestrov na Slovensku, vý-
chovu mladej generácie, umeleckú 
a spoločensky prospešnú prácu. 
Toto ocenenie dostali aj Pavol Ma-
cák a Oto Doletina. Pavel Heintz   

Sitňanka – druhá najstaršia dychovka na Slovensku

Oznam - otvorenie pre-
vádzky – detské kúpanie 
v relaxačnom bazéne

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, pozýva rodičov 
s deťmi na detské kúpanie v rela-
xačnom bazéne. Kúpanie je vhod-
né pre dojčatá, batoľatá a deti do 8 
rokov. Teplota vody je 33 - 35ºC, 
po hre v bazéne  je pre účastníkov 
pripravená suchá sauna vyhriata 
na 50°C a adaptačná miestnosť,  
kde si môžu rodičia s deťmi od-
dýchnuť a pripraviť sa na cestu 
domov.  Začíname 01.04.2011 o 
10:00 hod. Detské kúpanie v re-
laxačnom bazéne bude prebiehať 
vždy v stredu, v piatok a v sobotu, 
v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. 
Cena - jedno dieťa + jeden rodič 
3€, dve deti + jeden rodič 4€. Te-
šíme sa na Vašu návštevu.

Mestské kúpele – plaváreň po-
zývajú rodičov s deťmi na pláva-
nie dojčiat, batoliat a detí do 8 ro-
kov ( v stredu, v piatok, v sobotu ) 
10 : 00 hod – 13 : 00 hod.

Začíname 1.4.2011 
vstup na bazén + sauna*:

jeden dospelý + jedno dieťa 3€ 
teplota vody 33-35°C - suchá 

sauna bude nahriata na 50ºC
Mgr. Slezáková Denisa, vedúca plavárne
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Spomienkový koncert

Učitelia, žiaci, priatelia ZUŠ v 
Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zývajú na Spomienkový koncert 
venovaný Pavlovi Macákovi riadi-
teľovi ZUŠ, ktorý sa uskutoční 9. 
apríla 2011 o 17. hod. v kostole sv. 
Kataríny.

Výstava záhradkár

SZZ oznamuje, že dňa 16.4.2011 
sa uskutoční zájazd do Trenčína na 
výstavu záhradkár. Info u p. B. Moj-
žiša, tel.č.: 0903 250 921, alebo u p. 
R. Lampera, tel.č.: 045/692 02 52, 
0918 454 894.

Členské schôdze 

Výbor ZO SZTP č.125 v BŠ pozý-
va svojich členov na výročnú člen-
skú schôdzu, ktorá sa uskutoční v 
piatok 8. apríla 2011 o 14 hod. na 
Špitálskej 4, na Povrazníku v škol-
skej jedálni. Na obe aprílové akcie 
Vás srdečne pozývame.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

PPB Betiar – odbočka č.106 v 

B.Štiavnici Vás pozýva na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoč-
ní 9.apríla 2011 (sobota) o 15 hod. 
v Kultúrnom centre na Kammer-
hofskej 1. Upozorňujeme svojich 
členov, že na uvedenej schôdzi si 
môžu uhradiť členské v čiastke 10 € 
na rok 2011 v termíne do 30. júna. 
Pohrebná podpora u členov sa zvý-
šila na 285 €. Od 1.1. 2011 sú zmeny 
v tom, že sa zvýšila veková hranica 
v prijímaní nových členov vo veku 
od 18 – 55 rokov na základe pri-
hlášky. Bližšie info Vám poskytnú 
členky  PPZ. 

p. Chladná, tajomníčka pobočky 

Zájazd

Výbor SZTP v B.Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že dňa 
13.apríla 2011 usporiada autobuso-
vý zájazd do divadla J.G. Tajovské-
ho vo Zvolene na svetoznámu ko-
médiu Lakomec. Odchod autobusu 
z Križovatky o 8,30 hod., v cene 5€ 
sú zahrnuté cestovné a lístok na 
predstavenie. Prihlásiť sa môžete 
vždy v stredu od 8-12 hod. v kan-

celárii zväzu. 

Sprievodcovský kurz 2011

V mesiacoch apríl až jún orga-
nizuje Mestský úrad mesta Banská 
Štiavnica sprievodcovský kurz. Ško-
lenie nových záujemcov a následné 
skúšky organizačne zabezpečuje 
Informačné centrum mesta Banská 
Štiavnica. Školenie prebehne vždy 
od 15:00 v dňoch 11.04. až 15.04. 
2011 v priestoroch Kultúrneho cen-
tra. Srdečne pozývame všetkých 
záujemcov! Info: Mgr. Ján Petrík, 
Informačné centrum mesta Banská 
Štiavnica, e-mail: ic@banskastiav-
nica.sk, tel.č.: 045/6949653

Poďakovanie

Smútiaca rodina po zosnulej Má-
rii Kondekovej, rod. Janovicovej, 
ďakuje všetkým lekárom, sestrič-
kám, ošetrovateľom a celému per-
sonálu Interného a ARO oddelenia 
v nemocnici v B.Štiavnici. Veľké 
ďakujem patrí MUDr. Feriančíko-
vej, MUDr. Šašovovi, MUDr. Zi-
govej, MUDr. Žemberovej, MUDr. 

Paprčkovej a MUDr. Sedlákovej za 
ich obetavú starostlivosť počas jej 
hospitalizácie v nemocnici. Ďaku-
jeme. 

,,Života kni-
ha zavrela sa, 
písaná srdcom, 
krvou žíl. Zá-
pis v nej zlatým 
písmom hlása, že otec čest-
ne život žil. Nech jeho telo 
v rodnej hrude v pokojnom 
spánku odpočíva. V pamäti 
našej žiariť bude pamiat-
ka jeho stále živá.“ Vo veku 
nedožitých 56 rokov nás ná-
hle a navždy opustil drahý a 
milovaný manžel, otec, brat, 
švagor, príbuzný, priateľ, 
kamarát Peter KRAJČOV. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
s ním prišli rozlúčiť na jeho 
poslednej ceste a  kvetinami 
s prejavmi sústrasti sa snažili 
zmierniť náš veľký žiaľ. Smú-
tiaca rodina

OZNAMY

Oznamy

Tak už zase prešiel rok. Nácko 
je o rok starší , prefíkanejší 
a - ako ináč - „múdrejší“. A to 
by sme si mali uvedomiť nie-
len my, jeho rodáci a krajania, 
ale celý široký svet, najmä v 
Hodruši-Hámroch, vo Zvolene 
v Hronskej Dúbrave a v okolí. 
Práve preto sa  veľavážení, cti-
hodní a neomylní spoluorgani-
zátori opäť rozhodli pripraviť 
už po 7 x (čítaj siedmykrát ) 
podujatie nesmierneho kultúr-
no-spoločenského významu, 
zvané NÁCKOVA  ŠTIAVNICA, 
tento rok venované osobnosti 
Ing. Milana Urbánka, význam-
ného interpreta historických 
baníckych a akdemických po-
stáv.

Hlavný program NÁCKOVEJ 
ŠTIAVNICE – súťaž v prenese nác-
kovských vtipov, špásov a príbehov 
v „štiavnickom“ dialekte (štjavnyč-
tine) bude vtedy, ak budete aj Vy... 
Teda ak budete Vy súťažiť... Preto  
veľavážení, ctihodní...atakďalej 
spoluorganizátori Vás vyzývajú 
UŽ  TERAZ, aby ste sa neondeli 
a začali sa pripravovať na túto sú-

ťaž. Každý, súťažiaci, teda ten, kto 
sa do súťaže zapojí a vymáčkne zo 
seba nejaký vtip, špás, anekdotu „v 
štjavnyčtine“  dostane maličkosť a  
každý výherca, teda ten, ktorého 
veľavážená, ctihodná... atakďalej 
porota určí za víťaza, dostane pek-
nú cenu! Oplatí sa bojovať...! Za 
Nácka, za jeho nehynúcu pamiat-
ku a hlavne za tie ceny! Tak sa už 
začnite pripravovať na súťaž, ktorá 
sa bude konať v piatok 15.4..2011 
spolu s inými sprievodnými pod-
ujatiami, o ktorých sa dozviete zo 
Štiavnických novín, z plagátov, po-
zvánok, z webstránky mesta Ban-

ská Štiavnica a z overenej agentú-
ry JPP (jedna pani povedala). Na 
Vaše vystúpenia sa tešia veľaváže-
ní... atakďalej spoluorganizátori: 
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok, Mesto Banská Štiav-
nica, BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – Pra-
covisko Banská Štiavnica, Živena – 
spolok slovenských žien v Banskej 
Štiavnici a Klub historickej techni-
ky pri Rušňovom depe Zvolen. 

Bližšie informácie: 045 / 692 13 
87, 0915 819 989, mail: petrova@
osvetaziar.sk, alebo 045 / 692 08 
66, 0915 855 046. (MP)

Náckova Štiavnica 2011 Slovenský Červený kríž 
vyhlásil verejnú zbierku

23. marec 2011 – Slovenský 
Červený kríž vyhlásil verejnú 
zbierku na pomoc obetiam niči-
vého zemetrasenia a tsunami v 
Japonsku. 

Finančné príspevky je možné 
zasielať na  Fond „Ľudia ľuďom“ 

číslo účtu: 665555/0200 
variabilný symbol: 2011 
Výťažok zo zbierky, ktorá trvá 

do 21. apríla 2011, bude zaslaný 
priamo Japonskému Červenému 
krížu na obnovu a záchranné ope-
rácie v postihnutých oblastiach. 

Slovenský Červený kríž chce 
takto vyzbieranými fi nančnými 
prostriedkami pomôcť obyvate-
ľom Japonska, ktorých v piatok 11. 
marca postihlo ničivé zemetrase-
nie o sile 8,9 stupňa Richterovej 
stupnice s epicentrom približne 
373 kilometrov severovýchodne 
od Tokia. Sedemmetrové vlny 
tsunami zaliali východné pobre-
žie a spôsobili obrovské škody na 
životoch a majetku. 

Štiavnický Nácko v podaní Jozefa Osvalda
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Veľkorozmerný obraz, olej na 
plátne s portrétom panovníčky 
Márie Terézie je opäť vystavený 
v expozícii SBM – Galéria Jozefa 
Kollára. Portrét Márie Terézie 
v životnej veľkosti, podobne 
ako portrét jej manžela Fran-
tiška Štefana Lotrinského, dva 
portréty hlavných komorských 
grófov, tri drevené reliéfy z ka-
plniek štiavnickej Kalvárie (z 
expozície Starého zámku), ale 
aj ďalšie zbierkové predmety 
nášho múzea z fondov umelec-
kej histórie, banskej techniky, 
knižnice sa vrátili späť do na-
šich expozícií a depozitárov. 

Tieto pozoruhodné a vzácne  
predmety boli  od decembra 2010 
súčasťou výstavy Industriálna kra-
jina. Stredoslovenské banské mestá 
v 16.-18. storočí, organizovanej Slo-
venskou národnou galériou v Bra-
tislave v priestoroch Esterházyho 
paláca, spojenej s prednáškovým 
programom.

Pozoruhodné portréty manžel-

ského páru pochádzajú z dielne 
Jána Jozefa Dollensteina, pôvodom 
českého maliara, pôsobiaceho v 
dvorskej dielni vo Viedni. Vytvore-
né boli v roku 1751 pre zasadaciu 
sieň v Kammerhofe pri príležitosti 
vzácnej cisárskej návštevy v Banskej 
Štiavnivci.

Okrem spomínaného portrétu 
Márie Terézie sa v zbierkovom fon-
de SBM nachádzajú ešte ďalšie por-
tréty panovníčky, ktoré si zasluhujú 
pozornosť. Z roku 1745 pochádza 
jej korunovačný portrét s kráľov-

ským atribútom – korunou, pričom 
panovníčka má na hlave diadém, na 
ďalšom sa opiera o korunu, ktorá 
spolu so žezlom leží na červenej po-
duške (inštalované sú v expozícii v 
Kammerhofe – Baníctvo na Sloven-
sku). Z radnice Banskej Štiavnice 
je portrét, zakúpený z pozostalosti 
ministerského radcu Štefana Farba-
kyho, z majetku ktorého pochádza 
aj posledný smútočný portrét Má-
rie Terézie z roku 1765, vyhotovený  
po smrti jej manžela.

Mgr. Eva Lovásová

Mária Terézia opäť v Banskej Štiavnici

Takmer na celom svete sa stalo 
pevne zaužívaným zvykom, že 
si ľudia prvého apríla utiahnu 
zo spolupracovníkov, suse-
dov, známych alebo i nezná-
mych. Avšak málo známe je, 
ako vlastne k tomu došlo a ako 
vznikol „sviatok šibalov“, kto-
rý prvého apríla oslavovali už v 
minulom storočí.

O kult prvého apríla sa zaslúžil 
anglický novinár, žijúci dlhší čas u 
bohatej vdovy ako podnájomník, 
ktorej nemohol platiť nájomné, 
pretože nemal. Keď stará pani do-
máca ho preto z domu vykázala a 
novinár sa ocitol na ulici, vymys-
lel na pomstu neobyčajný fígeľ. 
Napísal stovkám ľudí, najmä ob-
chodníkom, remeselníkom a živ-
nostníkom listy, v ktorých menom 
svojej bývalej domácej objednal 
nejaké služby, práce alebo tovar.  V 
každom liste žiadal, aby sa adresát 
dostavil na adresu odosielateľky, 
presne prvého apríla 1880 o šiestej 
hodine večer.

Uvedený večer sa pred domom 
skúpej vdovy zišli veľké zástupy 

ľudí, ktorí podľa objednávky pri-
viedli alebo priviezli okrem iné-
ho 10 volov, 20 kráv, 42 prasníc, 
niekoľko sto sliepok, kačíc a husí, 
200 strážnych psov, ďalej niekoľko 
sudov vína a malinovky a rozličné 
predmety, napríklad aj 12 rakiev. 
Do domu vdovy sa valili i neko-
nečné zástupy rozličných remesel-
níkov s náradím a pomocníkmi. 
Osobitnú skupinu návštevníkov 
tvorili ženy a muži, ktorým fi gliar 
napísal, že ich príbuzná zomiera 
a chce celý majetok zanechať po-
zvaným. V zástupe návštevníkov 
sa zrazu objavil aj yorský princ vo 
funkcii správcu fondu pre siroty. 
Novinár ho prilákal listom, v kto-
rom mu oznámil dedikáciu veľkej 
čiastky peňazí pre siroty po dôs-
tojníkoch anglickej armády. Princ 
i jeho vojenský sprievod sa muse-
li hustým zástupom ľudí prebíjať 
šabľami, čo vzrušujúce dianie pred 
bydliskom prekvapenej vdovy ne-
málo zdramatizovalo.

Novinár sám s veľkým zadosťu-
činením sledoval udalosti na ulici 
z okna susedného domu. Deň na 
to všetky noviny v nápadnej úpra-

ve uverejnili obšírne reportáže o 
originálnej pomste novinára a o 
tom, ako si prvého apríla urobil 
dobrý deň nielen z nemilosrdnej 
prenajímateľky, ale aj z mnohých 
Londýnčanov na čele s yorským 
princom.

Odvtedy oslavujú prvý apríl ako 
sviatok šibalov takmer na celom 
svete. Niekedy i pod určitou obme-
nou napr. v Peru ako „Deň nevi-
niatok“. Zamestnanci peruánske-
ho prímorského letiska Ancoma 
rozšírili, že na tento deň pricestuje 
francúzska fi lmová hviezda Brigit-
te Bardotová. Stovky obdivovateľov 
ju prišli privítať. Peruánske noviny 
„Ultima Hora“ túto správu uverej-
nili. No z lietadla vystúpila iba je-
diná žena. Bola to dáma v značne 
pokročilom veku, ktorá nemala nič 
spoločného s francúzskou hereč-
kou. Zato však zamestnanci letiska 
sfotografovali zástupy nadšencov a 
ich dlhé tváre.

Máte svoje zážitky, spomienky na 

1. apríla? Píšte aj na e-mail: mi-

chal.kriz.@banskastiavnica.sk

(pt) Vladimír Poprac

Ako vznikol 1.apríl

Informačné centrum 
mladých BŠ sa zapája do 
zbierky na pomoc ľuďom 
trpiacich autizmom

ICM Banská Štiavnica a zapá-
ja do organizovaného zberu fi -
nančných prostriedkov k Water-
ball day 2011, ktorý sa v našom 
meste bude konať dňa 30.3.2011. 
Iniciátorom zbierky je nezisková 
organizácia SPOSA - Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom, 
pod vedením Ing. M. Štubňovej. 
Informačné centrum mladých BŠ 
sa po predchádzajúcej spolupráci 
so spoločnosťou Sposa stalo ko-
ordinátorom danej zbierke v Ban-
skej Štiavnici a oslovilo miestne 
školy ako aj iné inštitúcie. Pomoc 
prisľúbili banskoštiavnickí skauti 
a školy - konkrétne Stredná les-
nícka škola BŠ, Spojená katolíc-
ka škola sv. Františka Assiského 
- Katolícke gymnázium, Stredná 
odborná škola Ľudovíta Grei-
nera, Stredná priemyselná škola 
Samuela Mikovíniho, Súkromná 
hotelová akadémia, n.o.

30. marca od 9:30 ráno budete 
v uliciach stretávať mladých ľudí 
s označením  „Dobrovoľník“, kto-
rí v rukách ponesú zapečatenú 
pokladničku. Za každý príspevok 
budú rozdávať informačné letáky 
a bublinu – symbol zbierky. Vy-
zbierané peniaze sa použijú na 
podporu programov sociálnej 
rehabilitácie, na podporu celo-
životného vzdelávania osôb s 
autizmom, na podporu činnosti 
týchto osôb a budovanie zariade-
ní sociálnych služieb. 
Zbierka je celoslovenská, pre-

bieha od 30. marca 2011 do 31. 

augusta 2011. Povolená je  Mi-

nisterstvom vnútra SVS-233004-

2010/024720.

Mgr. Katarína Tatárová

konzultant ICM BŠ

MESTSKÁ KNIŽNICA V 
BANSKEJ ŠTIAVNICI

oznamuje že i naďalej zostáva 
v náhradných priestoroch ZŠ Jo-
zefa Kollára na sídlisku Drieňová 
až do odvolania. 
Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok    : 8.30- 15.00
Streda     : 8.30-  17.00
Štvrtok   : nestránkový deň
Piatok    :  9.00- 16.30

Nové číslo telefónu: 045/2909035, 
mailová adresa: kniznica@ban-
skastiavnica.sk 
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie krížovky 
z 24.3.2011: „Deravé vrece nena-
fúkneš, hlupáka nepoučíš.“ „Kto 
nemá starosti, ten aj od vody tuč-
nie.“ Výhercom sa stáva Stanislav 
Tomašovič, Križovatka 23, Banská 
Štiavnica
V tajničke sa ukrýva ľudová múd-

rosť: 

A., Začiatok tajničky, B., Kvet, 
obľúbená postava Viktora Kuba-
lu, zaviň do vankúša, C., Hlt, set, 
koniec tajničky, mD., 4 v Ríme, 
samotná, drobné rastliny, sodík, 
E., Spojka, oblok, zášklby na tvári, 

čisti praním, F., Odrie nárečove, 
maste, mládež, G., Opekaj, morský 
živočích, účet v banke, H., Ženské 
meno, český herec, I., nVeľakrát, 
stred tajničky, 

1., Voňavý kvet, poopekaj, 2., 
Chyť lovením, ukrajinské mesto, 
3., Prístavné miesto, zohni, Tech-
nické služby, 4., Druhá dvojhláska, 
sánky, pery básnicky, 5., Belgický 
spevák, meno psa, 6., Opera Ver-
diho, druh zeleného stromu, síra, 
7., Výstavné trhy Adamova skr., 
priezvisko riaditeľa Markízy, áno, 
8., Dvojhláska, tiež po česky, kúr 
bez dĺžňa, 9., Časové úseky, nie 
zdravý, 10., Točí s chybou, vyda-
tá žena, ozn. áut Švajčiarska, 11., 

Omotaj, nechcel stáť, 12., Mária, 
papagáj, osobné zámeno.

Pomôcky:  Burian, Dita, aloe, Chasa

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 2.4.

OBČIANSKY PREUKAZ 
Dráma/komédia,2010, ČR-Slovensko,137 min. MP 15,Vstupné: 
2,30 €
Trpká komédia sleduje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, ich 
priateľov, lások a rodičov od okamihu, keď v pätnástich rokoch dosta-
nú občiansky preukaz, až do chvíle, kedy sa v osemnástich snažia unik-
núť vojne a pokúšajú sa získať modrú knižku. Peter, Aleš, Popoluška a 
Míťa dospievajú v sedemdesiatych rokoch, v čase, keď vyjsť na ulicu 
bez občianskeho preukazu znamenalo koledovať si o prúser, a keď po-
vinná vojenská služba bola pre mnohých tým najväčším strašiakom. 
Každý po svojom i spoločne sa snažia nestratiť v totalitnom štáte zdra-
vý rozum a zmysel pre humor, ale aj nezahrávať sa s režimom.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 7.4.

AMERIČAN
Dráma,Thriller,USA,95 min.,MP 15,Vstupné: 2,20€
Sám medzi vrahmi, Jack (George Clooney) je majstrom svojho oboru, 
je nájomným vrahom. Potom, čo sa jeho práca vo Švédsku nepoda-
rí, nevypadá to pre tohoto Američana dobre. Nakoniec sľúbi svojmu 
kontaktu Larrymu (Bruce Altman), že jeho ďalší cieľ bude už posledný. 
Jack sa vydáva do malého mestečka na taliansky vidiek, kde si chce na 
chvíľu odpočinúť od strastiplného života. Netrvá to však dlho a dosta-
ne správu, že jeho ďalším a posledným cieľom je Belgičanka Mathilda 
(Thekla Reuten). Sled udalostí naberie nečakaný spád. Akoby to ne-
stačilo, že sa Jack spriatelí s miestnym kňazom Benedettom (Paolo 
Bonacelli), ale taktiež sa zamiluje do miestnej krásky Clary (Violante 
Placido). Jack si ale neuvedomuje, že tým porušil pravidlá.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva
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Najväčšie hviezdy slovenskej in-
štrumentálnej scény štartujú od-
vážny projekt, ktorým priblížia jazz 
slovenskému publiku! RetroACT 
EXperience združuje popredných 
slovenských muzikantov, ktorí sa 
predstavia už túto nedeľu – 3.4. aj 
v Banskej Štiavnici. Retroact Ex-
perience – to sú Martin Valihora 
(bicie), Oskar Rózsa (basová gi-
tara) a Eugen Vizváry (klávesy). 
Nový hudobný projekt top bube-
níka Slovenska Martina Valiho-
ru, ktorý mal absolútnu premiéru 
koncom októbra v Košiciach, kde 
originálne hudobné zoskupenie 
zožalo mnohonásobné ovácie, vy-
volané neopakovateľným brilant-
ným zvukom (len bicie Martina 
Valihoru boli nazvučené deviatimi 

mikrofónmi!). Ide o groove kláve-
sov, basovej gitary a bicích v zmesi 
acid jazzu, funk a soul. Repertoár 
vychádza z hudby, ktorá je inšpiro-
vaná zvukom 70. a 80. rokov. Viac 
zo zákulisia príprav turné prezradil 
otec myšlienky Martin Valihora: 
„Takéto turné nemá na slovenskej 
jazzovej scéne obdobu. O to viac 
sa naň s chlapcami tešíme. Toľko 
koncertov, prakticky deň po dni 
sme spolu ešte neabsolvovali. Pro-
jekt má zatiaľ u našich fanúšikov 
neskutočne pozitívne ohlasy. Zo-
pár koncertov, na ktorých sme ho 
predstavili koncom minulého roka, 
bolo beznádejne vypredaných. Ne-
dalo nám to. Preto sme zareagovali 
na nadšené ohlasy priaznivcov a 
dali sme dohromady veľké turné.“ 

Valihora spolupracuje už dlhé roky 
s jedným z najvýraznejších pred-
staviteľov slovenskej jazzovej špič-
ky, Oskarom Rózsom. To, že práve 
meno virtuózneho basgitaristu sa 
napokon objavilo medzi menami 
členov kapely RetroACT EXpe-
rience, teda nebolo veľkým pre-
kvapením. „RetroACT EXperience 
je úžasné muzikantské a priateľské 
spojenie. Triová forma má pre mňa 
vždy výnimočnú mágiu a s Marti-
nom a Eugenom, s ktorými sme si 
veľmi blízki ako dlhoroční priatelia, 
rovnako ako máme veľmi podobný 
„feeling“ v žánri, ktorý hráme, je 
extrémna radosť spolupracovať. 
Myslím, že naše koncerty budú vý-
nimočným zážitkom pre všetkých, 
ktorí sa ich zúčastníme,“ hovorí 

Rózsa. Trojicu dopĺňa úspešný 
klavirista Eugen Vizváry: „Na toto 
turné sa neuveriteľne teším. Je 
to pre mňa veľká výzva, nakoľko 
odohrať viac ako 30 koncertov po 
sebe nie je jednoduché. Ale už sa 
neviem dočkať prvého dňa, keď si 
všetci sadneme do auta a vyrazíme 
na cestu. Veľké dobrodružstvo čaká 
nielen nás, ale aj všetkých, ktorí sa 
prídu pozrieť na naše koncerty.“ 
Prijmite preto aj vy naše pozvanie 
a zúčastnite sa jedného z koncertov 
v rámci veľkého turné.  Ten štiav-
nický sa koná v Kultúrnom centre 
v Banskej Štiavnici 3.4. (nedeľa) o 
16.00 hod. Vstupné 6 €.

Koncert sa uskutoční vďaka podpo-
re hotela Grand Matej 

Retroact Experience v Banskej Štiavnici
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Pozvánka

V spolupráci s Veľvyslanec-
tvom USA na Slovensku ame-
rické jazzové quarteto Chris 
Byars Quartet v zložení: Chris 
Byars - tenor saxofón, Ari Ro-
land - kontrabas, Zaid Nasser - 
alt saxofón a Keith Balla - bicie 
nástroje, v rámci svojho turné 
po Slovensku zavítalo aj do 
B.Štiavnice. Koncert sa konal 
26. marca 2011 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1.

Kapela vystupuje už dve desaťro-
čia, najčastejšie v New Yorku klub 
jazz City, Smlall a hrá originálnu 
hudbu založenú na celoživotnom 
štúdiu veľkých jazzových majstrov. 
Jazz vznikol v 20.storočí v USA, 

v meste New Orleans. Vznikol 
postupným zlúčením afroame-
rického folklóru (najmä bluesu) s 
európskymi hudobnými tradícia-
mi. Z tohto štýlu od jeho vzniku 
vzniklo mnoho iných štýlov ako 
napríklad Big band swing-style v 
rokoch 1930-1940, Bebop od polo-
vice 1940 roku, rôzne druhy Latin 
jazz fúzií ako Afro-kubánsky jazz 
v rokoch 1950 a 1960, jazz-rock 
fúzia v rokoch 1970 a 1980, alebo 
acid jazz, ktorý je prímesou jazzu a 
vplyv na funk a hip-hopu. 

Jazzoví velikáni Chris Byars, Ari 
Roland, Zaid Nasser a Keith Balla 
so svojou hudbou precestovali svet. 
Do svojich koncertov sa okrem 
svojej hudby snažia zahrnúť tóny 

folklórnych piesni daného regió-
nu. Dokonalá improvizovaná syn-
chronizácia v celom koncerte vy-
stihuje ich kvality. Každý z kapely 
má v skladbe svoj vlastný priestor. 
Celý koncert zanechá v posluchá-
čovi nezabudnuteľný zážitok. Celá 
eufória z vystúpenia pretrváva ur-
čite niekoľko dní. Fanúšikovia kva-
litnej hudby a samozrejme jazzu si 
prišli na svoje. Početná účasť uká-
zala, že Štiavničania si vážia kva-
litnú hudbu a svoj voľný čas vedia 
vyplniť kultúrnou akciou. Budúci 
týždeň sa v B.Štiavnici bude konať 
koncert  RetroACT EXperience - 
Valihora, Rózsa, Vizváry. Všetci 
ste srdečne pozvaní.

iTv-Sitno

Džezové tóny nám spríjemnili sobotný večer

Sobotňajší večer – 26. marca 
– návštevníkom divadielka v 
Pivovare ERB spríjemnilo di-
vadelné predstavenie Tichý 
dom . Predstavili sa v ňom dve 
známe slovenské herečky Zita 
Furková a Zuzana Krónero-
vá. Autorom hry je slovenský 
spisovateľ strednej generácie 
Silvester Lavrík, ktorý za ňu 
získal I. miesto v súťaži Sloven-
ského literárneho fondu. Táto 
hra bola ocenená aj na festiva-
le Kremnické gagy 2005.

Pri príležitosti nedožitých na-
rodenín hudobného skladateľa a 
interpreta Filipa, životného part-
nera Biborky (Z. Krónerová), kto-
rá s ním prežila 27 rokov a spolu 
vychovali dve deti, sa stretávajú 
dve švagriné (Marta – Z. Furko-
vá), aby si zaspomínali na preži-
té roky.  Nekomunikovali spolu 
takmer 30 rokov, okrem iného 
ich delilo aj vierovyznanie (jedna 
bola katolíčka, druhá luteránka). 
Šťavnaté dialógy , v ktorých sa bý-
valé zboristky snažili „vytiahnuť“ 
jedna na druhú rôzne „pikošky“ 
a navzájom sa zhodiť, umožnili 
herečkám využiť bohatý arzenál 
výrazových prostriedkov a pred-
viesť takmer zaplnenému hľadisku 
svoje nesporné umenie. Vtipné 
repliky, v ktorých obe protagonist-
ky majstrovsky narábali so svojím 
výrazným hlasovým fondom, mali 

okamžitú odozvu vnímavého pub-
lika. V epizodickej úlohe sa na 
scéne mihol aj Matej Landl (ta-
jomný, často spomínaný Andrej) 
ako objekt obdivu a zbožňovania 
oboch žien, ktoré ku koncu pred-
stavenia, výdatne potúžené alko-
holom, stratili všetky zábrany. 

Vyše hodinové predstavenie, 
plné írečitého (miestami čierne-
ho) humoru, publikum ocenilo 
búrlivým potleskom. Potešilo nás, 
že Pivovar ERB pripravuje ďalšie 
divadelné inscenácie s najlepšími 
slovenskými hercami. Ten, kto 

sa nadýchol aspoň raz atmosfé-
ry týchto divadelných večerov, 
sa určite do divadielka v ERBe 
bude pravidelne vracať. Už teraz 
sa priaznivci kvalitného divadla 
môžu tešiť na predstavenie Kum-
št s Milanom Lasicom, Mariánom 
Labudom a Milanom Kňažkom, 
ktoré sa uskutoční v piatok 20. 
mája. O týždeň neskôr, v sobotu 
28. mája pobaví hostí ERBu ko-
média Zhasněte lampiony s Ta-
tianou Vilhelmovou a Mariánom 
Miezgom.

NB   

Herecký koncert Zity Furkovej a Z. Krónerovej

Článok o Dianke 
Letkovičovej

V marcovom vydaní časopisu 
Vitalita ma zaujal a nesmierne 
potešil článok Katky Koledzaio-
vej  ,,Život stojí za to“, v ktorom 
sa píše o mladej, pôvabnej a ta-
lentovanej Banskoštiavničanke 
Dianke Letkovičovej, o jej vzťahu 
k starobylej Banskej Štiavnici, 
o práci s keramikou a hľadaní 
si vlastnej cesty k  výtvarnému 
umeniu, o splnených snoch, o 
jedinečnej kaviarni Divná pani, 
o tvorivej radosti,  o živote, a o 
tom, ako sa menil na základe roz-
hodnutí, ktoré vykonala srdcom.
Krásny článok o krásnej bytosti.

J.B.

Klub Slovenských turistov Dr. 
Téryho Vás pozýva dňa 2. apríla 
2011 na 20. ročník turistickej ak-
cie „Jarné prebudenie“. Program: 
od 7,00 hod. stretnutie účastní-
kov – Nám. sv. Trojice, 7,15 hod. 
odchod na trasu: Červená studňa 
(790 m n.m.), červenou značkou 
cez Matulku a Zlatý vrch (850 m 
n.m.), po žltej značkre k Novému 
krížu a neznačkovým chodní-
kom cez Ostružlu (600 m.n.m.), 
Remanancie a Peserany do Vy-
hieň a po ceste do areálu Klubu 
Biatlonu Vyhne

12,00 – 13,00 hod. príchod do 
Vyhieň, Roveň (areál Klubu Biat-
lonu Vyhne)

Občerstvenie (guláš a čaj) bude 
prichystané v chate v areáli Klu-
bu Biathlonu Vyhne. Za turistic-
ké výkony budú odovzdané me-
dovníkové medaily. Príspevok na 
akciu: 1,50 Euro, 0,50 euro deti 
do 14 rokov, Príďte, ste vítaní! 
Kontakt: rober.melcer@pobox.
sk, 0907 522 840

The Chris Byars Quartet koncertoval v našom meste 

Predám novinový stánok vhod- 
ný aj iné účely, tel.č.: 0918 352 050

Odstúpim predajňu na sídlisku  
Drieňová, tel.č.: 0905 706 915

Predám gamatky, cena dohodou.  
tel.: 0914 194 462

Predám spoľahlivý DAEWOO  
LANOS 1,5 63 kW, motor po GO, 
nová STK a batéria, cena 1600 € pri 
rýchlom jednaní zľava 200 €, ro-
dinné dôvody, tel.č.: 0907 522 842 

Pílenie  palivového dreva na  
klátiky - cirkulárom, motorovou 
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Inzercia
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Herecké výkony Zity Furkovej a Zuzany Króneovej
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IV. liga – JUH dospelí 14. kolo

FK Žiar nad Hronom – B.Štiavnica 

3:0 (2:0)

Zostava: Pažout, Mayer, Hanzlík A., 
Necpál, Dulaj, Barák, Kosec (78’ Ha-
lát), Čiliak, (73’ Lupták), Šima, Kmi-
niak, Hrabko (31’ Číž)

V zápase úvodného kola jarnej 
časti sa hral bojovný futbal. Naše 
mužstvo bolo favoritovi zápasu 
viac ako vyrovnaným mužstvom 
prvých 30’. Prišla však 34’, keď v 
priebehu 2’ sa rozhodlo o zápase. 
Najprv po strate lopty v strede poľa 
nasledoval rýchly protiútok, domá-
ci hráč vystrelil, lopta sa dostala k 
ďalšiemu voľnému hráčovi domá-
ceho mužstva na hranici malého 
vápna a ten nemal problém otvoriť 
skóre zápasu 1:0. V 36’ po prihráv-
ke z ľavej strany si poza našu ob-

ranu nabehol domáci hráč a zvýšil 
na 2:0. Zápas bol prakticky roz-
hodnutý, gólovo výsledok domáci 
dokončili v 72’, keď opäť po zby-
točnej strate lopty a rýchlom útoku 
domáci útočník nechytateľne zvýšil 
na 3:0. Výsledok mohol skrášliť v 
závere Kminiak, jeho strela však v 
88’ z hranici 16-tky mierila ponad 
domácu bránu.

Dorast IV. liga JUH

OŠK Hodruša-Hámre – B.Štiavnica 

2:0 (1:0)

Zostava: Lichner – Ferenčík, Potan-
čok, Szabó (50’Šemoda), Ďurovič (82’ 
Sovinec), Meňuš, Židík, Ladický, Dé-
neši, Pastier (65’ Schrom), Čík.

V priemernom zápase zvíťazili 
bojovnejší a dôraznejší domáci po 
našich individuálnych chybách.

Kam na futbal?

IV. liga 15.kolo 3.4. o 15,30 hod. 
B.Štiavnica – Kováčová, Š. Bane – 
Žiar nad Hronom

IV. liga dorast 15.kolo 2.4. o 14 hod. 
B. Štiavnica – Šalková

III. liga SŽ a MŽ 13.kolo 2.4. o 10 – 
12 hod. B.Štiavnica – Dudince

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 
4. liga sk. JUH – 14. kolo

Č. Balog –Š. Bane 3:1 (2:1)

Š. Bane: Blaško – Kmeť (78’ Spišiak), 
M. Pavlík, Holík, Ševeček, Osvald, 
Drexler, Michalek, V. Pavlík, Turkota, 
Holmík

Hostia začali na ihrisku v tabuľ-
ke 2. mužstva aktívne, výsledkom 
čoho bol úvodný gól, ktorý vsietil 
už v 11’ Michalek. Potom sa hra 

vyrovnala a domáci vyrovnali ku-
rióznym gólom, keď brankár hostí 
strelu domáceho hráča vyrazil do 
tváre ďalšieho domáceho hráča, 
od ktorého lopta skončila v sieti 
Blaškovej brány. Neskôr domáci po 
chybe piarskej obrany pridali i 2. 
gól. V 2. polčase sa potvrdilo pravi-
dlo nedáš – dostaneš, keď Holmík 
mohol vyrovnať, no z protiútoku  a 
následnom rohu zvýšili na 3:1. V 
závere sa zápas ešte mohol zdra-
matizovať, no Holmík v 80’ trafi l 
len brvno.
2. trieda sk. JUH – príp. zápas:

Prenčov – Podhorie 8:1 (2:1)

Góly: Chovan, Krajčovič, B. Beňovic, 
Š. Beňovic, Dolinský, Brnák, Tomaš-
ka, Hronček

B. Belá nehrala. 
ROMAN KURUC

Stretnutia jarnej časti našim mužstvám nevyšli

V dňoch 23.3. – 27.3.2011 za-
vítali do Banskej Štiavnice čle-
novia z hokejového klubu HC 
Slovan a ich tréneri z českého 
partnerského mesta Moravská 
Třebová, aby odohrali priateľ-
ské hokejové zápasy s družstva-
mi slovenských hokejových klu-
bov. Nadviazali tak na tradíciu 
družstva dospelých hokejistov 
obidvoch partnerských miest z 
roku 2008, ktorí odohrajú kaž-
doročne dva vzájomné priateľ-
ské zápasy, či už doma alebo u 
svojho súpera. Z Moravskej Tře-
bovej pricestovali v stredu večer 
družstvá mladších a starších žia-
kov spolu s trénermi a rodičmi. 

Ich pobyt na Slovensku trval až 
do nedele, kedy postupne odohrali 
priateľské zápasy s družstvami  ho-
kejových  klubov  z Brezna, Prie-
vidze a Zvolena. V nedeľu na spia-
točnej ceste domov odohrali zápas 
v Uherskom Hradišti. Prvý zápas 
odohrali dňa 24.3.2011 v Brezne, 
ale radovať sa nemohli, pretože sú-
per bol nad ich sily aj preto, lebo na 
Slovensku máme triedy mladších a 
starších žiakov ročníkovo starších, 
teda vyzretejších, čo spôsobilo prob-
lém nielen so súperom z Brezna, 
ale prejavilo sa to vo všetkých zá-
pasoch. Nasledujúci deň ich čakal 
súper z Prievidze, kde sa scenár 
zopakoval a hokejisti z Moravskej 
Třebovej taktiež prehrali, ale už tes-

nejším rozdielom. Predtým ako vy-
cestovali do Prievidze na zápas ich v 
raňajších  hodinách slávnostne  pri-
jal zástupca primátorky mesta pán 
JUDr. Dušan Lukačko v obradnej 
miestnosti radnice. Vo svojom prí-
hovore vyzdvihol spoluprácu našich 
miest, ktorá je nadštandardná a po-
prial mladým hokejovým talentom 
veľa úspechov, síl a hlavne zdravia 
v ich športovej činnosti, odovzdal 
deťom malé upomienkové predme-
ty a ponúkol im malé občerstvenie. 
Prekvapením pre hráčov a trénerov 
bolo, keď ich prišiel v piatok večer 
povzbudiť aj sám pán starosta z 
Moravskej Třebovej JUDr. Miloš 
Izák, aby v ďalšom zápase dokázali 
zvíťaziť, čo sa mu zjavne podarilo. 
V sobotu sa mládežníci z partner-
ského mesta vybrali na zápas do ne-
ďalekého Zvolena, kde naozaj tesne 
zvíťazili a napravili si tak hokejovú 
chuť po dvoch neúspechoch z pre-
došlých dní. Po príchode do Ban-
skej Štiavnice tak, ako po každom 
zápase mali naši priatelia prichysta-
ný program, aby čo najviac spozna-
li nielen okolité mestá a ich zvyky, 
ale hlavne krásu, históriu a súčas-
nosť Banskej Štiavnice. Postupne v 

priebehu štyroch dní navštívili naši 
partneri pamätník SNP v Banskej 
Bystrici, múzeum v Novom a  Sta-
rom Zámku, vykonali prehliadku 
mesta, jeho okolitej prírody a jazier, 
pretože boli ubytovaní u p. Petra Er-
neka na Počúvadlianskom jazere a 
v neposlednom rade boli relaxovať 
v Mestskej plavárni. Posledný, teda 
sobotný večer sa niesol v znamení 
bilancovania zápasov a celej návšte-
vy, napriek tomu, že čakal na hoke-
jistov ešte posledný zápas cestou do-
mov v Uherskom Hradišti. Sobota 
večer sa niesla v duchu slovenských 
tradícií, pretože slávnostná večera 
bola na Počúvadlianskom jazere v 
kolibe Veronika. Slávnostnej večere 
sa zúčastnil aj pán zástupca primá-
torky mesta,  ktorý zorganizoval 
toto hokejové sústredenie a poďa-
koval všetkým prítomným za to, že 
vzorne reprezentovali svoje mesto, 
Moravskú Třebovú, vyzdvihol part-
nerské vzťahy medzi oboma mesta-
mi, pričom zdôraznil, že práve také-
to podujatia, ako sú Dni slovenskej 
kultúry v Moravskej Třebovej, Sala-
mander v Banskej Štiavnici, alebo aj 
vzájomné návštevy hokejistov, alebo 
iných športovcov upevňujú vzťa-

hy medzi našimi národmi, pričom 
nemusíme upevňovať partnerské 
vzťahy len formálnym spôsobom 
akým sú návštevy primátorov, resp. 
poslancov mestských zastupiteľstiev, 
ale spolupráca sa môže rozširovať a 
prehlbovať aj medzi našimi občanmi 
a takýmito konkrétnymi športový-
mi, alebo kultúrnymi podujatiami. 
Pán zástupca primátorky poďakoval 
všetkým rodičom a trénerom z Mo-
ravskej Třebovej, ktorí zorganizovali 
takéto stretnutie partnerských miest 
a výmeny skúseností so slovenským 
hokejom a ktorí dokázali, že napriek 
samofi nancovaniu celého podujatia 
chcú spoznávať naše mesto a jeho 
okolie. Na záver je potrebné poďa-
kovať  organizátorovi JUDr. Duša-
novi Lukačkovi,  pánu Petrovi Erne-
kovi a zamestnancom penziónu Pod 
Sitnom za príjemné ubytovanie, vý-
bornú stravu a milý personál, poďa-
kovanie patrí aj Hotelu Topky, ktorý 
im pripravil výbornú večeru a ob-
čerstvenie v kolibe Veronika, hlav-
ne slečne Miške Makovíniovej a jej 
personálu,  SBMúzeu za prehliadku 
Nového a Starého Zámku  a Bytovej 
správe za návštevu plavárne. Verí-
me, že všetky krásne zážitky, prežité 
v našom meste a jeho okolí, budú 
naši priatelia z Moravskej Třebovej 
tlmočiť svojim blízkym a kamará-
tom, ktorí sa pod silou dojmov ich 
kamarátov rozhodnú navštíviť naše 
starobylé, ale krásne mesto Banskú 
Štiavnicu. Michal Kríž

Hokejisti z partnerského mesta Moravská Třebová v Štiavnici
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INZERCIA

AKCIA od 21. 3. v reštaurácii 
Pod Starým mestom

Pre návštevníkov, ktorí sa prídu 
pravidelne stravovať od pondelka do 
štvrtka, čaká vždy v piatok po kon-
zumácii menu prekvapenie v podobe 
sladkej dobroty alebo kávy a 1 x do 
mesiaca menu za polovičnú cenu.

STRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

BÚRANIE-STAVBA-OPRAVY-
NÁTERY-ÚDRŽBA + pílenie a 

ošetrenie problémových stromov
tel. č. 0905 943122, 0948 012919, 

e-mail: barni@zoznam.sk

Farby – laky  
železiarstvo

Srdečne pozýva dňa 
06.04.2011 (streda) na 

ďalšiu predvádzaciu ak-
ciu elektrického a ruč-
ného náradia značiek 
Metabo, Rems, Irwin.

Rems bude vykoná-
vať kontrolu lisovacích 

čeľustí zadarmo.
Na objednaný tovar v 

tento deň budú špeciál-
ne ceny.

 
Tešíme sa na návšte-

vu!

Poskytujem starostlivosť o deti  
rôzneho veku v domácom, útulnom 
prostredí. Skúsenosť mám, momen-
tálne opatrujem 2 detičky (2.r.). Pra-
cujem na živnosť. Bližšie info Vám 
poskytnem na tel.č.: 0907 323 753, 
príp. na osobnom stretnutí. Teším sa 
na spoluprácu a Vaše ratolesti.

Stavebno-stolárska fi rma v Ban- 
skej Štiavnici prijme do zamestnania 
vyučeného aj nevyučeného zamest-
nanca so záujmom o prácu. Nástup 
ihneď. Tel.č.: 0918 518 744

Predám 2-izbový byt na Drieňo- 
vej, cena: 24 000 €, tel: 0905 148 574

Predám 3-izbový byt na Drieňovej  
(64m2) alebo vymením  za 1 alebo 
2- izbový + doplatok, cena dohodou, 
súrne, tel.č.: 0908 814 885 


