
Capalest a jeho tvorca jubilujú
Prinášame vám rozhovor s Michelom  
de Maulne, mužom, ktorý nezabudol 
snívať. str.5

Chovateľská prehliadka trofejí
Po prvýkrát sa prehliadka konala 
v kašieli vo Svätom Antone, kde bolo 
vystavených rekordných 708 trofejí. str.8

29. marca 2012 číslo 12 ročník XXiii cena 0,30 €

Dovolila som na úvod, ku 
Dňu učiteľov, ponúknuť, 
upravený citát J.A.Kome-
nského, lebo mám pocit, že 
práve on vystihuje premenu 
dnešného učiteľa v súvislosti s 
obsahovou prestavbou vzde-
lávania v procese premeny 
školy z tradičnej na modernú 

tak, aby sa vzdelávací systém 
prispôsobil potrebám dnešnej 
vedomostnej spoločnosti.

Splnenie tohto cieľa znamená 
modernizáciu v podobe inovova-
ného obsahu a metód jednotlivých 
predmetov, a to môže byt splnené 
len pri kontinuálnom zvyšovaní od-

borných znalostí a zručností peda-
gógov a pri využívaní moderných 
IKT prostriedkov.

Zložité? Tak takto: Milý čitateľ, 
ktorý nie je pedagóg!

Zabudnite na učiteľa, dominant-
ne ovládajúceho triedu, kde žiak je 
len počúvajúci objekt, snažiaci sa 

zapamätať si množstvo učiva bez 
dôrazu na to, či ho to zaujíma, alebo 
nie. Na učiteľa, ktorý si celé roky vy-
stačil len so svojimi starými dobrý-
mi a nemennými "prípravami".

Dnes, keď vedecký a technický 
rozvoj sa zrýchľuje obrovským tem-
pom, keď ľudstvo dostáva stále viac 
a viac nových informácií,...•3.str. 

28. marec - Deň učiteľov
Učitelia nie sú stĺpy pri ceste, ktorí len ukazujú, kam ísť... ( Jan Amos Komenský)

InzercIa

Každoročne sa na počesť 
najväčšieho slovenského 
romantického básnika Andreja 
Sládkoviča v našom meste 
koná Deň poézie. 

Tento raz sa organizátori – Po-
hronské osvetové stredisko – Praco-
visko Banská Štiavnica, Evanjelický 
cirkevný zbor a.v., Živena – spolok 
slovenských žien, Autorský klub li-
terátov, hudobníkov a výtvarníkov, 
mesto Banská Štiavnica a Mestská 
knižnica rozhodli zamerať ho na 
tvorbu bývalého evanjelického fará-
ra Daniela Šovca, ktorý sa 17. marca 
dožil 75 rokov.

Takmer zaplnený evanjelický 
chrám 26. marca v popoludňaj-
ších hodinách privítala p. farárka 
Mgr.Lenka Kusendová. Úvodný 
program zabezpečil mužský spe-
vácky zbor Štiavničan pozdravnou 
zdravicou jubilantovi. Sugestív-
ny slávnostný príhovor prednies-
la PhDr. Slavomíra Očenášová - 
Štrbová. Zdôraznila v ňom najmä 
ľudské stránky oslávenca spolu 
so stručnou charakteristikou jeho 
umeleckej tvorby. A potom už znel 
výber z poézie autora v podaní čle-
niek banskoštiavnického Autor-
ského klubu a štiavnických inter-
pretov.  •3.str.

Deň poézie 2012 venovaný životnému jubileu p. Daniela Šovca, ktorý 17. marca oslávil 75 rokov

Sviatok umeleckého slova

Uvedenie knihy do života. foto janka bernáthová

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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Miesto výkonu LSPP: Bratská  -
17, Banská Štiavnica
Čas vykonávania: soboty, nedele  -
a sviatky 7:00 – 7:00 nepretržite
Prevádzkovateľ: Nemocnice a  -
polikliniky, n.o., Záhradnícka 
46, Bratislava

Poskytovateľ, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starostlivosť 
v špecializačnom odbore všeobecné 
lekárstvo, je povinný vykonávať le-
kársku službu prvej pomoci pre do-
spelých podľa rozpisu určeného sa-
mosprávnym krajom (§ 79 ods. 1 
písm. v) zákona č. 579/2004 Z.z. 
o poskytovateľoch zdravotnej sta-
rostlivosti, zdravotníckych pracov-
níkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V prípade, že 
poskytovateľ nemôže z vážnych dô-
vodov lekársku službu prvej pomo-
ci vykonať, je povinný zabezpečiť 
si poskytovateľa, ktorý službu vy-
koná (náhradu) a vopred túto sku-
točnosť oznámiť držiteľovi povole-
nia na prevádzkovanie ambulancie 
LSPP pre dospelých (prevádzkova-
teľovi LSPP). Ľudmila Lysinová

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajú-
cich LSPP v mesiaci apríl 2012.

Dátum Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1. apríla MUDr. Kindernayová Dana

6. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Suja

7. apríla MEDPROM, s.r.o., MUDr. Vacval
8. apríla MUDr. Gubricová Hana

9. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Kováčiková

14. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Žemberová

15. apríla MUDr. Luptáková Eva

21. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Kováčiková

22. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Suja

28. apríla Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, 
MUDr. Žemberová 

29. apríla MUDr. Ferjančiková Oľga

novInky
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Je čas platenia za všetko,  
aj za smeti!

Vám nevadí, že Textil na Križo-
vatke pani Gizela Triebušníková – 
Gizka asi neplatí, keď nielenže nemá 
"kuka kondlu", ona a jej kolegyňa 
drzo haldy odpadkov vysýpajú do 
blízkych panelákov pod kostolíkom 
a do kondly patriacej 36-bytovke?! 
Alebo má výnimku?! A to už trvá 
roky. Žeby dobré kontakty?! Kto vie, 
aká bude odpoveď zodpovedných z 
MsÚ. Alebo sa to prejde mlčaním?! 
Uvidíme v novinách! Ďakujem. 

Odpoveď: Váš podnet bol prešetre-

ný v spolupráci s pokynutými infor-
máciami z Technických služieb, m.p., 
a Odd. ekonomického, ktoré sleduje 
jednotlivé platby aj za vývoz ZKO. 
Predajňa Gizka, ktorú prevádzkuje 
pani Triebušníková, pravidelne pla-
tí na účet mesta za vývoz ZKO. Od-
pad, ktorý produkuje, je zväčša pa-
pier zo zabaleného tovaru. Tento 
odpad separuje a vhadzuje do nádob 
určených na separovanie. To je dô-
vod, prečo nemá 110 l nádobu na ko-
munálny odpad umiestnenú pri pre-
dajni. Úhradu za poskytnutú službu 
platí riadne a včas. Ing. Ján Hlinka,

Odd. právne a správy majetku

Odpovedáme 
občanom...

Rozpis LSPP  
pre dospelých

foto archív štiavnických novín

Kontroly vodenia 
a "venčenia" psov 
V dňoch 6.3., 7.3., 8.3., 12.3. a 
15.3.2012 MsPo vykonala zvýše-
nú kontrolu dodržiavania VZN 
č. 3/2011 o podmienkach drža-
nia psov. Kontroly boli zamerané 
hlavne na dodržiavanie povinnos-
tí počas vodenia psa mimo chov-
ného priestoru a na znečisťovanie 
verejných priestranstiev. Zistené 
porušenia boli riešené uložením 
blokových pokút. Vzhľadom na 
nepriaznivý stav na tomto úseku, 
bude MsPo pokračovať vo zvýše-
ných kontrolách zameraných na 
uvedenú problematiku.

Priestupok proti majetku
Mestská polícia vykonáva objas-
ňovanie priestupku proti majet-
ku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR 
č. 372/1990 Zb., ktorého sa do-
pustil neznámy páchateľ tým spô-
sobom, že v čase od 2.3.2012 do 
9.3.2012 v Banskej Štiavnici na 
Ul. Bratská 17 odcudzil 2 liatino-
vé kruhové poklopy kanálov s lia-
tinovými prírubami, čím majite-
ľovi Nemocnice a polikliniky ,n.o., 
prevádzka Banská Štiavnica spô-
sobil škodu 206,3 €. 

Vypaľovanie trávy
Dňa 10.3.2012 o 14:23 hliadka 
MsPo zistila, že v Banskej Štiav-
nici v lokalite Hájik dochádza k 
spaľovaniu konárov, lístia a vypa-
ľovania trávy. Na mieste bolo vy-
konané preverovanie, bol zistený 
páchateľ skutku J.T., ktorý bol za 
svoje konanie postihnutý v zmys-
le priestupkového zákona ulože-
ním blokovej pokuty.

Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 12.3.2012 o 11:45 hliadka 
MsPo počas pešej hliadkovej služ-
by zistila, že na Ul. Križovatka v 
Banskej Štiavnici pred Ametys-
tom sa zdržuje skupina Rómov, 
ktorí požívajú alkoholické nápo-
je na verejnosti a znečisťujú ve-
rejné priestranstvo. Bolo vykona-
né zistenie totožnosti osôb. Na 
mieste sa nachádzali M.K., M.F., 
P.D., A.S. a M.K.. Zistený priestu-
pok proti verejnému poriadku bol 
vybavený uložením blokových 
pokút a osoby opustili uvedený 
priestor. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Bytová správa, s.r.o., oznamuje 
obyvateľom a návštevníkom mes-
ta Banská Štiavnica, že v čase od 
2. - 4. apríla bude z dôvodu pravi-
delnej údržby plaveckého bazénu 
prevádzka Mestské kúpele - pla-
váreň zatvorená. Prevádzka bude 
opätovne otvorená od štvrtka 5. 
apríla 2012 od 13:00. 

Počas veľkonočných sviatkov 
bude prevádzka zatvorená len v 
nedeľu a v pondelok 8. a 9. apríla.

Denisa Slezáková

Prerušenie 
prevádzky  
na plavárni

26. marca
Pracovné rokovanie na Minis- �
terstve financií SR v Bratisla-
ve a Ministerstve pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR vo 
veci riešenia vrátenia finanč-
ných prostriedkov z projektu 
Rekonštrukcia Základnej školy  
Jozefa Horáka na základe vy-
konaného vládneho auditu.
Účasť na krste knihy Daniela  �
Šovca "Pozdravujte sakury" v 
Evanjelickom kostole.

27. marca
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
problematiky mestského roz-
hlasu.
Pracovná porada ohľadom rie- �
šenia problematiky v sociálnej 
oblasti.
Obhliadka oporných múrov a  �
riešenie problematiky na Ul. 
Farská.

28. marca
Rokovanie so zástupcami Ha- �
sičského a záchranného zboru 
MV SR v Banskej Štiavnici. 
Odovzdanie ocenení pedagógom  �
pri príležitosti Dňa učiteľov.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.

29. marca
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici.

30. marca
Práca v meste, pracovné roko- �
vania týkajúce sa rozvojových 
aktivít mesta.

Andrea Benediktyová 
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•1.str. ...vyrovnáva sa s ekologic-
kými a ekonomickými krízami, atď, 
učiteľ musí na tieto skutočnosti rea-
govať, analyzovať ich so žiakmi, ale 
aj pripraviť ich do života, kde budú 
schopní rýchlo, pohotovo a vhodne 
na tieto zmeny reagovať, naučiť ich 
vyberať si z množstva nových infor-
mácií tie podstatné pre ich ďalšie 
štúdium a život, naučiť ich kriticky 
myslieť, byť kreatívnymi, samostat-
nými - ale súčasne aj otvorenými 
pre tímovú prácu, súcitnými – aj ne-
kompromisnými a mnohými, mno-
hými inými.

A pri tom všetkom, (pri už vše-
obecne známom slabom finanč-
nom ohodnotení) sa od učiteľa oča-
káva, že bude plniť viaceré funkcie. 
Na jednej strane sa o profesii učite-
ľa hovorí ako o životne dôležitej pre 
poznatkovú spoločnosť a ekonomi-
ku, no zároveň túto profesiu mnohí 
podceňujú a znevažujú. Zároveň je 
profesiou, ktorú chce vykonávať čo-
raz menej mladých ľudí a len niek-
torí majú ambície na nej založiť si 
svoju budúcu, nedajbože celoživot-
nú kariéru. Príčiny sú, okrem už 
spomenutého finančného podhod-
notenia, aj v zložitosti situácie uči-
teľov, ktorí sa ocitajú pod tlakom 

záujmov a požiadaviek na výsledky 
výchovy a vzdelávania, pričom na-
rážajú na štandardné rozhodnutia 
vyžadujúce čo najmenšie výdavky 
na školstvo.

Každému je dnes - v časoch roz-
vinutých informačných technológií 
jasné, že učiteľ už nie je hlavný zdroj 
informácií pre žiaka, ale každému 
musí byť jasné aj to, že úloha uči-
teľa, ako iniciátora, poradcu a pod-
porovateľa, hodnotiteľa, diagnos-
tika, socializačného a kultivačného 
činiteľa, poskytovateľa skúseností, 
partnera a tímového "spoluhráča" v 
triede je nezastupiteľná. 

Dobrý učiteľ je žiakovi poradca 
a kamarát, ktorý na rozdiel od naj-
modernejšieho technického vyba-
venia triedy vie prejaviť dostatočné 
nadšenie a radosť z úspechu svojho 
žiaka.

Mesto Banská Štiavnica má ta-
kýchto dobrých učiteľov, váži si 
ich prácu bez rozdielu – či už ide o 
učiteľov, ktorí sušia slzičky na tvá-
ri malých detí pri ich prvom odlú-
čení od rodičov v materskej škole, 
aby ich neskôr zodpovedne pripra-
vili na "veľkú školu", ako aj prácu 
pedagógov v základných školách, 
ZUŠ, CVČ, z ktorých sa stávajú po-

maly "celoživotní študenti", ktorí si 
často poriadny kus z osobného voľ-
na ukrajujú na ďalšie vzdelávanie 
prostredníctvom školení, samostat-
ného štúdia a tvorby, na zvýšenie 
kvality vyučovacieho procesu.

Vážime si prácu stredoškolských 
pedagógov, ktorí v súčasnej, pre 
stredné školstvo mimoriadne ne-
priaznivej demografickej situácii, aj 
so všetkými dopadmi na zamestna-
nosť, zodpovedne pripravujú našu 
mládež do života, na čo najlepšiu 
adaptabilitu na trhu práce, alebo na 
ďalšie štúdium. 

Uvedomujeme si a veľmi oceňu-
jeme aj prácu všetkých nepedago-
gických pracovníkov škôl a škol-
ských zariadení v administratíve, 
školských jedálňach a iných tech-
nicko – hospodárskych profesiách, 
bez ktorých by školy nemohli vôbec 
fungovať. 

Vážení a milí učitelia, všetci tí, 
ktorí ste, ale aj tí, ktorí ste v mi-
nulosti boli súčasťou veľkej rodiny 
banskoštiavnického školstva, do-
voľte vyjadriť vám za vašu prácu 
našu veľkú vďaku a úprimné žela-
nie všetkého najlepšieho do budú-
ceho profesijného, ako aj osobného 
života. Viera Ebert

28. marec - Deň učiteľov

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva vyšetrovanie priestup-
ku proti občianskemu spolunaží-
vaniu podľa § 49/1d Zákona SNR 
372/1990 Zbierky zákonov o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, ktorého sa dopustil 
P.Š. tým, že pred podnikom Zubr 
Aréna v B.Š. fyzicky napadol R.S.

Priestupok proti majetku
Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva vyšetrovanie priestup-
ku proti majetku podľa § 50/1 zá-
kona SNR 372/1990 Zb. z., kto-
rého sa dopustil D.S. tým, že dňa 
16.3.2012 spôsobil na ulici Dr. 
Straku v B.Š. drobné poškodenie 
na OMV Fiat Stilo, čím spôsobil 
škodu Ľ.B. v nezistenej výške.
 
Ublíženie na zdraví 
a výtržníctvo
Poverený príslušník PZ v B.Š. 
vzniesol obvinenie pre prečin 
ublíženia na zdraví podľa § 156/1 
T.z. a za prečin výtržníctva podľa 
§ 364/1a T.z. voči osobám J.K. a 
V.H z Prenčova, ktoré fyzicky na-
padli osobu P.D. z B.Š a ktorému 
týmto konaním spôsobili zrane-
nia s dobou liečenia 10 dní.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

•1.str. Poézia Daniela Šovca sa vy-
značuje silnou emocionalitou, ospe-
vovaním krás tohto sveta i najsil-
nejšieho ľudského citu – lásky a 
pokorou pred Najvyšším. Nechýbali 
ani autorove zamyslenia sa nad by-
tím človeka, ktoré vložil do svojich 
múdrych esejí. Verše jubilanta majú 
vnútorný rytmus, a preto sa ľahko 
zhudobňujú, čo nám dokázal p. To-

máš Chrien svojím spevom, sprevá-
dzaným gitarou.

P. Daniel Šovc sa vo svojom vystú-
pení poďakoval všetkým, ktorí toto 
podujatie pripravili. Najnovšiu jeho 
básnickú zbierku Pozdravujte saku-
ry (písali sme o nej v 11. č. ŠN) do ži-
vota vyprevadili lupienkami kvetov 
primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková, PhDr. Slavomíra Oče-

nášová a Mgr. Mária Petrová. Báseň 
Jubilejná oslávencovi venoval Ing. 
František Majerský. Podujatie uzav-
rel spevácky zbor Štiavničan. Dlhý 
bol rad gratulantov a záujemcov o 
autogramiádu.

Redakcia Štiavnických novín tou- 
to cestou želá pánu Danielovi Šov-
covi pevné zdravie a ešte dlhé roky 
plodného života. Nora Bujnová

Sviatok umeleckého slova

Technické služby, mestský 
podnik, pristavujú veľkoka-
pacitné kontajnery na jarné 
čistenie mesta.

Rozmiestnenie veľkokapacit-
ných kontajnerov na jarné upra-
tovanie v 13. týždni:

Križovatka (pri 36 bytovke) -
Ul. Hviezdoslava -

Ul. Jilemnického, Mládežnícka -
Dolná Resla (pri Evanjelickom  -
cintoríne)
Šobov -
Matušku -

Do VKK nepatria druhotné su-
roviny (železný šrot, papier, sklo, 
plasty), nebezpečný odpad (chlad-
ničky, pračky, televízory, počíta-

če, telefóny, písacie stroje, žehličky, 
žiarivky, ...), biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad. Tieto druhy od-
padov je možné priniesť na Zberový 
dvor Technických služieb, m. p., na 
Ulici E.M. Šoltésovej č. 1. 

Otváracie hodiny na Zberovom 
dvore sú nasledovné: pondelok až 
piatok 6:00 - 18:00, sobota 8:00 - 
12:00. Peter Heiler

Rozmiestnenie velkokapacitných 
kontajnerov na jarné čistenie mesta

Pivovar Erb vás pozýva na diva-
delné predstavenie Muž mojej 
ženy, ktoré sa bude konať v pia-
tok 30. marca 2012, o 18:00 v di-
vadle Pivovaru ERB, Novozámoc-
ká 2, Banská Štiavnica. Vstupné: 
9 € v predpredaji, 14 € v deň pred-
stavenia. Predpredaj vstupeniek: 
v reštaurácii Pivovaru ERB, na tel. 
čísle 0917 755 235 alebo na www.
pivovarerb.sk Pivovar Erb

Pivovar Erb 
pozýva

Pondelok: 8:30 - 15:00
Utorok: 8:30 - 15:00
Streda: 8:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00 - 16:30

Kontakt: 045/2909035, knizni-
ca@banskastiavnica.sk 

Mestská 
knižnica
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V prvej časti nášho článku 
(Štiavnické noviny č.10) sme 
sa zamerali na príznaky, 
príčiny a prejavy syndr. 
ADHD u detí. V druhej časti 
si povieme, čo môžete vy, 
rodičia, urobiť pre svoje dieťa 
a jeho vývin. 

Dieťa, ktoré trpí hyperaktivitou 
a poruchou pozornosti a navyše má 
špecifickú poruchu učenia, je pro-
ti tomuto faktu bezmocné. Požia-
davky, ktoré pred neho kladie škola 
a rodičia, sa mu zdajú nesplniteľné. 
Neustále počúva, že je lenivé, hlú-
pe, neposlušné, že keby chcelo, do-
kázalo by to. Ale ono jednoducho 
nemôže, pretože má oslabenú vôľu. 
Má vrodenú neschopnosť sústrediť 
sa. Ale verte tomu, že aj vaše dieťa 
túži byť úspešné, mať dobré znám-
ky, robiť vám radosť. Ak mu chcete 
pomôcť , neobviňujte ho z toho, že 
sa mu nedarí. Viac ako dokonalú vý-
chovu tieto deti potrebujú rodičov-
skú lásku a pochopenie. Keď sa ne-
cítime milovaní, nedarí sa ani nám. 
Keď ho objímete, ľahšie dokončí 
úlohu, ako keď ho budete neustále 
napomínať a karhať. 

Každý deň si nájdite čas , aby ste  -
robili niečo, čo máte radi vy, aj 
vaše dieťa.
Pozitívna výchova upevňuje dob- -
ré správanie viac než negatívna 
(teda viac odmien a menej tres-
tov). Na odmenách sa môžete 
dohodnúť dopredu, aby dieťa ve-
delo, o čo sa má snažiť.

Hodnoťte prácu dieťaťa, nie die- -
ťa – „toto je napísané zle,“ nie „ty 
si ale lajdák“.
Vy ste najkompetentnejší od- -
borník na problémy vášho die-
ťaťa. Nikto mu nedokáže lepšie 
rozumieť, pretože nikto nepo-
zná vaše dieťa lepšie vež vy sami. 
Snažte sa poznať svoje dieťa, 
predvídať, čo bude nasledovať a 
tolerovať ho.
Ak sa vám zdá, že niektoré me- -
tódy na vaše dieťa neplatia, ne-
vzdávajte sa a hľadajte ďalej, 
určite existuje to, čo nakoniec 
zaberie.
Na stav vášho dieťaťa sa podpisu- -
je aj množstvo vonkajších vply-
vov. Dávajte pozor na to, čo dieťa 
zje (vyhýbajte sa dráždivým che-
mikáliám – rôzne dochucovadlá, 
farbivá), aby nedostávalo nadby-
tok cukrov, tukov, ale malo ovo-
cie a zeleninu každý deň.

Majte na pamäti, že jedno a to 
isté sa dá povedať dvojako – po-
zitívne aj negatívne (negatívne 
/ pozitívne vyjadrenie)

si veľmi ukecaný / vieš sa poho- -
tovo vyjadrovať
si roztržitý / - dokážeš robiť viac  -
vecí naraz
si neposedný / si hravý -
pri ničom nevydržíš / stále sa za- -
ujímaš o nové veci
si impulzívny / si spontánny -

Tento zoznam si môžete doplniť 
podľa vlastného uváženia. Nepre-

ceňujte niektoré veci, ktoré sú dôle-
žité len teraz(napr. školské výsled-
ky). Dôležitejšie ako dobré známky 
je jeho radosť zo získavania poznat-
kov. Úspešnosť v živote nezávisí 
vždy od čistých jednotiek. Nebojte 
sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám 
poradia a pomôžu.

Vo výchovnom prístupe je tiež 
vhodné:

pravidelný denný režim a jeho  -
dodržiavanie
príkazy dávajte jasne a cielene,  -
príkaz dať len raz a po piatich se-
kundách raz zopakovať
dohodnúť s dieťaťom pravidlá,  -
napísať ich a dodržiavať, mali by 
platiť pre všetkých doma
dostatočne skoro stanoviť pres- -
né hranice
vyhýbať sa diskusiám, konajte,  -
nehovorte príliš
nebojujte s dieťaťom o moc -
vyžadovať výsledky namiesto  -
sľubov
menšie prehrešky prehliadnuť,  -
pri väčších prehreškoch dieťaťa 
by mali nasledovať dôsledky 
oceňte snahu a dobrú vôľu -

Pri správnom prístupe sa vaše 
dieťa naučí so svojím problémom 
žiť, naučí sa dobré stránky svojej 
poruchy zúročiť na vlastné oboha-
tenie. Veď mnoho z detí, ktoré teraz 
trpia syndr. ADHD, nájde uplatne-
nie vo svojom živote, a čo je ešte dô-
ležitejšie, dokáže žiť šťastný život. 

CPPPaP Banská Štiavnica

Máte hyperaktívne dieťa? 

Povolanie učiteľa nie je ľahké, 
ani jednoduché, hlavne v súčas-
nosti. Denne sa z časopisov a ma-
smédií dozvedáme, že časy, keď bol 
učiteľ autoritou a váženým člove-
kom, sú už dávno preč. No aj dnes 
je učiteľ pre dieťa vzorom. Dieťa si 
všíma, pozoruje a potom hodnotí. 
Dobrý učiteľ- zlý učiteľ. Vie naučiť- 
nevie naučiť. Neskúša, stále píšeme 
len testy, keď nerozumieme, nevy-
svetlí. Je dobrý, ale riadne prísny. 
Dáva len zlé známky. Takéto hlášky 
počúvam od detí v autobuse, alebo 
na zastávke, nakoľko dosť pravidel-
ne cestujem. A tak ma deti a blížiaci 
Deň učiteľov inšpiroval k tomu, aby 
som napísala o svojich učiteľoch. 
Boli to učiteľky, ktoré sa snažili na-
učiť nás čo najviac a odovzdať nám 

maximum vedomostí. Záležalo im 
na tom, aby nás naučili a nielen ho-
dinu odučili. Mala som asi šťastie, 
že som stretla také osobnosti ako 
bola Alžbeta Kaššová - Valentová, 
Alena Lasáková - Kmetíková, Oľga 
Vinceová, Jolana Kulichová - Ben-
cková či Marta Durdíková. Spomí-
nam ich len v dobrom a ďakujem 
im za všetko, čo ma naučili Najmä 
pani Alenka Kmetíková, ktorá učila 
matematiku a práve preto sa mate-
matika stala mojim najobľúbenej-
ším predmetom. Bola ochotná nás 
zavčasu ráno doučovať, len aby sme 
všetko zvládli čo najlepšie. Smia-
li sme sa, že ona dokáže naučiť rá-
tať aj somára. K sviatku Dňa učite-
ľov im želám všetko len to najlepšie 
hlavne pevné zdravie, lásku, šťastie 

a spokojnosť najbližších.
Stále aktívnym pedagógom na 

školách okresu Banská Štiavni-
ca želám k ich sviatku veľa elánu 
a optimizmu do ďalšej práce, pev-
né nervy pri zvládaní detí, ktoré sú 
neraz drzé a nevychované. Želám 
vám, aby si aj na vás vaši žiaci spo-
mínali v dobrom a zo školských la-
víc si odniesli nielen množstvo ve-
domostí, ale aj pekné spomienky 
na vás, učiteľov. Nezabudla som ani 
na vás, milé kolegyne učiteľky ma-
terských škôl, aj vám želám, aby ste 
mali vždy úsmev na tvári a porozu-
menie a trpezlivosť s tými najmen-
šími, ktorá je pri tejto práci nepo-
strádateľná. Držím vám palce, aby 
ste boli spokojné a šťastné.

Anna Rihová

Na Deň učiteľov sa pomaly zabúda

Štiavnické noviny
anketa

Spomeniete si aj po rokoch na 
svojho obľúbeného učiteľa?
„Mal som veľmi rád pani učiteľku 
Anku Trilcovú z Banskej Belej, rada 
spievala, bola vždy veselá a bolo 
nám s ňou dobre.“ Patrik P.

„Na základnej škole to boli panie 
učiteľky Ulbríková a Schinglero-
vá a na strednej p. Anka Bedešová 
a p. Mária Gubrianska. Boli úžas-
né, milé, ústretové, vždy ochotné po-
môcť.“  Tomáš M.

„Spomínam si na mnohých dobrých 
učiteľov, napríklad p. učiteľ Koreň, 
p. učiteľky Ulbrichová, Šibalová, 
Václavská a iné. Sú to už roky.“ 
 Peter I.

„Nikdy nezabudnem na p. uč. Ben-
ckovu a Jochlíkovú. Boli to dobré 
učiteľky, chovali sa pekne k nám, 
boli chápavé, milé a ľudské. Ale asi 
najradšej som mala p. uč. Miháliko-
vú, mamu pani doktorky Lackovej, 
ktorá bola veľmi dobrá a brala nás 
ako svoje deti.“  Anna Š.

„Spomínam na p. učiteľku Lovasovú 
zo Štefultova, bola milá, láskavá a 
veľa nás naučila.“  Pavol M.

„Ja som mal rád p. učiteľku 
Schinglerovú z hornej základnej ško-
ly, lebo mala zmysel pre humor a ve-
dela nám vždy dobre poradiť.“ 
 Ľubomír W.

„Nikdy nezabudnem na bývalého 
pána riaditeľa Mojžiša, ktorý nám 
dával šancu, aj keď sme nevedeli, 
nelámal nad nami palicu po prvom 
neúspechu, vedel nás vždy naviesť 
na správnu cestu a viedol nás aj k 
športovej činnosti. Na strednej škole 
to bol môj triedny Ing. Janko Šemo-
da, ľudský a chápavý človek.“ 
 Pavol B.

„Spomínam si na p. učiteľku Kme-
tíkovú, ktorá bola veľmi trpezlivá a 
dovtedy vysvetľovala učivo, kým ne-
pochopil naozaj každý. Aj keď v nás 
vzbudzovala rešpekt, vedela dobre 
naučiť a neraz som si na ňu s vďa-
kou spomenula aj na strednej škole.“ 
 Magdaléna B.

A na záver srdečný pozdrav s po-
ďakovaním pre svoju drahú tried-
nu Darinku Ambróžovú posiela

Janka Bernáthová
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Michel de Maulne, vďaka 
ktorému je Banská Štiavnica 
opäť mestom európskej 
kultúry, riaditeľ medzinárod-
ného festivalu poézie, divadla 
a hudby Capalest, známy fran-
cúzsky herec, básnik, režisér, 
riaditeľ slávneho Moliérovho 
divadla v Paríži, obdivuhodný 
človek, ktorý prostredníctvom 
umenia a svojich veľkých 
snov zbližuje ľudí, národy i 
kontinenty. Pri príležitosti 
jeho životného jubilea vám 
prinášame tento rozhovor.

Spomínate si ešte na svoje 
chlapčenské sny?

Moje sny sú môj život a malý Mi-
chel je stále vo mne. Je mojou sú-
časťou vo všetkom, čo robím. Ľudia 
sú často smutní, lebo zabúdajú na 
svoje sny, iba deti sú v tomto nao-
zaj čisté, ničím neovplyvnené. Keď 
som bol malý, túžil som byť mé-
diom pre poéziu z iného sveta, lebo 
som úprimne veril, že som z iného 
sveta, že som vznikol z ducha, ako 
sonáta, ako báseň. 

Vaše meno znie ako poézia z 
krajiny dávnych predkov. Po-
znáte jeho pôvod?

Je to keltské meno, meno mo-
jej starej mamy, ku ktorej som mal 
krásny vzťah. Moji starí rodičia boli 
skvelí ľudia, snívali a žili svoje sny a 
v súvislosti s nimi som si prvýkrát 
uvedomil, že existuje niečo ako "in-
teligencia cez srdce".

Život nám jednou rukou podáva 
veniec víťazstva a druhou rukou 
tŕňovú korunu utrpenia. Čím 
ste boli korunovaní častejšie?

Nie je dôležité, čo ti život dá, ale 
ako ho žiješ. Niekto neustále pre-
mýšľa o utrpení, niekto o dobre a 
niekto je šťastný blázon. Jediným 
medikamentom je tvorivosť. Keď 

sa pozrieme do histórie, život mno-
hých veľkých umelcov nám pripa-
dá hrozný, ale skutoční umelci žijú v 
procese tvorivosti a neustále dávajú 
bez toho, aby o tom rozmýšľali.

Precestovali ste mnoho krajín, 
spoznali mnoho miest, čím Vás 
zaujala Štiavnica?

Fascinujú ma mestá, ktoré majú 
podzemie. Sú zvláštne špecifické. 
Podzemný cintorín, nad nim pulzu-
júci život, i do nebies siahajúce chrá-
my a veže. Je v tom určitá symbo-
lika ako telo, duša, duch. Vyhovuje 
mi aj vzdialenosť medzi Štiavni-
cou a Parížom, preto som si tu kú-
pil dom. Aby som získal nadhľad a 
mnohé veci pochopil. A mám rád 
prírodu, vznešené staré stromy, no 
nechápem, prečo ich ľudia vypiľujú. 
To naozaj nechápem.

Capalest je vyjadrením bezhra-
ničnosti umenia, zbližuje ľudí 
a národy prostredníctvom po-
ézie, divadla a hudby. A čo iné 
umelecké vyjadrenia?

Ku Capalestu patrí tiež pohyb, 
tanec a priniesli sme aj výtvarné 
umenie. S mojím priateľom Iva-
nom Ladzianskym sme spolupra-

covali na veľkej exepozícii obrazov, 
aby sme sa opäť niečo nové naučili 
a pochopili. Pripraviť podujatie ta-
kého rozsahu ako je Capalest, je ne-
smierne náročné, neraz až nad hra-
nicou vnímania, ale človek to robí 
preto, lebo to robiť chce a vidí v tom 
zmysel.

Na čo sa môžu tešiť návštevníci 
jubilejného 10. ročníka ?

Keď sa obzriem späť, vidím 10 
rokov tvorivej práce, veľkých pod-
ujatí, množstvo účinkujúcich osob-
ností, návštevníkov i sponzorov z 
krajín celej Európy. Každý ročník 
tu zanechal svoje echo a v ozvene 
predchádzajúcich stretnutí dozrel 
čas, aby sa prostredníctvom ume-
nia opäť stretli Česi a Slováci.

Prvý jarný deň je aj dňom Vášho 
narodenia. Čo Vám môžeme my, 
Štiavničania, zaželať k sedem-
desiatinám?

Zaželajte mi, aby som sa nezme-
nil. Aj keď si občas uvedomujem, že 
čas letí, stále v sebe cítim toho ma-
lého chlapca, ktorý nikdy nezabu-
dol snívať. 

Janka Bernáthová (preklad 
Zuzka Kovárová-Ladzianska)

Muž, ktorý nezabudol snívať

Michel de Maulne v obchodíku s umením. foto janka bernáthová

Študenti ZŠ J.Kollára. foto k.tatárová

Miloš Kováč s dcérou Natálkou. 
foto janka bernáthová

V sobotu popoludní som prechá-
dzala okolo nájomnej bytovky na 
Povrazníku (bývalý internát zahra-
ničných gymnazistov) a neveriacky 
som krútila hlavou. Jej obyvatelia 
sa vyhrievali na slniečku a dozerali 
na hrajúce sa deti. Nič nezvyčajné, 
akurát všade okolo svietili narozha-
dzované odpadky. Pristavila som sa 

pri nich s otázkou, či im to nepreká-
ža. Po krátkej debate ku mne pristú-
pil mladý muž a dal mi svoje čestné 
slovo, že on sa o to postará. A sku-
točne. V nedeľu dopoludnia zorga-
nizoval menšiu brigádu a s niekoľ-
kými nájomníkmi okolie bytovky 
vyčistili. Pán Kováč svoje čestné slo-
vo dodržal. Janka Bernáthová

Dal mi čestné slovo

22. marec je od roku 1992 vyhlá-
sený Valným zhromaždením OSN 
Svetovým dňom vody. Tento deň 
slúži na pripomenutie toho, ako 
je voda pre nás dôležitá a že príro-
du si máme chrániť a uchovávať aj 
pre ďalšie generácie. Informačné 
centrum mladých Banská Štiavni-
ca v spolupráci so Základnou ško-
lou Jozefa Kollára oslávili Svetový 
deň vody netradične. Pri tejto prí-
ležitosti sa do ulíc Banskej Štiavni-
ce vybrali dobrovoľníci, ktorí oko-
loidúcich informovali o dôležitosti 
pitnej vody a potrebe jej šetrenia. 
V rámci osvety rozdávali rôzne le-
táky o vode, (tipy na šetrenie vody, 
výhody pitia vody z vodovodu), pre 
najmenších vlastnoručne vyrobe-
né "eko" hračky a úspechu sa te-
šilo aj maľovanie kvapiek vody na 
tváričky. Dobrovoľníci vyspoveda-
li viac než stovku obyvateľov Ban-
skej Štiavnice a tešili sa, že ľudom 
záleží na pitnom režime a šetrení 
tohto zdravého nápoja. Okrem tej-
to milej aktivity, ktorej cieľom bolo 
informovanie verejnosti, sa ďal-
ší žiaci vybrali na Červenú studňu 
a okolie Vodárenského jazera a po-
zbierali odpadky, ktoré tam ostali 
ešte z jesene. Najmenší žiaci strá-
vili Deň vody v tvorivých dielňach 
alebo v škole. Prišli oblečení v mod-
rom a doniesli si v termoskách svo-
je obľúbené zdravé nápoje z vody. 
Na hodinách viedli diskusie o pití, 
pitnom režime, porozprávali sa aj o 
tom, prečo nie je vhodné kupovať 
toľko plastových fliaš a uvedomili 
si, že to najvzácnejšie čo máme, si 
nemusíme kupovať, ale tečie nám 
rovno z vodovodu. Škola sa nedáv-
no zapojila do projektu Zelená ško-
la a uvedomili sme si, že to bol na-
ozaj veľmi dobrý nápad. Takýmto 
spôsobom môžeme deti naučiť nie-
len teoreticky, ale aj prakticky, že 
keď niečo chceme vo svete zmeniť, 
musíme začať od seba. A všetko sa 
dá, keď chceme. Deň vody bol nao-
zaj krásny a my ďakujeme všetkým 
zúčastneným za spoluprácu a tvor-
bu príjemných aktivít.

Tatiana Adamská

Svetový  
deň vody
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Keď ide o dobrú vec, netreba 
veľké slová. Za študentov SOŠL v 
Banskej Štiavnici hovoria ich skut-
ky. Veľmi dobre si totiž uvedomu-
jú význam vody pre človeka, flóru, 
faunu, pre život.

V utorok 19. marca 2012 si de-
siati dobrovoľníci z 1.A triedy s 
pani profesorkou Hradilovou pri-
pomenuli Svetový deň vody vy-
čistením okolia Komorovských ja-
zier, ktoré sa už zúfalo utápali v 
odpadkoch plastových fliaš, ige-
litiek a iných vymožeností civili-
zácie. Brigádu ukončili rozborom 
vody, čím si názorne zopakovali 
učivo z chémie. K ich aktivite sa už 
tradične pripojili členovia DHZ v 
Banskej Štiavnici s hasičským au-
tom Patrik Dobrota a Valika Zá-
budlá, a pani Oľga Kuchtová. Ši-
kovných študentov v príkladnej 
aktivite podporilo Mesto Banská 
Štiavnica a Mestské kúpele a pla-
váreň v Banskej Štiavnici. 

Janka Bernáthová

Lesáci si 
pripomenuli 
Svetový deň 
vody prácou

V priebehu minulého týždňa sa 
uskutočnili v Banskej Štiavnici 
dve významné podujatia. 

Prvým bol 3. rudnobanský šach-
tág, spojený s 12. Jozefovským 
stretnutím, ktorý sa uskutočnil 
21. marca 2012 v sále Kultúrneho 
centra Banskej Štiavnice. Poduja-
tie je pokračovaním tradície, založe-
nej v roku 2010 v Banskej Štiavnici, 
keď sa uskutočnil 1. rudnobanský 
šachtág pri príležitosti 50. výro-
čia začiatku misie banských odbor-
níkov z Rudných baní na Kube v 
2. polovici 20. storočia. Jozefov-
ská tradícia bola založená v roku 
2001 JUDr. Ing. Jozefom Karabel-
lym, prvým predsedom banícke-
ho spolku. Medzi stovkou účastní-
kov z Banskej Štiavnice, z Hodruše 
– Hámrov, z Vyhní, z Kremnice, z 
Pezinka, z Pukanca, z Bratislavy, z 
Košíc, zo Spišskej Novej Vsi a z Pre-
šova, nechýbali ani súčasné a minu-
lé významné osobnosti baníctva a 
geológie, RNDr. Viera Maťová, ria-
diteľka odboru Ministerstva život-
ného prostredia SR, RNDr. Dušan 
Onačila, hlavný štátny radca Minis-
terstva hospodárstva SR, JUDr. Ing. 
Peter Kúkelčík, predseda Hlavného 
banského úradu, Ing. Jozef Širila, 
riaditeľ Rudných baní, š.p., Banská 
Bystrica, Ing. Richard Kaňa, riaditeľ 
Slovenskej banskej, s.r.o., Hodruša 

-Hámre, Ing. František Jusko, CSc., 
bývalý riaditeľ Rudných baní, š.p., 
Banská Bystrica a Ing. Pavol Janči, 
bývalý riaditeľ Rudných baní závod 
Banská Štiavnica. V programe šach-
tágu bol aj jeden čestný skok cez 
kožu, ktorého absolvovaním bola 
uvedená medzi banícku pospolitosť 
nová publikácia baníckeho spolku 
„Pivný zákon – Biergesetz“ v slo-
vensko – nemeckom preklade a dva 
skoky cez kožu, ktorými boli prija-
tí do baníckeho stavu Jozef Krieger 
z Kremnického baníckeho spolku a 
Imrich Grolmus z Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku. 
Funkcionármi šachtágu boli Ing. 
Urbánek – prezídium, Ing. Durbák – 
kontrárium, Ing. Ferenc – fuchsma-
jor, Ing. Karabelly – pivný dispečer, 
kantor – Mgr. Kružlic, ošliador dr-
žali – J. Osvald a Ing. Bóňa. Pivný 
zákon interpretoval Ing. Vladimír 
Gubriansky. Sponzormi podujatia 
bolo Mesto Banská Štiavnica, Rud-
né bane, š. p. B. Bystrica a Kremnica 
Gold, s.r.o. B. Bystrica. Za prípravu 
sály patrí poďakovanie Oddeleniu 
kultúry mesta B. Štiavnica. 

Druhým podujatím bolo 6. val-
né zhromaždenie Združenia baníc-
kych spolkov a cechov Slovenska so 
sídlom v B. Štiavnici, ktoré sa usku-
točnilo 22.3.2012 v historickej aule 
SPŠ S. Mikovíniho. Rokovanie, kto-
rého sa zúčastnili zástupcovia 21 

baníckych spolkov z celého Sloven-
ska, viedol Ing. Jaroslav Malchárek, 
CSc., predseda združenia, malo kla-
sický priebeh. Na rokovaní boli pri-
jaté do združenia 3 nové subjekty, 
Horehronská banská cesta z Ban-
skej Bystrice, Štítnicka konkoria zo 
Štítnika a Študentský banícky spo-
lok z BERG fakulty TU v Košiciach. 
Pozornosť bola venovaná aj infor-
mácii o príprave 5. stretnutia ban-
ských miest a obcí Slovenska, kto-
ré sa uskutoční v Banskej Štiavnici 
v dňoch 21. - 24.6.2012 a príprave 
14. Európskeho dňa baníkov a hut-
níkov v Košiciach, ktoré sa usku-
toční v roku 2014 . Valné zhromaž-
denie zvolilo aj funkcionárov na 
ďalšie volebné obdobie, za predse-
du bol opätovne zvolený Ing. Mal-
chárek, staronovým tajomníkom sa 
stal JUDr. Dušan Vilím, bolo zvole-
ných aj 5 členov riadiaceho výboru 
a kontrolná a revízna komisia, kto-
rú bude zastrešovať Handlovský 
banícky spolok. Hosťami rokova-
nia boli Ing. Fedor Boroška, riaditeľ 
úradu Slovenskej banskej komory a 
Ing. Jaromír Piliar, zástupca pred-
nostky Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici. Podujatie organizačne a 
hmotne zabezpečil Banskoštiavnic-
ko-hodrušský banícky spolok. Za 
poskytnutie priestorov patrí poďa-
kovanie vedeniu SPŠ S. Mikovíniho. 
Zdar Boh! Milan Durbák

Významné banícke podujatia 

Po roku sme sa stretli na výročnej 
členskej schôdzi základnej organizá-
cie Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Banskej Štiavnici. Ko-
nala sa 14. marca 2012 v reštaurá-
cii u p. Baráka. Vyhodnotili sme ak-
cie, ktoré sa uskutočnili v roku 2011 
a zároveň naplánovali nové na rok 
2012. Zvolili nových členov do vý-
boru , za kontrolórov a na Krajské 
zhromaždenie ÚNSS, ktoré sa koná 
každé dva roky. Tohto roku sa bude 
konať aj 6. zjazd ÚNSS v Bratislave. 
Za Krajské stredisko ÚNSS Banská 
Bystrica prišla Dana Hudecová re-
habilitačná pracovníčka a za kraj-
skú radu Alexandra Muránska. Veľ-
mi nás mrzí, že z Mestského úradu 
Banská Štiavnici sa pre pracovné po-
vinnosti nemohol nik zúčastniť na-
šej schôdze. Najväčší záujem zo stra-
ny našich členov je o spoločenské 
posedenia k rôznym výročiam na-

šej organizácie, varenie gulášu a ná-
učné besedy. Aj tento rok máme na-
plánovanú akciu na každý mesiac. 
Medzi ne patrí aj dopravná akcia a 
zbierka Biela pastelka. Tieto dve ak-
cie budú aj tento rok. Medzi naše ak-
tivity patrí aj vybavovanie prechodu 
pre chodcov pri Úrade práce, sociál-
nych veci a rodiny v Banskej Štiav-
nici. Kto chodí na úrad, určite dobre 
pozná situáciu. Je to cesta 1.triedy 
a prejsť na druhú stranu robí prob-
lém nielen mladším, ale najmä zdra-
votne postihnutým ľuďom. Hoci 
sú tam zastávky, prechod je až o 50 
metrov vyššie pri autoškole. Našou 
snahou za pomoci KR ÚNSS Ban-
ská Bystrica je, aby sa pri zastáv-
kach urobil prechod pre chodcov. Či 
sa nám to podarí uvidíme. Už dru-
hý rok sa stretávame na výborových 
schôdzach a besedách v kultúrnom 
stredisku v Banskej Štiavnici. Dru-

há streda v mesiaci je určená na rôz-
ne besedy. Poslednú stredu mávame 
výborové schôdze, na ktoré chodí aj 
rehabilitačná pracovníčka. Kto by 
mal záujem o nejaké optické pomôc-
ky, alebo potrebuje nejakú radu v ob-
lasti kompenzačných pomôcok, radi 
ho medzi nami privítame a pomô-
žeme. Miestnosť sa nachádza na 1. 
poschodí vpravo. Býva označená lo-
gom únie. Za poradenstvo sa nič ne-
platí a nie je podmienené vstupom 
do ZO ÚNSS. Chcela by som sa aj 
touto cestou poďakovať p. Baráko-
vi, ktorý nám vyšiel v ústrety a po-
skytol nám miestnosť na schôdzu. 
Za veľmi chutný obed patrí vďaka aj 
šikovným kuchárkam. Poďakovanie 
patrí spotrebnému družstvu Jed-
nota Žarnovica za sponzorský dar. 
Ešte raz všetkým ďakujem za účasť 
na schôdzi a prajem veľa zdravia. 

Alica Gajanová

Výročná schôdza ZO ÚNSS

Základná škola s materskou 
školou Maximiliána Hella v Štiav-
nických Baniach otvára doučovací 
Kurz anglického jazyka pre žiakov 
druhého stupňa ZŠ. 

Miesto: ZŠ s MŠ Maximiliá-
na Hella, Štiavnické Bane, ter-
mín kurzu: 10. apríla 2012 – 22. 
júna 2012, vyučujúci: kvalifikova-
ní pedagogickí pracovníci, rozsah: 
jedenkrát dvojhodinový blok do 
týždňa, cieľ kurzu: zvládnuť učivo 
ANJ základnej školy. Cena: jeden 
blok 4 eurá.

V prípade záujmu kontaktujte 
nás, email, pavel.michal.zs@gma-
il.com, 0911 902 582

Pavel Michal

Kurz angličtiny 
pre žiakov ZŠ

Študenti SOŠL s našou redaktor-
kou Jankou Bernáthovou. 
foto jarchív autora
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Predaj nehnuteľného majetku
Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica ponúka na od-
predaj hnuteľný majetok. Podrob-
nejšie informácie na webovej 
stránke školy www.sosbs.sk a na 
informačnej tabuli Spojenej Školy.

Spojená škola

Kancelária SZŤP je otvorená denne 
v PO – PI od 8:00 – 12:00.

Ivan Madara
 
Základná organizácia slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Banskej Štiavnici oznamuje svo-
jim členom, že výbor ZO bude po-
skytovať svoje služby v Klube dô-
chodcov na Nám. sv. Trojice č.7 dňa 
4. apríla 2012 od 9:30-12:00.

Anton Greguss

Poďakovanie
ZO SZZ Štefultov ďakuje sponzo-
rom za ich príspevky na uskutočne-
nie výročnej členskej schôdze, kto-
rá sa uskutočnila dňa 18.3.2012 
menovite: Marian Adamský, Agro – 
B.Belá, Combin, Vladimír Drexler, 
Ondrej Binder, Martina Luptáková, 
Jozef Blahút, Peter Zorvan, Ma-
rian Lupták, Andrej Spišiak, Štefan 
Krivda, Ján Cibula, Štefan Miču-
ra, Peter Ernek, Jarmila Szegeňová, 
Renáta Antalová, rod. Blaškovičo-
vá, rod. Mojžišová, rod. Havaldová, 
rod. Fáberová, rod. Molčanová, po-
ďakovanie patrí aj Jurajovi Korbač-
kovi a Marianovi Paprčkovi za služ-
by pre Základnú organizáciu SZZ 
– Štefultov. ZO SZZ Štefultov 

Poďakovanie 
MŠ 1. mája - elokované pracovis-
ko Nám. Padlých hrdinov Štefultov 
veľmi pekne ďakuje MUDr. Miro-
slavovi Saskovi za sponzorský dar 

– mikrovlnnú rúru a kuchynský 
robot. Pomôžu nám pri príprave 
chutných a zdravých jedál pre naše 
deti. Kolektív MŠ

Poďakovanie
Vyše 40 tokov som pracoval v zdra-
votníctve a spoznal som veľa le-
károv. Jedným z nich je aj MUDr. 
Janka Kramerová, ktorá ako neuro-
lóg nedávno nastúpila na odd. FRO 
tu v B.Štiavnici. Je to osoba s veľ-
kým "O", lebo jej prístup k pacien-
tom je taký ľudský, že od nej by si 
mohli brať príklad poniektorí lekári 
a lekárky v Štiavnici. Touto cestou 
sa chcem poďakovať za pomoc pri 
mojich veľkých bolestiach chrbti-
ce, ktoré ani po intenzívnej injekč-
nej liečbe neustupovali. Kiežby do 
Štiavnice pribudli ďalší odborníci, 
aby úroveň poskytovanej zdravot-
nej starostlivosti v B.Štiavnici stú-
pala. Ešte raz srdečná vďaka, pani 
primárka.  Alojz Jankevič

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Dňa 17. marca v Banskom 
Studenci zorganizoval DHZ 
spoločné stretnutie so 
Spolkom žien s cieľom spolu-
práce, rozvoja spoločenského 
a kultúrneho diania v našej 
obci, ale hlavne k ucteniu si 
našich žien k ich sviatku MDŽ. 

Stretnutie otvoril predseda DHZ 
L. Cibula a privítal členov, ale hlav-
ne prítomné ženy a hasiči ich obda-
rovali kvetmi a pripravili im aj malé 
občerstvenie. Za prítomné ženy 
sa hasičom poďakovala pani Ter-
ka. Spoločné stretnutie prebiehalo 
v pohodovej atmosfére. Ženy spo-
mínali na oslavy MDŽ v minulosti, 
ktoré boli vždy príjemné. Hovorilo 
sa hlavne o spoločenskom a kultúr-
nom (živote) dianí v obci. 

Navrhlo sa niekoľko pekných 
podujatí, ktoré by sme chceli v bu-
dúcnosti spoločne realizovať. Naj-
bližšou spoločnou akciou bude prvé 
výročie vysvätenia kaplnky sv. Flo-

riána dňa 11. mája o 17:30. Chceli 
by sme sa ženám poďakovať, že pri-
jali naše pozvanie na stretnutie, kde 
sme spoločne prežili príjemné a ve-
selé popoludnie.  DHZ Kolpachy 

Stretnutie DHZ so Spolkom žien

2. apríla 
2012 si pri-
pomenieme 
1. výročie 
úmrtia môj-
ho manžela, 
otca, dedka 
Ladislava Malčického. 
S láskou naňho spomína 
manželka, deti s rodinami a 
vnúčatá.

„Ten, koho 
milujete, ne-
umiera, ale 
žije stále v 
našich srd-
ciach.“
Dňa 7. apríla 
2012 uplynú 4 roky od smrti 
nášho milovaného manžela, 
otca Jozefa Radjanskeho, 
ktorý by sa bol dožil 27. au-
gusta 80 rokov. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 
Spomínajú manželka a syn.

„Odišiel ne-
čakane, v 
práci, ktorej 
zasvätil celý 
život..“.
29. marca 
2012 sme 
si pripomenuli piate výročie 
úmrtia nášho manžela, otca 
a dedka Ing. Teodora Pálku. 
Kto ste ho poznali venujte 
mu prosím modlitbu. 
Smútiaca rodina.

Pán Ježiš ho-
vorí: „Ja som 
Vzkriesenie 
a Život. Kto 
verí vo mňa, 
bude žiť, aj 
keď umrie. 
A nik neumrie naveky, kto žije 
a verí vo mňa“ (Jn 11,25-26).
Dňa 29. marca 2012 uply-
nie rok, čo si Pán Ježiš k sebe 
do Nebeského domu povo-
lal nášho milovaného ocina 
a starkého Pavla Chorobu. 
Všetkých, ktorí ho poznali, 
prosíme o modlitbu. 
Za všetku jeho lásku, pomoc 
a spoločne strávené chvíle zo 
srdca ďakujú dcéry Mirka, 
Evka, zať Michal a vnúčiko-
via Šimonko a Martinko.

Nechceme sa dať manipulovať, 
snažíme sa odolávať násiliu, 
bulváru, receptom na "šťastný 
konzumný život..." Preto 
od roku 2003 jednoducho sa 
snažíme realizovať Hodinu 
pokoja: vypíname nástroje na 
formovanie umelého života, 
ktoré sú v rukách neznámych.

Snažíme sa pozerať jeden druhé-

mu do očí, nie na televízne obrazov-
ky, snažíme sa vypínať aj mobilné 
telefóny, počítače... Snažíme sa ve-
novať Bohu i ľuďom, zhovárať sa, 
hľadať skutočné slová, venovať sa 
rodine, priateľom i celkom cudzím. 

Sme tu len na krátky čas, chceme 
zaň ďakovať, prežívať v ňom reál-
ny život, nechcem si ho dať vziať. V 
tomto roku chceme tak urobiť počas 
Veľkonočnej nedele 8. apríla 2012 

aspoň na jednu hodinu medzi 13:00 
a 18:00. Viacerí to tak chceme robiť 
viac hodín, dní, ba i mesiacov. K Ho-
dine pokoja sa pridávajú stále ďalší. 
Niektorí z nich sú na: www.rancna-
dej.sk (v histórii). Ak máte mož-
nosť pridať sa k Hodine pokoja nie-
len anonymne, môžete sa prihlásiť 
formou sms na číslo: 0911 806 499, 
alebo mailom: firmabinder@firma-
binder.sk OZ Ranč Nádej

Pripojte sa k Hodine pokoja

Hasiči si uctili MDŽ na Kolpachoch. foto zuzana sartorisová
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Mária Petrová, čitateľka ŠN
Zapečené kuracie prsia
Kuracie prsia nakrájame na plát-
ky, trošku osolíme a poukladáme 
husto vedľa seba (lebo sa spečú a 
zmenšia) na plech, ktorý sme po-
treli troškou oleja. Do misy dáme 
10 vajec (toto množstvo je na kla-
sický plech na pečenie, ak robíte v 
menšej zapekacej mise, množstvo 
si zhruba prispôsobíte), 2 kyslé 
smotany, 20 dkg tvrdého údeného 
syru (nastrúhať), 1 alebo 2 kon-
zervy šampiňónov bez nálevu, soľ, 
vegetu, korenia podľa chuti (ja dá-
vam aj trochu majoránky) – všetko 
dobre vymiešať, zmes naberačkou 
naniesť na kuracie prsia a piecť ne-
zakryté v rúre asi hodinu, hodinu 
a štvrť (asi 15 minút na 220 stup-
ňov potom stačí asi tak 200 – 180 
stupňov), aby bolo mäsko mäk-
ké a zmes upečená do zlatohneda. 
Ako prílohu odporúčam zemiako-
vé pyré, ale chutí aj s chlebom. Veľ-
mi dobré je aj studené medzi žem-
le či medzi chleby, môžu sa z neho 
vykrajovať rôzne tvary – obdlžníky, 
štvorce, trojuholníky, krúžky... Je 
to rýchlo hotové a praktické napr. 
keď čakáte návštevu, jedlo si pri-
pravíte a pred podávaním len rých-
lo zohrejete v rúre.  Dobrú chuť.

O veľmi úspešnej poľovníckej 
sezóne roka 2011 až január 
2012 môžu hovoriť poľovníci 
Obvodnej poľovníckej komory, 
ktoré združujú okresy Banská 
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom. 

Po prvýkrát sa chovateľská pre-
hliadka trofejí konala v krásnych 
upravených priestoroch barokovej 
sýpky, ktorej zrekonštruovaním sa 
počítalo s následným využitím mä-
sovejších, kultúrnych a spoločen-
ských podujatí. Množstvom predlo-
žených trofejí 708 kusov bol vlaňajší 
rok najrekordnejší za celých 20 ro-
kov konania Chovateľských pre-
hliadok vo Svätom Antone. Z 313 
jeleních trofejí 34 kusov dosiah-
lo medailové ocenenie, z 242 srn-
čích trofejí 4 kusy, z 85 muflóních 
trofejí 18 kusov, z 10 kusov danie-
lích trofejí 3 kusy, zo 49 kusov di-
viačích klov 15 kusov medailových 
ocenení a z lebiek dravcov 3 medai-
lové ocenenia. Poľovnícka hodnoti-
teľská komisia posúdila sumárne u 
jednotlivých druhov trofejovej zveri 
18 kusov ako nesprávne - predčas-
ne ulovené.

Banskoštiavnickú oblasť tradične 
dôstojne reprezentovali najkvalit-
nejšie trofeje jeleňov, srncov, divia-
kov, muflónov a danielov, pochá-
dzajúcich z katastrálnych území 
Kozelníka, Banskej Belej, Prenčo-
va, Dekýša ako aj Mestských lesov 
v Banskej Štiavnice. Slávnostné-
ho otvorenia chovateľskej prehliad-
ky sa zúčastnilo veľa vzácnych hos-
tí ako aj poľovnícka a nepoľovnícka 
verejnosť. Množstvo a kvalita tro-
fejí svedčí o dobrom hospodárení a 

spolupráci poľovníckych organizá-
cií s Lesným úradom, Obvodnou po-
ľovníckou komorou a Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou sprá-
vou. V múzeu si vážime spoluprá-
cu s OPK v Žiari nad Hronom. Ďa-
kujeme im za materiálno-technické 
zabezpečenie a vydanie katalógu a 
zároveň ďakujeme sponzorovi Vla-
dimírovi Stračinovi. Chovateľská 
prehliadka poľovníckych trofejí bola 
verejnosti prístupná denne do 30. 
marca 2012. Erik Petrikovič

Chovateľská prehliadka trofejí 
v Múzeu vo Svätom Antone

Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky. foto mária ďurianová

Výročná hodnotiaca členská 
schôdza za rok 2011sa konala 
dňa 15.marca 2012 o 14:00 
v Klube dôchodcov v Banskej 
Štiavnici, Ul. Námestie sv. 
Trojice č.7, za účasti pána 
JUDr. Dušana Lukačku, 
zástupcu primátorky mesta 
Banská Štiavnica.

Minútou ticha sme si uctili našu 
členku a nášho člena klubu, kto-
rí nás navždy opustili: pani Anna 
Marková a pán Anton Václavek.

Samospráva nášho klubu v zlože-
ní: Marta Borošková, Oľga Dubo-
vanová, Božena Gašparová, Mária 
Krovinová a Vladimír Poprac sa v 
roku 2011 pravidelne schádzala je-
denkrát v mesiaci na ktorej zhodno-
covala ukončené akcie a navrhova-
la plán práce na budúce obdobie. Ku 
dňu 15. marca 2012 máme 54 čle-
nov klubu. 

Výber za členské príspevky boli v 
roku 2011 v sume 171,50 euro

 V roku 2011 sme mali nasledov-
né akcie: Fašiangy, Koleda, MDŽ na 
ranči Nádej, Deň matiek v prírode 
na Počúvadlianskom jazere, Deň ot-
cov v Klube seniorov, výlet do Hru-
šova – Hontianska paráda, Sviatok 
Cyrila a Metóda na Kolpašskom ja-
zere, opekanie špekáčikov, Mesiac 
úcty k starším v našom KD, Jubilan-
ti v novembri s pohostením a dar-
čekom, Stromčeková slávnosť v KD 
pri príležitosti Mikuláša + darček. 

Po skončení hodnotiacej správy 
bol kultúrny program pod názvom 
"Sami sebe". Moderátorom poduja-
tia bol Vladimír Poprac a o slovo sa 
prihlásil pán JUDr. Dušan Lukačko, 
zástupca primátorky nášho mes-
ta. Vyzdvihol našu celoročnú prácu 
v klube s potešením, tak ako uvie-
dla vedúca klubu, že mesto Banská 
Štiavnica plnohodnotne podporu-
je náš klub najmä finančne. Po-
tom odovzdal našim členkám klubu 
kvietky ku dňu MDŽ, ktoré sponzo-
roval SMER-DS. Zablahoželal pani 

Marienke Foltánovej k jej narode-
ninám.

Nasledoval príhovor Vladimíra Po-
praca k našim členkám, báseň pred-
niesol náš člen Zoltán Balúch, ďalej 
básničky predniesli: Oľga Dubovano-
vá, Božka Gašparová, Júlia Sikulová a 
Mária Bucholcerová. Potom naše tri 
členky Júlia Popracová, Mária Kro-
vinová a Eva Cibulová, zatancovali 
nám labutí balet na známu pesničku 
Kde pak ty, ptáčku, hnízdo máš. Zožali 
zaslúžený potlesk a srdečné poďako-
vanie patrí aj Marienke Krovinovej 
za ušitie labutích kostýmov, Julke 
Popracovej za choreografiu a Evke 
Cibulovej za hudobnú produkciu. Po 
vydarenom kultúrnom programe bol 
podaný slávnostný obed a pokračo-
valo sa v spoločenskom posedení ako 
aj v družnej zábave pri vynikajúcej 
hudbe, ktorú produkovali pán Rud-
ko Javorský so speváčkou pani Ha-
nou Trilcovou. Bol to zas jeden pek-
ný deň v našom klube.

Vladimír Poprac

Výročná schôdza Klubu dôchodcov

Balada o briezke
Ešte sa nespustili načisto ľady,  
nezmarná zima nám vadí a vadí, 
briezka púšťa do svojich púčikov 
med a ja píšem v jej jarnej kráse už 
teraz hneď.
Má veľké čaro, keď vlaží ju naša 
zem, a ja chcem písať stále o nej len! 
Ona je krásna a pyšná princezná, 
bielym šálom oblek svoj si zdobí, 
vie zaplakať, keď halúzku jej niekto 
zlomí.
O nelámte, nelámte halúzky mladé, 
veď sú to deti moje vo vetre šanti-
vé, malé. Potom len jemné lístky im 
obviaže rany, vyliezajúc pritúlia sa 
bližšie, do náručia svojej mamy.

Jozefa Pšenicová

Z vlastnej 
tvorby
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.10/2012: „Nech robíme čokoľ-
vek má nám záležať na tom, čo robí-
me, nie na tom, či nás niekto vidí.“ 
Výhercom sa stáva Rudolf Vese-
lý, Križovatka 23, Banská Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme!
V tajničke sa ukrýva výrok Cicera: 

A., Spísanie rodov, podupkáva-
lo, B., Mužské meno, 2. časť tajnič-
ky, C., Poza, číra tekutina, obchod, 
trieska, žen. meno, D., Poumývaná, 
zryloval, miesto pri dome, prel, E., 
Príjemná, podiv, diaľka, cudzie žen. 
meno, aj, F., Nový, pes, dravý vták, 
japonské oblečenie, ačkoli, G., Ry, 
meno Chačaturjana, slov. politická 
strana, pávica, zelenina, H., Neprí-
jemný zápach, lieval, meno Cobo-
rovej, šary, I., Spoluhláska v slove 
Aťa, olej, pokoj, srnka, nerozpúšťaj, 
J., Citoslovce údivu, kostrička, hla-

dovanie, zásady, existu-
je, K., Bežanie, 4.časť taj-
ničky, takto, L., Argón, 
nemecký spisovateľ so 
skr. mena, okresný vý-
bor, Juraja dom., izbová 
rastlina.

1., Začiatok tajničky, 
3.časť tajničky, 2., Otília, 
cieľ, druh vlny, 3., Pred-
ložka, zavýjalo, Mariah 
bez prvého písmena, 4., 
Ovije, čistil praním, poď 
nemecky, 5., Dá do ruky, 
bolenie chrbta, móda bez 
dĺžňa, 6., Dedina pri Ko-
márne, murujem čes-
ky, dopisy, 7., Zn. síra a 
dusík, rev, sieťka, ozn. 
áut Rimunska, 8., Pocit, 
druh Fatimy, zákerný vírus, 9., Ova-
lila, ťažko pracoval, morská malá 
rybka, 10., Čmud, francúzska mód-
na značka, naraz, 11., Bral lieky, jed-
notka sily, vlastnou rukou, 12., Má 

meniny s Petrom, horná časť čižmy, 
citoslovce seknutia, 13., Zoder, po-
lynézsky nápoj, končatina, 14., Plť, 
les, časť tváre, jód, 15., Zn. ampér, 
a volt, nápis na kríži, popravcovia, 

tuto, 16., Vylaďujú, lietadlá zasta-
rane, zviera žijúce v Ázii, 17., Sťali, 
5.časť tajničky.
Pomôcky: K May, Ďurka, Juka, Iha, 
Kora, Sári, Pokyv Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B
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K

L

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Oceňovanie osobností v oblasti kultúry a športu za rok 2011
Utorok 3. apríla, od 16:30, Kino Akademik
Pozývame všetkých priateľov kultúry a športu na vyhlásenie tradičnej ankety spojenej so zaujímavým progra-
mom, v ktorom vystúpia žiaci ZUŠ, spevokol Štiavničan, Monika Maňkovská a iní. Vstup na podujatie zdarma! 

Kino Akademik: O bohoch a ľuďoch
Utorok 3. apríla, 19:00, 2,50€, dráma, Francúzsko, 2010, 122 min., MN15
O bohoch a ľuďoch prináša svedectvo o radikálnej oddanosti mníchov a sile posolstva pokoja a duchovného 
porozumenia, ktoré sa snažili šíriť medzi kresťanmi a moslimami. Film je inšpirovaný skutočným príbehom 
komunity cisterciánskych mníchov z Tibhirine v r. 1996. Získal Veľkú cenu poroty na festivale v Cannes 2010 
(Grand Prix) a zožal obrovský úspech v európskej kinodistribúcii (vo Francúzsku film videlo viac ako 3 milió-
ny ľudí).

Divadlo: Rum a vodka
Nedeľa 8. apríla, 18:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, vstupné 3,- € v predpredaji (Infor-
mačné centrum), 4,- € na mieste
Divadlo Kontra (Dosky 2007 „Objav sezóny) uvádza hru Conora McPhersona "RUM A VODKA".
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry rad-
šej nechajte doma! Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho postaví na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote 
najdôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám!
One man show, komédia, na ktorú tak rýchlo nezabudneš! Réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár
Prvé uvedenie tejto hry a autora na Slovensku! Najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra po prvýkrát v 
Banskej Štiavnici.

Veľkonočný koncert: St. Edmundsbury Cathedral Choir
Streda 11. apríl 2012, od 18:00, kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu Banská Belá
Omšové spevy
Slávnostná sv. omša sprevádzaná spevom zboru. Po skončení omše bude nasledovať krátky cca. 30 minútový 
koncert.
Štvrtok 12. apríla 2012, od 19:00, kostol Nanebovzatia Panny Márie Banská Štiavnica
Koncert St. Edmundsbury Cathedral Choir
Gala vystúpenie, v ktorom odznie výber toho najlepšieho, čo zbor momentálne ponúka.
Vstupné na oba koncerty zdarma! Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť vypočuť si popredný anglický zbor 
naživo!
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Viete už, prečo sa všetko krúti 
okolo času? Odpoveď nájdete v pek-
ne ilustrovanej knihe Čas a hodiny, 
alebo viete, prečo jeme a pijeme, od-
poveď nájdete v knižke Ako sa stra-
vujeme.

Pre staršie deti dávame do pozor-
nosti knižku: Denník odvážneho boj-
ka. 3 diel vyšiel už 15. marca.

No a záverečný 4. diel odkazu 
dračích jazdcov je tu Christopher Pa-
olini: Inheritance vychádza vo vyda-
vateľstve Fragment už 30.marca. 

Našim čitateľkám ponúkame 
skutočný príbeh Slovenky v krajine 
gejší ryže a sakury Sushi v dushi.

Nepochybne vás dojme aj detská 
úprimnosť a jednoduchosť chlap-

ca, ktorý rozpráva o návšteve neba. 
Jeho slová sú očarujúce a presved-
čivé. Túto knihu by ste si mali pre-
čítať. Ak ste pripravení na cestu do 
neba, povzbudí vás. Ak ešte nie ste, 
nechajte dieťa, aby vás viedlo. Ako 
vraví Colton Nebo nie je výmysel.

Nezabudli sme ani na mužov. 
Martin Jurík publikoval a žil v Ne-
mecku a na Slovensku. Dnes žije v 
Bratislave. V knihe Kým nás smrť ne-
rozdelí osud postaví mladého vyšet-
rovateľa pred morálne rozhodnu-
tie vybrať si medzi zlom a menším 
zlom a nezapliesť sa pritom s orga-
nizovaným zločinom.

Fénix Francis, mladší syn legen-
dárneho anglického spisovateľa, nám 

dáva do pozornosti prvý samostatne 
napísaný román Hazardná hra, v kto-
rom nám dokazuje, že je dôstojným 
nástupcom svojho slávneho otca.

Chcete si kúpiť peknú hodnotnú 
knihu? Univerzum vám dá informá-
cie zo všetkých oblastí vedy, kultúry, 
umenia a športu. Poklady našej pla-
néty nájdete v knihe Príroda. Kniha 
je oslavou neobyčajnej rozmanitosti 
života na Zemi. Alebo vás láka jarné 
slniečko do záhrady? Stovky záhrad-
kárskych projektov naozaj pre kaž-
dého nájdete v knihe Ako vypesto-
vať prakticky všetko. Uvedené tituly 
nájdete v kníhkupectve Knihy – dar-
čeky na Ul. A. Kmeťa 22.

Jolana Drbohlavová

Prečítajte si, milí priatelia...
Knižné novinky na našom trhu pre detských i dospelých čitateľov

V stredu 20. marca 2012 sa v 
jedálni Školského internátu na 
Povrazníku uskutočnilo ďalšie 
zo série populárnych podujatí, 
na ktorom študenti predviedli 
svoj talent a zručnosť pred 
rovesníkmi. Podporiť ich 
prišli aj vzácni hostia, medzi 
ktorými nechýbala vedúca 
odboru školstva MsÚ, PaedDr. 
Viera Ebert a mnohí pedagó-
govia a priatelia študentov. 

Po milom privítaní p. riaditeľky 
PhDr. Viery Gregáňovej a organizá-
torky podujatia Mgr. Márie Petrovej 
už pódium patrilo mladým talentom. 
Úvodným írskym tancom Ninky 
Hricovej a vystúpením tanečného 
súboru Texasky sa v sále vytvorila 
tá správna nálada. Temperament-
né tance vystriedali nežné klavírne 
melódie v podaní Evy Paprčkovej a 
pieseň v sprievode gitarových tónov 
Dominiky Janovičovej, študentiek 
SPŠ Samuela Mikovíniho. Pódium 
opäť roztancovali, v rytmoch dže-
zového stepu, úžasní členovia súbo-
ru Texasky, ktorí nám pod vedením 
manželov Berešíkovcov prinášajú 
krásu a pozitívnu energiu. Pôvabné 
speváčky zo ZŠ vo Svätom Antone 
zaspievali s nemenej pôvabnou pani 
učiteľkou Zuzkou Knezovičovou dve 
populárne piesne a veríme, že aj v 
budúcnosti budú patriť k zlatým hla-
som našich kultúrnych podujatí.

Pestrú zmes vystúpení študentov 
SOŠL, ktorých na vystúpenie pri-
pravila RNDr. Idka Hradilová, uvie-
dol moderátor večera Ivan Donič. 
Slávnostné fanfáry na lesných ro-
hoch zahrali Valentín Priehoda a To-
máš Plenta. S prirodzenosťou a ľah-
kosťou klavírneho majstra sa opäť 
dotkol čiernobielych klávesov Ma-
rek Rovňan, ktorý publikum pote-
šil dvomi vlastnými skladbami. Dô-
kazom toho, že lesáci majú blízko k 
ľudovej piesni, bolo vystúpenie he-
ligonkárov Viktora Bradňanského 
a krásnej Majky Žitniakovej. Vik-
tor navyše predviedol, že dobrý he-
ligonkár sa postará o zábavu aj so 
zranenou rukou. Čarovnú roman-
tiku literárnej klasiky Viktora Huga 
preniesla na pódium umelecká reci-
tátorka Gabika Brečková, ktorá do-

kázala pútavým prednesom utíšiť aj 
temperamentné mladé publikum. 
Vystúpenie študentov SOŠL ukonči-
la skvelá speváčka Janka Janšová s 
piesňou Vráť mi tie hviezdy.

Počas celého programu mohli divá-
ci jedným očkom obdivovať zručnosť 
mladej vlasovej stylistky Zuzky Zadu-
bencovej, ktorá pripravovala večerný 
účes pre modelku Kristínu Nedoš-
číkovú, a barmanské umenie Marti-
na Voštiara, Kataríny Morvayovej a 
Patrika Babčana, ktorých pripravu-
je p. majsterka Alena Mlynáriková. 

O zlatý klinec programu sa posta-
rali študenti SOŠ Ľudovíta Greinera s 
pánom učiteľom Dušanom Kabinom. 
Piesne Karla Kryla zahral a zaspieval 
Silvester Lukáč. Finálne hudobné vy-
stúpenie študentov a ich pána učiteľa 
bolo zaslúžene odmenené búrlivým 
potleskom. Ohnivú bodku za progra-
mom spravila ohnivá barmanská šou 
Dominika Ulbríka.

Podujatie pripravili BBSK - POS 
Banská Štiavnica - Pracovisko Ban-
ská Štiavnica, Školský internát pri 
Spojenej škole a Mesto Banská Štiav-
nica. Poďakovanie patrí p. riaditeľke 
PhDr. Viere Gregáňovej, Mgr.Márii 
Petrovej, vedúcemu Školského in-
ternátu Mgr. Marianovi Palášthy-
mu, p. vychovávateľkám Alžbete 
Ivanovej a Renate Lovásovej, zvuká-
rovi Petrovi Mazúrovi a samozrejme 
všetkým skvelým účinkujúcim.

Janka Bernáthová

Art pódium 2012 opäť zaujalo
Prezentácia záujmovo-umeleckej činnosti a tvorivosti mládeže

Nina Hricová a Gregor Petrikovič. 
foto janka bernáthová

Pravidelné stretnutie baníkov
Dňa 30. marca 2012 sa uskutoč-
ní pravidelné stretnutie baníkov 
a ich priateľov. Toto stretnutie 
sa bude konať o 16:00 v baníckej 
krčme u p. Karabellyho. Na vašu 
účasť sa tešia organizátori. 
Zdar Boh.

Jarná detoxikácia
OZ Život a zdravie v spoluprá-
ci s Oddelením kultúry v Banskej 
Štiavnici vás pozýva na stretnutie 
s názvom Jarná detoxikácia. 
Podujatie sa bude konať 2. aprí-
la 2012 o 17:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerfoská 1, Banská 
Štiavnica (pri hoteli Grand-Ma-
tej). Odborný garant: Univerzita 
Loma Linda. 
www.klubyzdravia.sk

CINEAMA 2012 
BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom uvádza 
CINEAMA 2012 krajská pre-
hliadka amatérskej filmovej tvor-
by 14. apríla 2012, od 9:00 do 
18:00 v Krajskom Planetáriu M. 
Hella v Žiari nad Hronom. Vstup 
voľný.

Vernisáž výstavy 
Pozývame všetkých priaznivcov 
výtvarného umenia na vernisáž 
výstavy a vyhlásenie výsledkov 
súťaže amatérskych výtvarníkov 
Jarný salón výtvarného spek-
tra 11. apríla o 16:00 vo výstav-
nej sieni MsKC Žiar nad Hro-
nom. 
Prihlásených 28 autorov v rôz-
nych žánroch - kované a textilné 
plastiky, keramika, šperky, ak-
varely, olejomaľby, grafiky. Vý-
stava potrvá do 30. apríla 2012, 
viac informácií na telefónnych 
číslach 0915 727 244, 045/678 
13 04.

Záhradkársky zájazd
Záhradkári - Štefultov organi-
zujú zájazd do Trenčína dňa 14. 
apríla 2012, kde bude prebie-
hať odborná prednáška kvetov a 
rezu ovocných stromov pod ve-
dením Ing. Eduarda Jakubeka 
a prof. Ing. A.Jakabová. Zájazd 
je spojený s možnosťou nákupu 
okrasných a ovocných stromkov, 
kvetov, atď. Viac informácií u p. 
M.Fábera – 0911 543 239, a u p. 
B.Mojžiša – 0903 250 921. 

oznamy, pozvánky
spomienky
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V dňoch 16. - 18. marca 2012 
navštívili naše mesto hokejisti 
z českého partnerského 
mesta Moravská Třebová. 
Táto návšteva sa uskutočnila 
na základe pozvania hoke-
jistov z Banskej Štiavnice. 

Tak ako po ostatné roky, aj tento 
rok sme odohrali v sobotu dňa 17. 
marca o 14:00 vo Zvolene priateľ-
ský hokejový zápas. Napriek vyso-
kým teplotám a slnečnému poča-
siu sme odohrali priateľský zápas 
na kvalitnom ľade mesta Zvolen. 
Hokejový zápas už od začiatku pre-
biehal v réžii súpera, ale záver zápa-
su sme zvládli a výsledok stretnutia 
po skončení riadneho hracieho času 
bol 5:5. V takýchto priateľských zá-
pasoch sa hrá na konečné víťazstvo 
jedného z mužstiev, preto sme roz-
hodli o 3 trestných strieľaniach na 
každej strane. Opäť boli šťastnej-
ší hosťujúci hráči, ktorí vyhrali na 
trestné strieľania 2:1. Celkové skóre 
po zápase bolo 5:6 v prospech part-
nerského mesta. K zápasu je nutné 
povedať, že vďaka diváckej kulise, 
ktorá vyburcovala hráčov k lepším 
výkonom, sa nám podarilo znížiť 
náskok súpera. Samozrejme, že zví-
ťazili zaslúžene, ale nič to neme-

ní na veci, že sme opätovne potvr-
dili záujem utužovať a prehlbovať 
partnerstvo medzi oboma národmi. 
Zvíťazila dobrá myšlienka, pretrvá-
vala počas troch dní výborná nála-
da, počas zápasu nedošlo k žiadnym 
zraneniam, a to je najdôležitejšie. 
Chcem sa touto cestou poďako-
vať všetkým hráčom za ich výko-
ny a sponzorom: primátorke Mes-
ta Banská Štiavnica Mgr. Nadežde 
Babiakovej, Mgr. Petrovi Novotné-
mu, Ľubomírovi Barákovi, Janke 
Dudášovej za ich nezištnú pomoc, 
bez ktorej by sme celú návštevu z 
partnerského mesta nemohli zvlád-
nuť na takej úrovni, aká bola počas 
týchto 3 dní. 

Záverom je potrebné povedať, že 

návšteva hokejistov z Moravskej Tře-
bovej bola už štvrtou v poradí a my 
sa chystáme na náš ďalší spoločný 
zápas, ktorý odohráme v mesiaci de-
cember 2012 v Moravskej Třebovej. 

Banská Štiavnica – Moravská 
Třebová 5:6 góly: Pavel Hanzlík 
2, Silvester Burian, Michal Skarba, 
Marian Skarba

Zostava: brankár Slavomír Bla-
hút, hráči: Pavel Hanzlík, Andrew 
Edward Giandomenico (USA), Du-
šan Lukačko, Dušan Vahlandt, Ras-
tislav Smutný, Silvester Burian, 
Marian Skarba, Michal Maruniak, 
Michal Skarba, Andrej Macko, Pat-
rik Pavlík, Erik Melicherčík.

Dušan Lukačko 

šport

služby
Vykupujem celé orechy, tel.č.:0914  �

138 988
Kované brány, ploty, zábradlia -  �

lacno, rýchlo a kvalitne. Viac info na 
tel.č.: 0915 810 387

Požičiam karnevalové kostýmy,  �
viac info na: 0908 190 312

Pílenie dreva cirkulárom, motoro- �
vou pílou, tel.č.: 0908 655 270

Strihanie ovocných stromov, che- �
mická ochrana stromov, dĺžka rozpra-
šovania 9 m, tel.č.: 0918 594 753

Lokše na objednávku. Nad 10 ks  �
0,30€/ks. Tel.: 0907 817 186

Odstúpime zabehnutý obchod s  �
potravinami na Hornej Rovni, tel.č.: 
0904 947 093 

Obchod u Radka (býv. OPP) ponú- �
ka čokoládu na varenie 400 g 40% za 
1,99 Eur.

Predám starožitnú skriňu z konca  �
19. storočia (r. 1890), mäkké drevo. 
Cena dohodou. Kontakt: 691 38 64, 
mobil: 0915 819 989

Novootvorená predajňa bazár, Se- �
cond – hand na Križovatke pri Drogé-
rii 101 Vás pozýva na nákup tovaru. 
Prineste si predať Vám nepotrebné, 
možno niekomu potrebné veci a sta-
rožitnosti za výhodné ceny. 

Hľadám priateľku nad 60 rokov,  �
tel.č.: 0911 539 069

zoznamka

IV. liga juh muži - 14.kolo 
Jednota Málinec - Sitno Banská 
Štiavnica 2:0 (1:0)
Pažout - Halát (86’ Cabanik), Necpal, 
Hanzlík A., Ferienčik st., Šima, Urge-
la, Pastier (55’ Beňadik), Lupták (60’ 
Ferenčik ml.), Kminiak, Dulaj

V priemernom zápase sme odišli 
domov bez zisku čo i len bodu. Zá-
pas začali lepšie domáci a v prvých 
15. minútach si vypracovali sľubné 
dve šance, ale našťastie pre nás ich 
hráči mierili tesne vedľa našej brá-
ny. V 35. minúte to boli opäť domáci 
hráči, ale ich vyloženú šancu zmaril 
dobrým obranným zákrokom Ne-
cpal. Do dobrej šance sa dostali i naši 
hráči, a to v 44. minúte, keď v dobrej 
šanci minul bránu domácich Šima.

Na začiatku 2. polčasu sme sa 
mohli ujať vedenia, ale striedajúci 
Beňadik sa dostal k odrazenej lop-
te, ale jeho slabá strela tesne minu-
la ľavú žrď domácej brány. Naplno 
sa ukázalo porekadlo, ktoré platí vo 
futbale, nedáš - dostaneš v 60. mi-
núte, keď lopta po zahraní rohové-
ho kopu sa po chybe našich hráčov 
dostala až do našej päťky a domáci 
otvorili skóre. Naši sa potom snaži-
li o vyrovnanie, čo sa im však nepo-
darilo. Boli to naopak domáci, keď 
sa v nastavenom čase nádherne tra-
fil domáci kapitán z 25 metrov a sta-
novil výsledok zápasu.

Fiľakovo - Štiavnické Bane 1:2 
Chochol, Čamaj

IV. liga juh dorast - 14. kolo
Fk Šalková - Sitno Banská 
Štiavnica 3:1 (1:0) Potančok
Szabó - Déneši (76’ Zupka), Ferien-
čik, Ladický, Malatinec (70’ Petro), 
Cibuľa, Pastier, Ďurovič, Židík, Ďu-
rovič, Potančok, Neuschl (52’ Du-
cho)

Dve štandardné situácie na pre-
lome polčasov rozhodli o víťazstve 
domácich 

Kam na futbal
IV.liga muži, 1.4. o 15:30
Banská Štiavnica - Č. Balog 
JUPIE B.Bystrica - Štiavnické Bane
IV.liga dorast, 31.3.o 14:00
Banská Štiavnica - FK Tornaľa

Ivan Javorský

Až v 14. kole stratili naši  
hráči neporaziteľnosť

Trávnaté ihriská znovu ožili, začala sa jarná časť futbalových súťaží

Hokejisti Banskej Štiavnice a Moravskej Třebovej. foto jan petrík, st.

Priateľský hokejový zápas 
Tesná prehra Banskej Štiavnice až po samostatných nájazdoch

V 10. kole sa stretli naše 
družstvá vo vzájomnom 
zápase. Keďže družstvo Sitna 
nastúpilo značne oslabené, 
očakával sa vyrovnaný 
priebeh zápasu. Nakoniec 
sa však predsa len prejavili 
väčšie skúsenosti a družstvo 
Sitna bezpečne zvíťazilo.

Opevnenie Banská Štiavnica 
Klopačka - Opevnenie Banská 
Štiavnica Sitno 2,5:5,5

Za Klopačku vyhral Bosák, za 
Sitno vyhrali Kuchyňa, Píš, Lon-
gauer a Hipszki. Remízou sa skon-
čili partie Niemeyer – Koleda, Ci-
buľa – Laník a Hudec – Mosin.

V poslednom kole privíta Sitno 
súpera z Modrého Kameňa a Klo-
pačka cestuje do Stožku. 

Standa Kuchyňa

Šach 3.liga
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reality

práca

inzercia

InzercIa

Ponúkam zasklievanie balkónov a lógií - je 
vhodné pre získanie dodatočného odkladacieho 
priestoru, zníženie hluku, prašnosti a prievanu, 
šetreniu tepla v bytoch a domoch pomocou 
Slovenského hp systému. Zasklenie tvoria po-
suvné krídla, ktoré sa skladajú z rámu a výplne. 
Rámy sú vyrobené z hliníka a medzi sebou sú 
tesnené mohérovým tesnením. Zameranie a 
kalkulácia zdarma. Tel.: 0919314400

STOLMID – Miloš Dubovský
Vstavané skrine, 

kuchyne a iné
na mieru 

a aj na splátky!

Tel. č.: 0914 162 280
e-mail: info@stolmid.sk

Ponúkame predaj, servis, montáž 
PC a satelitov.

Predaj vysokorýchlostného 
internetu od 4 € za mesiac.

PC-TEAM.sk

www.pc-team.sk tel.: 0904 638 653

50% zľavy 

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!

OPTIKA
S  M E R A N Í M  Z R A K U

po - pi 9:00 - 11:30 12:30 - 17:00
sobota 9:00 - 12:00
nedeľa ZATVORENÉ
Dolná 2 (bývalá budova OPP)

OPTIKAOPTIKA
OČNÁ 

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  �
0905 551 791

Predám pozemok na Štefultove,  �
tel.č.: 0903 121 901

Predám pozemok v BŠ časť Štefultov  �
3750 m² na slnečnom mieste, prístu-
pová cesta priamo k pozemku, inž. sie-
te 50 m od pozemku, 0914 138 988

Dám do prenájmu veľký luxusný za- �
riadený byt v historickom centre BŠ aj 
krátkodobo, tel.č.: 0903 795 775 

Predám RD vo Sv. Antone (oproti  �
OcÚ), č.tel.: 045 692 0 800

Predám 3-izbový zrekonštruovaný  �
byt na Drieňovej, zn. súrne, telefónne 
číslo: 0905 148 574

Prijmeme čašníčku, Reštaurácia pod  �
Starým mestom, Botanická 11, BŠ, 
tel.č.: 0905 888 988 (10:00 -18:00)

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem, viac  �
informácií na telefónnom čísle: 0907 
710 630

Predám metrovicu a štiepané klátiky  �
do krbu, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0944 164 590

Predám vstavanú elektrickú rúru ne- �
vybalenú za 329 €, P632SS – telesko-
pické výsuvy, stála 379 €, viac informá-
cií na telefónnom čísle: 0904 203 759


