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V utorok 13.4.2010 sa v popo-
ludňajších hodinách konalo v kine 
Akademik slávnostné odovzdáva-
nie ocenení pre osobnosti v oblasti 
kultúry a športu. Podujatie zor-
ganizovalo Mesto Banská Štiavni-
ca, OKCRaŠ a moderovali ho dve 
šarmantné mladé slečny Barbora 
Ivašková a Janka Szendreiová. Na 
úvod sa prítomným prihovoril pri-
mátor mesta Pavol Balžanka, ktorý 
vyzdvihol prínos pre mesto práve 
takýchto ľudí, ktorí zviditeľňujú 
naše mesto doma i v zahraničí. Po 
jeho slovách nasledovalo vystúpenie 
Kristiána Kováča, žiaka ZUŠ, ktorý 
sa predstavil hrou na keyboarde a 
zahral skladbu z muzikálu Flash 

Dance. Tento rok bolo ocenených 
10 športovcov v kategórii žiaci-do-
rast, ktorých určila Komisia športu 
nasledovne: Plávanie: Denisa Ten-
kelová, Monika Maruniaková, Ma-
túš Berlanský, Matej Ernek, Marian 
Adamský, Karate: Samuel Kotora, 
Gabriela Maruniaková, Streľba: Pe-
ter Lupták, Richard Šimek, Trojboj: 
David Nemčok, cenu za najlepšieho 
športovca v tejto kategórii získala 
Denisa Tenkelová. Ceny odovzdal 
člen komisie športu p. Ivan Beňo a 
zástupca primátora mesta Ing. Juraj 
Čabák. Vzápätí vystúpili na pódiu 
duo Padlášového výberu Zuzka 
Knezovičová a Ján Jakubík so svojím 
hudobným prejavom.  4.str.

Liga proti rakovine

Deň narcisov - 16.4.
str. 6

Botanická záhrada

Brigáda nadšencov 
úspešná...

str. 5

Inzercia

Inzercia

MsÚ info...

IC pripravuje...
 str. 3 
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V dňoch 22. – 27. marca sa 
skupina 10 študentov Gymnázia 
Andreja Kmeťa a Súkromnej ho-
telovej akadémie Joergesov dom 
zúčastnila prvej časti aktivity pro-
jektu medzi Banskou Štiavnicou 
a maďarským mestom Sopron s 
názvom „Študentský sprievodca 

mestom“. Táto aktivita je jednou 
zo súčastí projektu Spoločne bez 
hraníc, ktorý je podporený EÚ z 
Programu maďarsko – slovenskej 
cezhraničnej spolupráce.

Aktivity sa zúčastnili študenti  
od 16 do 19 rokov. Práve takéto 
projekty , ako sú vzájomné náv-

števy študentov, upevňujú vzťahy 
medzi našimi národmi, pričom 
partnerské vzťahy nemusíme 
upevňovať len formálnym spô-
sobom, ale aj spoluprácou medzi 
mladými ľuďmi.

Naše cestovné pauzy boli ako 
inak na benzínkach.        4.str.

Vzájomné návštevy študentov
Vzájomné prehlbovanie vzťahov medzi partnerskými mestami Banská Štiavnica a Šoproň napreduje

Ocenení najlepší v oblasti kultúry a športu
V našom meste je veľa osobností, ktoré nás zviditeľňujú doma i v zahraničí 

Ocenení športovci za rok 2009 v kategórii žiaci - dorast
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Dňa 8.4.2010 o 11.00 hod. 
bolo hliadkou MsPo zistené, že 
pod panelákom na Ul. J. Straku 
rozoberajú Rómovia chladničku.  
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o I.K. a V.K.  
obaja z Banskej Štiavnice. Meno-
vaní boli hliadkou MsPo upozor-
není na dodržiavanie verejného 
poriadku.     

Dňa 9.4.2010 o 11.00 hod. 
bolo hliadkou MsPo  zistené, že 
na Ul. Budovateľská rozoberajú 
Rómovia vrak motorového vozi-
dla. Následne bolo zistené, že ide  
o  A.S. z Banskej Belej a V.B. z 
Banskej Štiavnice. Nakoľko vrak 
motorového vozidla bol rozobe-
raný na verejnom priestranstve, 
priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch  v znení neskorších 
predpisov.     

Počas uplynulých dní boli 
hliadkami OO PZ a MsPo vy-
konané kontroly verejného po-
riadku a požívania alkoholických 
nápojov maloletými a mladis-
tvými osobami v reštauračných 
zariadeniach a na verejných 
priestranstvách, kde sa  maloletí 
a mladiství  zdržiavajú. Zistené 
priestupky budú riešené v zmys-
le zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov   

Jozef  Mego

zást. náčelníka MsPo

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Vyberáme z čiernej skrinky
Výrub drevín na Železničiarskej 

ulici

S veľkou ľútosťou pozerám, ako 
niekto likviduje zelené plochy v 
našom meste. Na Železničiarskej 
ulici cca pred 2 rokmi vypílili 
nádherné lipy - zdravé a neviem, 
či niekto vydal na tento výrub po-
volenie. Teraz to znovu pokračuje 
na tej istej ulici o niekoľko metrov 
ďalej niekto dal vypíliť celý svah. 
Zabudol, že dreviny tento svah 
spevňujú a zabraňujú erózii. To 
nám však ukáže krátka budúcnosť. 
Celá ulica je pri daždi znečistená 
blatom a kameňmi z tohto svahu. 
Okrem toho je tam urobený pre-
kop cesty, ktorý sa prepadáva a 
nikto si to nevšíma... Zrejme ča-
kajú, kým tam niekto neodtrhne 
nápravu z vozidla...

Milan, Drieňová

Odpoveď:

Rozhodnutie o súhlase na výrub 
2 líp na ul. Železničiarska bolo vy-
dané dňa 11.09.2006 a právoplat-
nosť nadobudlo dňa 02.11.2006.

Lipy rástli medzi garážami v ich 
bezprostrednej blízkosti a svojím 
rastom narúšali statiku dvoch ga-
ráží. Ďalším dôvodom bola tá sku-
točnosť, že ich koruny zasahovali 
do elektrického rozvodu NN. 

 Ing. I. Mičko, odd. V, ÚM, RM a ŽP

Stanovisko k výrubu drevín na ul. 

Železničiarska

Rozhodnutie zo dňa 1.2.2010 o 
súhlase na výrub 10ks agáta, urču-

je náhradnú výsadbu 10ks ihlična-
tých drevín do 30.09.2010, žiadateľ 
priebežne vysádza na predmetnom 
pozemku ihličnaté dreviny.

Žiadateľ podal dňa 20.11.2009 
na Mestský úrad v Banskej Štiav-
nici žiadosť o povolenie na výrub 
10 ks agáta rastúcich na pozemku 
s parcelným číslom C KN 4469 v 
katastrálnom území Banská Štiav-
nica vo vlastníctve MESTA BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA. Dôvodom bol 
výrub starých stromov, ktoré rastú 
vo svahu, v blízkosti elektrického 
vedenia. V prípade nepriaznivé-
ho počasia hrozí ich spadnutie na 
uvedenú el. sieť a taktiež na oplo-
tenie majiteľov obytných domov. 
Žiadateľ doplnil Žiadosť o súhlas 
na výrub od miestnych obyvateľov 
a taktiež od Mesta Banská Štiav-
nica. Miestnou obhliadkou bolo  
zistené, že stav drevín skutočne 
zodpovedá stavu uvedenému v 
žiadosti a dreviny neprimerane vy-
sokého vzrastu rastú nakloneným 
spôsobom vo svahu v bezprostred-
nej blízkosti elektrického vedenia, 
preto bol výrub povolený.

Ing. I. Juricová

Prekop cesty

Rozkopávka bola vykonaná pre 
vybudovanie elektrickej prípojky. 
MsÚ začal konanie s pôvodcom 
rozkopávky, aby komunikáciu 
uviedol do bezchybného stavu. 
Ďakujeme za podnet.

D. Vahlandt, MsÚ 

Bolo...

13. 4.

Deň otvorených dverí v MŠ na 
Drieňovej. 

Slávnostné udeľovanie cien 
Mesta Banská Štiavnica v oblasti 
kultúry a športu za rok 2009.

Účasť na oslave životného jubi-
lea bývalého prezidenta SR p. Ru-
dolfa Schustera. 
14. 4.

Rokovanie Kalvárskeho fondu.
Pracovné rokovanie na Úrade 

vlády SR k realizácii a pripravova-
ným europrojektom. 
16. 4.

Navštívi naše mesto Veľvyslanec 
Veľkej Británie v SR J.E. Michael 
John Wyn Roberts. 

Po prijatí v priestoroch ho počas 
celodenného programu v Banskej 
Štiavnici bude sprevádzať primá-
tor mesta. 

Účasť na výročnej schôdzi SZTP 
v Banskej Štiavnici. 

Bude...

19. 4.

Pracovné stretnutie s minis-
trom životného prostredia SR p. 
Jozefom Medveďom a s ostatnými 
predstaviteľmi rezortu počas po-
rady ministra, ktorá sa uskutoční 
v SBM v Banskej Štiavnici.   

Na pozvanie veľvyslanca Štátu 
Izrael v SR J.E. Zeev Bokera sa pri-
mátor mesta zúčastní na slávnost-
nom programe pri príležitosti 62. 
výročia nezávislosti Štátu Izrael.
20. 4.

Uskutoční sa pracovné roko-
vanie s generálnou riaditeľkou 
SACR JUDr. Svetlanou Gavorovou 
k nadchádzajúcej letnej turistickej 
sezóne a možnostiam prezentácie 
nášho mesta doma i v zahraničí.  
21. 4.

Zasadnutie Mestskej rady. 
Účasť na slávnostnom otvorení 

30. ročníka Celoslovenskej súťaže 
zručnosti škôl s lesníckym zame-
raním v múzeu vo Sv. Antone.

22. – 24. 4. 

Primátor mesta sa spolu s de-
legáciou poslancov MsZ zúčastní 
na 15. ročníku medzinárodného 
festivalu „Dni slovenskej kultúry“, 
ktorý sa uskutoční v partnerskom 
meste Moravská Třebová. Naše 
mesto budú reprezentovať ume-
lecké súbory Texasky, Paradajz 
pikčr, Sokoliarska skupina sv. Ba-
vona, Živé šachy, atď.  

Andrea Benediktyová 

Stredoslovenská energetika

 oznamuje, že dňa 20. apríla 
2010 od 8. – 14. hod. bude preru-
šená dodávka elektrickej energie 
na uliciach: Kamenná, Družico-
vá, Dolná Resla, Jaroslava Au-
gustu a časť Horná Resla okolo 
dvoch krížov. 

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

14. Pracovný týžďeň

Objekt SO 101 Komunikácia a 
spevnené plochy 2. Etapa

1.časť (úsek od penz. Kachelman 
po ul.Palárikova)

frézovanie asfaltov
rozoberanie povrchu existujúcej 

komunikácie
15. Pracovný týžďeň

Objekt SO 101 Komunikácia a 
spevnené plochy

1.časť (úsek od penz. Kachelman 
po ul.Palárikova)

vyberanie kociek
vyberanie asfalov a kociek z 

chodníkov
planýrovanie cesty pred geodet.

zameraním

16. Pracovný týžďeň

Objekt SO 101 Komunikácia a 
spevnené plochy

1.časť (úsek od penz. Kachelman 
po ul.Palárikova)

prekládka káblov
uprava cesty do nivelety
osadenie pouličných vpustí

17. Pracovný týžďeň

Objekt SO 101 Komunikácia a 
spevnené plochy

1.časť (úsek od penz. Kachelman 
po ul.Palárikova)

pokládka el. vedenia na verejné 
osvetlenie

osadenie obrubníkov, pokládka 
KSC Ladziansky Matúš

COMBIN Banská Štiavnica,s.r.o.

Združenie spoločností COMBIN B. Štiavnica - STRABAG – Kammerhofská

Plánované práce na Ul. Kammerhofská
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Oznam

Informačné centrum aj v nad-
chádzajúcej sezóne nadväzuje 
na predchádzajúce roky v práci 
sústredenej na návštevníkov 
a turistov, ktorí zavítajú do 
nášho mesta. Už v roku 2007 sa 
informačné centrá Mesta Ban-
ská Štiavnica a Slovenského 
banského múzea spojili a vy-
tvorili jedno informačné miesto 
pre návštevníkov v priestoroch 
budovy Berggericht. Informač-
né centrum je otvorené sedem 
dní v týždni počas celého roka, 
v zimnej sezóne (október-a-
príl) v čase 8-16 hod. a v letnej 
sezóne (máj-september) v čase 
9-18 hod. 

Informačné centrum poskytu-
je rôzne neplatené, ako aj platené 
služby svojim zákazníkom. Okrem 
podávania informácií (v sloven-
skom, anglickom, nemeckom, ta-
lianskom, čiastočne maďarskom ja-
zyku) o meste a jeho okolí, o múzeu 
a jeho expozíciách, poskytovania 
propagačných materiálov, zisťova-
nia najlepšieho dopravného spoje-
nia, odporúčania výletov do okolia, 
zabezpečujú pracovníci centra aj 
rôzne platené služby. V informač-
nom centre je možné rezervovať a 
objednať si prehliadku mesta s fun-
dovaným sprievodcom v rôznych 
jazykoch. Návštevník si môže zakú-
piť parkovacie lístky i vstupenky na 
kultúrne podujatia v našom meste. 
Prostredníctvom Ticketportálu, 
ktorého sme predajcom, ponúkame 
vstupenky na kultúrne i športo-
vé podujatia  na území Slovenska, 
Českej republiky, Poľska, Maďar-
ska. Návštevníkom ponúkame služ-
by cestovnej agentúry, internetu a 

predaj suvenírov. 
V roku 2010 sme sa rozhodli 

rozšíriť ponuku sprievodcovských 
služieb. Okrem klasickej ponuky, 
ktorú veľmi dobre využívajú jed-
notlivci, skupiny i cestovné kancelá-
ri,  máme záujem rozšíriť ponuku o 
iné, atraktívne formy sprevádzania, 
určené rôznym vekovým kategóri-
ám. Tiež špecializované prechádzky 
s vyškolenými sprievodcami po ná-
učných chodníkoch Geoparku. Po 
minuloročnom tematickom spre-
vádzaní mestom a jeho príbehmi 
sme tento rok začali s pravidelnými 
stretnutiami nazvanými Príbehy 
starej Štiavnice. Jedenkrát mesačne 
prinášame záujemcom o príbehy 
možnosť dozvedieť sa nové, nepo-
znané, skryté zaujímavosti z rôz-
nych oblastí a zákutí mesta. Tema-
tické sprevádzania sú určené nielen 
návštevníkom nášho mesta a oko-
lia, ale aj obyvateľom, študentom i 
žiakom. Vo februári to bol Sloven-
ský ústredný banský archív, v marci 
Hotely a penzióny I. (predstavili 
sme Hotel Grand Matej a penzión 
Nostalgia), na sobotu 24.apríla pri-
pravujeme rozprávanie s premieta-
ním starých fotografi í a pohľadníc 
„Štiavnica z archívu“, na máj je v 
rámci Envirofi lmu pripravená pre-
hliadka Arboréta Kysihýbel. Počas 
najsilnejších mesiacov (júl, august) 
ponúkame denné sprevádzanie pre 
návštevníkov mesta. Za zvýhodne-
nú cenu majú možnosť dozvedieť sa 
históriu nášho mesta so sprievod-
cami, ktorých objednávame každý 
deň. Každé podujatie uverejňuje-
me pre návštevníkov, obyvateľov i 
podnikateľov na našej web stránke 
www.banskastiavnica.sk, prostred-
níctvom Štiavnických novín, zasie-

lame pozvánky i tlačové správy. 
Našou snahou je správne a ak-

tuálne informovať záujemcov a 
sme vďační ak nám podnikatelia, 
organizácie i jednotlivci na naše 
kontakty (tikbs@banskastiavnica.
sk) zasielajú informácie o podu-
jatiach, poskytovaných službách a 
ponukách. Poskytovateľom služieb 
v oblasti cestovného ruchu a ďal-
ších služieb ponúkame možnosť 
prezentovať sa zdarma poskytnu-
tím tlačených letákov a brožúr. Za-
bezpečujeme tiež predaj suvenírov, 
knižných publikácií, CD a DVD 
nosičov nielen o našom meste, ale 
aj jeho širšom okolí na komisio-
nálny predaj. Propagujeme nielen 
samotné mesto, ale celý región, 
jeho zaujímavosti, jedinečné mies-
ta, kultúru a tiež prírodné špeciality 
okolia.

Tešíme sa na prichádzajúcu let-
nú sezónu, na návštevníkov nášho 
mesta a celého regiónu. Veríme, že 
budú s našimi službami spokojní 
a pri odchode po príjemne stráve-
nom čase pomyslia na skorý návrat 
do nášho mesta.

Mgr. Drahomíra Prieberová

Informačné centrum mesta B. Štiavnica
Slovenský zväz záhradkárov – 

základná organizácia Štefultov 
vyhlasuje súťaž pod názvom „Roz-
kvitnuté ulice“

Kategórie:

• Najkrajší balkón – terasa – 
okno

• Najkrajšia predzahrádka – 
skalka

• Najkrajšie okolie obytného 
domu
Kritéria hodnotenia:

• Vhodnosť rastlín použitých k 
výstavbe

• Estetický dojem
• Čistota výsadby

Podmienky súťaže:

• Do súťaže sa môže prihlá-
siť každý občan mesta Banská 
Štiavnica a to do jednej alebo 
viacerých kategórií najneskôr do 
31.5.2010

• Pri prihlásení sa vyplní pri-
hláška, ktorá bude obsahovať: 
meno, adresa, kontakt, kategória

• Vyhodnotenie súťaže sa 
uskutoční 2 krát – v júni a v au-
guste (sobota)

• Súťaž hodnotí súťažiaca ko-
misia: Michaela Mojžišová

Silvie Debnárová
Radoslav Debnár
Zuzana Maruniaková
Milan Fáber
• Podľa počtu súťažiacich sa 

rozdelí komisia
• Prihlásení súťažiaci umožnia 

komisii prehliadku súťažnej zele-
ne v určených termínoch

• Súťažiaci sa zaväzuje, že bude 
zeleň ošetrovať počas celého ve-
getačného obdobia

• Výsledné vyhodnotenie spra-
cuje organizačný štáb súťaže

• Všetky kategórie budú oce-
nené vecnými cenami 

SZZ

Súťaž „

Rozkvitnuté ulice“

ZŠ J. Kollára na sídlisku Drie-
ňová Vám oznamuje, že je k dis-
pozícii športový areál pri škole 
volejbalové ihrisko, futbalové 
miniihrisko, tenisový kurt, bas-
ketbalové ihrisko
Prevádzkový čas:

pondelok – piatok 15.00h – 
22.00h

dni pracovného voľna 10.00h – 
22.00h

prázdniny 10.00h – 22.00h

Tešíme sa na Vašu účasť 

objednávky na č. t. 0918 255 415

Primátor mesta Banská 
Štiavnica po tragickej neho-
de, pri ktorej zahynul poľský 
prezidentský pár a celá poľská 
delegácia poslal kondolenčný 
list starostovi partnerského 
mesta Olsztynek v nasledov-
nom znení:

Vážený pán starosta, správa o 
úmrtí Vášho pána prezidenta a 
celej delegácie, ktorá zahynula pri 
tragickej nehode sa ma osobne hl-
boko dotkla. Je to veľká strata pre 

celý poľský národ. Viem si predsta-
viť, aký veľký musí byť Váš zármu-
tok a hlboko s Vami cítim.

Ťažko sa mi hľadajú slová, kto-
rými by som mohol zmierniť žiaľ 
nad stratou týchto významných 
a statočných ľudí. Ľudí, ktorí sa 
svojimi činmi nepochybne za-
písali zlatými písmenami medzi 
najvýznamnejšie osobnosti Vašej 
krajiny. Krajiny, ktorú milovali a 
ktorá bola ich domovom. Svojou 
obetavou prácou jej robili česť a 
dobré meno v zahraničí. 

Čas zahojí bolesť a stlmí žiaľ, 
spomienky a činy však nikdy nevy-
maže. Želám Vám v mene svojom, 
v mene členov Mestského zastupi-
teľstva a v mene všetkých občanov 
partnerského mesta Banská Štiav-
nica do najbližších dní veľa sily a 
verím, že spolu s obyvateľmi mesta 
Olsztynek nájdete útechu a prene-
siete sa cez túto bolestnú stratu.

S hlbokou úctou a s pozdravom 

ZDAR BOH!

Mgr. Pavol Balžanka primátor

Kondolencia partnerskému mestu
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1.str. Prvá z páuz bola po pár 
kilometroch - bola ešte na Slovensku, 
kde sme si ešte za eurá mohli doplniť 
svoj batoh tým, čo sme potrebovali 
resp. tým, čo sme si niektorí doma 
zabudli. Potom sme absolvovali po-
slednú dlhšiu pauzu na „pretiahnu-
tie“ kostí a nabratie energie, ktorú 
sme s pribúdajúcimi kilometrami 
postupne strácali, aj keď sa nálada v 
autobuse po prechode hranice zača-
la nápadne stupňovať rozprávaním 
si vtipov a pozeraním Yes Mana na 
Kubovom notebooku. 

Do Šoprone sme dorazili večer 
po 6 hodinách cesty. Pôvodne sme 
mali prísť o 2 hodiny skôr, takže v 
študentskom internáte nás už netr-
pezlivo očakávali maďarskí učitelia 
so študentmi. Po privítaní nám dali 
podrobné pokyny ohľadom nášho 
týždňového pobytu v Maďarsku,  
kým sme my jedli naozaj dobrú ve-
čeru. Po večeri sme sa rozdelili a 
každý z nás šiel bývať buď do už vo-
pred určenej rodiny, alebo na izbu v 
internáte.

Myslím, že všetci, ktorí sme bývali 
v rodinách, sme boli milo prekvapení 
pohostinnosťou našich maďarských 
priateľov a príjemnou atmosférou, 
ktorú nám už na začiatku pri prvom 
stretnutí navodili.

V nasledujúcich dňoch sme už po-
kračovali podľa pokynov, ktoré kaž-
dý z nás pre istotu dostal aj napísané. 
Prezreli sme si Šoproň - veľmi pekné 
mesto s bohatou históriou, s krásny-
mi farebnými zrekonštruovanými 
budovami a zámkami v okolí pripo-
mínajúce náš kaštieľ vo Sv. Antone.  
Videli sme aj Lesnícku akadémiu, 
ktorá bola do Šoprone presťahovaná 
z nášho mesta po vzniku prvej Čes-
koslovenskej republiky v roku 1919. 

Nezabudnuteľná pre nás zostane 
naša pani sprievodkyňa Ildikó, kto-
rá s nami trávila väčšinu času nášho 
pobytu v Šoproni a s ktorou sme sa 
neraz aj z chuti zasmiali, aj keď sme 
pri prehliadke mesta a jeho okolia 
boli dosť vyčerpaní z toľkého pre-
chádzania sa a oboznamovaní sa s 
mestom a jeho históriou. Veď len au-
tobusom, ktorý bol v Šoproni určený 
iba na dopravenie nás k pamiatkam a 
zaujímavým miestam v okolí Šopro-
ne sme najazdili až 200 km. Možno 
aj preto sa nám na spiatočnej ceste, 
našťastie už na Slovensku, pokazil, 
ale tento problém sme vyriešili.

Tak ako na našu pani sprievodky-
ňu, tak určite nezabudneme ani na 
úžasnú čokoládovú továreň, kde sme 
mali možnosť pozrieť si zaujímavý 
krátky dokumentárny fi lm o výrobe 

a spracovaní čokolády, taktiež sme tu 
ochutnali 40 druhov čokolád z celé-
ho sveta. 

V Maďarsku sme degustovali aj 
maďarské víno v miestnej vinárni a 
oboznamovali sme sa s maďarskými 
tradičnými jedlami tým, že sme teraz 
s už naozaj kamarátmi zo Šoprone, 
predvádzali naše znalosti a zručnosti 
z oblasti gastronómie, ktoré vyvrcho-
lili v slávnostnej večeri v priestoroch 
školskej reštaurácie. Po večeri sme si 
spoločne zaspievali a naučili sme sa 
tancovať maďarské národné tance, 
niektorí sme si ešte zopakovali ma-
ďarské slovíčka, ktoré sme sa za tých 
pár dní naučili.

Posledný deň v Maďarsku sme 
ukončili slávnostným obedom v reš-
taurácií, kde sme sa poďakovali a roz-
lúčili tým, že kamarátov z Maďarska 
budeme a s radosťou o pár týždňov 
čakať u nás, tu na Slovensku. 

Naša práca ale nekončí. Hneď po 
veľkonočných sviatkoch sme začali 
intenzívne pracovať na výstupe našej 
práce – sprievodcovi po Šoproni, v 
ktorom sa pokúsime zhrnúť naše zá-
žitky a odporúčania pre slovenských 
turistov v tomto maďarskom meste. 
O ďalšom priebehu  našej aktivity 
budeme čitateľov ŠN aj naďalej infor-
movať. Zuzana Dudáková

Vzájomné návštevy študentov

1.str. Po ich vystúpení nasle-
dovalo odovzdávanie cien v oblasti 
kultúry – osobnosť, kolektív a pod-
ujatie za rok 2009. Nominované boli 
Texasky, Živý šach a Salamandrové 
dni. Víťazom kategórie podujatie 
roka 2009 sa stali Salamandrové 
dni. Po odovzdávaní ceny nasledo-
valo vystúpenie žiačky ZUŠ LDO 
Barbary Hockovej v prednese prózy. 
Nasledovalo vyhlasovanie nominá-
cii v kategórii šport – dospelí. 
Nominácie - Pretláčanie rukou: Ján 
Vojenčák, Roman Tenkel, Stolný 
tenis: Marian Šurka ml., Trojboj: 
Radoslav Nemčok. Komisia športu 
ocenenie pridelila Jánovi Vojenčá-
kovi. O hudobný sprievod sa posta-
ral opäť talentovaný Kristián Kováč. 
Nasledovalo vyhlasovanie výsled-
kov v kultúre v kategórii  kolektív, 
nominácie: ZUŠ, Texasky a Paradajz 
Pikčr. Víťazom tejto kategórie sa sta-
li Texasky. Opäť nasledovalo vystú-
penie dua Padlášový výber. Novou 
kategóriou v ktorej sa ceny udeľovali 

tento rok bola kategória Organizá-
tor športových podujatí. Komisia 
športu sa rozhodla oceniť ľudí, ktorí 
sú často v úzadí, ale pritom sú pri 
príprave a samotných podujatiach 
najdôležitejší a často sa na ich úsilie 
zabúda. Nominovaní v tejto kate-
górii boli Milan Potančok – Šteful-
tovská desiatka, Miroslav Osvald 
-  Banskoštiavnický horský cyklo-
maratón,  Ján Čamaj – Štiavnický 
kahanec.  Víťazom v tejto kategórii 
sa stal Miroslav Osvald. Po vyhláse-
ní výsledkov sa predstavila Nadež-
da Kvaková a zarecitovala básne zo 
zbierky Márie Petrovej Zastavte čas 
na jednu báseň. Poslednou kategó-
riou bolo vyhlásenie osobností kul-
túrneho života v Banskej Štiavnici. 
Nominovaní boli: Zlatica Berešíko-
vá – Texasky, Peter Chovan – Ban-
skoštiavnický banícky  betlehem, 
Monika Hricová – Déjá vu, Mária 
Petrová – A klub. Víťazkou sa stala 
Zlatka Berešíková. Na záver sa pred-
stavili žiačky ZUŠ skladbou z muzi-

kálu Gejša. Poslednom kategóriou 
bola športová kategória veterán. V 
tejto kategórii bol ocenený Bohuslav 
Melicherčík. Po odovzdaní ceny sa 
účastníci podujatia z radov športov-
cov i zástupcov kultúrnej obce pre-
sunuli na pohostenie do reštaurácie 
Gallery, p. Baráka. Na záver by sme 
radi poďakovali  všetkým, ktorí nám 
svojou spoluúčasťou pomohli vytvo-
riť dôstojnú akciu, ako poďakovanie 
za snahu v oblasti kultúry a športu. 
Menovite ďakujeme: Zuzke Knezo-
vičovej a Jankovi Jakubíkovi, Na-
dežde Kvakovej, Barbare Ivaškovej, 
Janke Szendreiovej, Katke Burdo-
vej, Kristiánovi Kováčovi, žiačkam 
ZUŠ Barbore Hockovej, Monike 
Lipovskej, Zuzane Dudákovej a ria-
diteľovi ZUŠ Palkovi Macákovi. Za 
vkusne pripravené občerstvenie pre 
ocenených ďakujeme Ľubomírovi 
Barákovi a reštaurácii Gallery. Ver-
me, že o rok k oceneným pribudnú 
ďalší, ktorí zviditeľnia naše mesto 
doma aj v zahraničí.  Michal Kríž

Ocenenia v oblasti kultúry a športu
Dňa 16.4.2010 navštívi naše 

mesto Veľvyslanec Veľkej Británie v 
SR J.E. Michael John Wyn Roberts. 
Jeho excelenciu prijme na Radnici 
primátor nášho mesta, ktorý ho 
bude počas celodenného progra-
mu v Banskej Štiavnici sprevádzať. 
Po obede bude nasledovať disku-
sia na Gymnáziu A. Kmeťa, ktoré 
bude od budúceho školského roku 
bilingválnym, čím nadviaže na tra-
díciu slávnej akadémie a prípravky 
na zahraničné štúdiá. Jeho exce-
lencia navštívi popoludní členov 
okresnej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých. Na ich 
výročnej členskej schôdzi veľvy-
slanec predstaví aktivity, ktorým 
sa venujú seniori a postihnutí vo 
Veľkej Británii. Okrem prehliadky 
nášho mesta navštívi aj Botanickú 
záhradu, kde sa stretne v diskusii 
s miestnymi aktivistami a odkiaľ 
sa spoločne presunú do priestorov 
ArtCafé, kde diskusia vyvrcholí.

Michal Kríž

Veľvyslanec Veľkej Bri-

tánie v našom meste

Za pekného počasia sa 
11.4.2010 konal už 63. ročník ná-
rodného behu z Divína do Brati-
slavy. Na jeho štart sa postavilo 
celkovo 4 198 bežcov. Trať mera-
la 11 625 m. Padol aj účastnícky 
rekord, keď celkovo aj s malým 
Devínom sa na štart postavilo 4 
556 bežcov. Prinášame výsledky 
banskoštiavnických bežcov.
Hlavná kategória – muži: 

19. Prokein Martin – Pepola 
B.Štiavnica – 40.20

111. Šlúch Roman – B. Štiavni-
ca – 45.49

199. Nemčok Tomáš – KMT B. 
Štiavnica – 48.55

214. Nemčok Radoslav – KMT 
B. Štiavnica – 49.11 

V tejto kategórii štartovalo 2 
249 bežcov.
Muži 40 – 49 roční:

6. Matis Daniel – B.Štiavnica 
– 43.00

27. Kozák Peter – B. Štiavnica 
– 48.21

318. Prefertus Róbert – Tanád 
Sport – 1.07.29

V tejto kategórii štartovalo 389 
bežcov.
Ženy 35 a viac:

43. Višňovská Katarína – Ta-
nád Sport – 1.02.53

V tejto kategórii štartovalo 161 
bežkýň.                                   Red.

Štiavničania na behu
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Čo urobili Štiavničania - dob-
rovoľníci túto sobotu pre svoje 
rodinné striebro, alebo ako 
som už predtým napísala, pre 
svoje adoptívne dieťa Botanic-
kú záhradu, to sa mi neprisnilo 
ani v tom najkrajšom sne. 
Realita bola oveľa krajšia. Pra-
covali mladí, starší, ale aj ten 
najmenší, ktorý nemal hádam 
ani dva roky. A prišlo nás viac 
ako 50, súdiac podľa vydaných 
plastových misiek na guláš, 
pričom všetci ani nejedli ! 

Presný počet nevieme, pretože 
ich príchody a odchody boli časovo 
neohraničené, prezenčné listiny ne-
boli potrebné.... Jednoducho prišli, 
vzali pracovné nástroje a zaradili sa 
buď k už pracujúcej skupinke, alebo 
si vyhliadli vlastný kút, ktorý očisti-
li a skultúrnili. A to bol najokatejší 
dôkaz ich vzácnej prítomnosti. Sta-
čí sa prejsť po chodníkoch botaniky 
a pozerať. Za všetkých organizáto-
rov im chcem touto cestou čo naj-
úprimnejšie poďakovať. 

Na všetko odborne dohliada-
la pani Ing. Veronika Dudíková, z 
SLTŠ, ktorej rovnako patrí naše po-
ďakovanie, podobne ako SPŠ S. Mi-
kovíniho, ktorá nám zas bezodplat-
ne sprístupnila svoju jedáleň, kde 
dobrovoľníci dobíjali svoju energiu 
chutným guľášom z diviny. Ich 
zabezpečovateľom sme menovite 
poďakovali už v predchádzajúcom 
článku, podobne ako dodávateľovi 
tej najchutnejšej kávičky a čaju na 
svete ako i mestu a Technickým 
službám za technickú výbavu. Ne-
poďakovali sme však sponzorom 
pánom Petrovi Ernekovi a Tomášo-
vi Ciglanovi za chlieb a nápoje. 

Vám všetkým a dobrovoľníkom 
obzvlášť patrí naše veľké ďakujeme!

Bolo úžasne pozorovať, ako ľudia 
pri hrabaní, zametaní a nakladaní 
dávali pozor, aby nezničili to, čo sa 
už derie na svetlo, čo raší, prediera 
sa, aby malo šancu ďalej žiť...kohú-
tiky, úponky brečtanu, zakrpatené 
fi alky, no predovšetkým mladé sa-
denice vzácnych drevín,  na ktoré 
nás upozornila prítomná pani in-

žinierka.
Ak ti chýba odvaha začať, už si sa 

vzdal, vraví sa... My sme sa však ne-
vzdali, svoje sny a predstavy sme sa 
snažili pretaviť do budúcnosti „Bo-
taniky“, ktorú neplánujeme pocho-
vať, podobne ako doterajší status jej 
ochrany. Botanická záhrada si ju 
rozhodne zasluhuje.

Nuž a čo na záver. Stretla som 
tam skvelých nezištných ľudí, kto-
rí vyznávajú hodnoty necielené len 
pre vlastné recyklovateľné potreby, 

ale pre potreby svojho mesta. A za 
to som životu vďačná. Medzi pr-
vým vdychom a posledným výchy-
chom plynie život. Je na každom z 
nás, čím ho vyplníme.

Každé slávnejšie miesto má svo-
je vyhliadky a niektoré aj výhľady. 
A naše mesto je miesto, ktoré má 
oboje. S takýmito ľuďmi sa Banská 
Štiavnica nemusí báť o svoje vy-
hliadky do budúcnosti. 

Oľga Kuchtová

Tri zážitky z Botanickej záhrady

V sobotu dňa 10. apríla sme sa 
s manželom Mikim zúčastnili bri-
gády, poriadanej dobrovoľnými 
ochrancami prírody „ za očistenie 
Botanickej záhrady“.Počasie bolo 
príjemné a zišlo sa nás tam do 50 
nadšencov, ktorým nie je osud tejto 
historickej záhrady ľahostajný. Pote-
ší, že ľudia sa dajú v čase voľna nalá-
kať na dobrú vec. Mňa samozrejme 
lákali na miesto spomienky, pretože 
sme v domčeku za „leknínovým ja-
zierkom“, prežili s rodinou 30 rokov. 
Nebohý otec Ing.Jozef Lackovič pô-
sobil na Strednej lesníckej škole ako 
profesor. Takže Botanika bola naším 
skutočným domovom, hoci už teraz 
26 rokov žijeme na sídlisku Drieňo-
vá. Dodnes so sestrou Ľubou nedeľ-
né popoludnia  trávime v Botanike. 
Akcia- brigáda bola pripravená, mali 
sme k dispozícii náradie- hrable, 
metly lopaty, fúriky, vrecia na lístie 
a pod. Rozpŕchli sme sa po areáli a 
usilovne hrabali 5-6 ročné napada-
né lístie a mužská časť ho vozila aj s 
napadanými konármi na miesto pri 
chemickej škole. Pobyt na čerstvom 
vzduchu a fyzická práca nám iste 
neuškodili. Ja som najskôr praco-

vala v zátačke pri „našom dome“, 
kde mi neuniklo, že tie konvalinky, 
ktoré tam boli v detských časoch, i 
ten ružový rododendrón, ktorý tak 
nádherne kvitol, tam už nie sú. Za-
myslená som sa presunula k tzv.Kol-
lárovskému domu, žiaľ, popísanému 
sprejermi, kde okrem lístia bolo aj 
dosť neporiadku a fl iaš od lacného 
vína. Oživiť spomienky mi pomohli 
zvedavé veveričky, ktoré  boli pre-
kvapené usilovným ruchom „zame-
tačov a hrabačov“ a pozerali na nás 
z kmeňov sekvoje. Prekvapené po 
rokoch nečinnosti. Jedným okom 
som ešte pozerala na spílené, dva 
roky neodvezené stromy. Spomenu-
la som si zase na otca, ako hovoril, 
že strom, ktorý spadne, už nevstane 
a treba ho odviezť. A samozrejme 
aj na pána prom.biol.Janka Králika, 
ktorý počas celého nášho pobytu v 
Botanike pedagogicky usmerňoval 
lesníckych študentov, ktorí v rámci 
praxe  denne pracovali na „ očiste 
a skrášľovaní záhrady.“ Opilovali 
konáre, strihali forsítiu a zlatý dážď, 
vysádzali stromky a kvety. Horná i 
dolná Botanická záhrada mala svo-
jich dvoch záhradníkov a odbor-

ného botanika, ktorí sa jej s láskou 
venovali. Žijúci otcovi kolegovia 
Ing.J.Sedílek, .M.Volčko i Ing.Petri-
kovičovci mi iste dajú za pravdu. Čo 
chcem týmto vlastne povedať, milí 
Štiavničania. Je síce chvályhodné, že 
sme brigádovali a hrabali lístie a za-
metali chodníky namiesto mládeže, 
ale myslím si, že od tejto amatérskej 
formy spolupráce je potrebné sa vrá-
tiť k tej odbornej, špecializovanej. 
Záhrady musia mať svojho správcu 
a záhradníka tak, ako to vždy bolo a 
malo by byť aj do budúcnosti. Mala 
som tú možnosť vidieť záhrady vo 
viacerých európskych mestách, vo 
Viedni, Leobene, Drážďanoch, Lei-
dene, Paríži... tam je starostlivosť o 
ne veľmi veľká. V r. 1751 navštívil 
naše mesto manžel Márie Terézie 
František Štefan Lotrinský, zaklada-
teľ Botanickej a zoologickej záhrady 
vo Viedni, prvej na svete. Rakúski a 
nemeckí profesori na Lesníckej aka-
démii o 90 rokov neskôr nadviazali 
na tento jeho počin založením Bota-
nickej záhrady v Banskej Štiavnici.

Vždy ma potešia články v štiav-
nických novinách o perspektíve 
turistického ruchu v našom meste. 

Dnes je doba náročná, komplikova-
ná,turista chce plnohodnotný ser-
vis a aj príbehy. Takým príbehom 
nášho mesta je aj príbeh Botanickej 
záhrady. Ak chceme nadviazať na 
lesnícke tradície, je potrebné sa o 
ne aj zodpovedne starať. Botanická 
záhrada, horná i dolná tvoria sú-
časť, aj  súčasť mesta UNESCO. Sú 
jedinečné. Len naša ľahostajnosť 
ich ničí. Osobne sa domnievam, že 
študentov obidvoch škôl je potreb-
né opäť viesť k tejto záslužnej prá-
ci.  Výchova je nikdy nekončiaci sa 
proces. Turisti po prehliadke mesta 
si zaiste radi oddýchnu v tieni bo-
tanickej záhrady, kde je celoročne 
príjemne.

No a na záver by som sa rada zú-
častnila aj ďalšej brigády za očistu 
Drieňovej, nášho druhého domova. 
Verím, že aj s mnohými jej obyva-
teľmi. Tiež by mala mať „gazdu“, 
ktorý by dbal o príjemné životné 
prostredie. Každodenná cesta roz-
bitým schodišťom na Pátrovskom 
kopci, kde chýba rigol,  dookola so 
smetím, nie je príjemná. Prišla jar.

Mgr.Mária Čelková

Hrabanie a zametanie so spomienkami

Účastníci na brigáde v Botanickej záhrade
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Deň narcisov je celoslovenská 
verejnoprospešná kampaň, 
ktorú každoročne organizuje 
Liga proti rakovine Slovenskej 
republiky. 

Cieľom kampane je upozorniť 
na problematiku nádorových ocho-
rení, vniesť problematiku boja proti 
rakovine ako aj pravdu o súčasnom 
postavení chorých na Slovensku 
bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z 
choroby nestal strašiak, ale fakt, 
ktorý ľudí spája. 

Symbolom  kampane je žltý na-
rcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si 
ľudia pripínajú v tento deň na  svoj 
odev, aby aj týmto spôsobom vyjad-
rili solidaritu s osobami postihnu-
tými rakovinou.

Zbierka sa vykonáva s cieľom 
získavať prostriedky na pomoc on-
kologicky chorým pacientom a ich 
rodinám, na zabezpečenie infor-
mačných a preventívnych kampaní 
LPR a na podporu výskumných a 
klinických projektov.

Finančné prostriedky vyzbiera-
né v Deň narcisov rozdeľuje Liga 

proti rakovine Slovenskej republiky 
späť do projektov, na ktoré prichá-
dzajú žiadosti zo všetkých regiónov 
Slovenska. Generálna rada LPR SR 
rozhodne o rozdelení výťažku v 
troch hlavných oblastiach a to: 

•klinické a výskumné projekty, 
veda, výskum  a prístrojové vyba-
venie,

•prevencia, informovanosť a po-
radenstvo,

•psychosociálna starostlivosť.
Už jedenástykrát sa my pedagó-

govia a študenti   Gymnázia An-
dreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, 
pripojíme k tradícii, ktorou všetci 
spoločne dávame najavo, že prob-
lém nádorových ochorení nám nie 
je ľahostajný . 

Spoluprácu s Ligou proti rako-
vine SR sa nám podarilo nadviazať 
v roku 2000 a v tomto roku sme sa 
prvý raz stali spoluorganizátormi 
Dňa narcisov. Odvtedy každý rok  
v priestoroch našej školy ako aj v 
uliciach mesta dobrovoľné hliadky 
našich študentov oslovujú spolužia-
kov i spoluobčanov a rok čo rok sa 
stretávajú  s väčším záujmom verej-

nosti o danú akciu.  
Kvet narcisu sa stal v mnohých 

európskych krajinách a teda aj u 
nás  symbolom boja proti onkolo-
gickým ochoreniam a práve  malé 
umelé žlté kvety narcisu sú  symbo-
lom aj tohto dňa.

Kvety umelého narcisu sa pripí-
najú ľuďom ako vďaka za príspe-
vok, ktorý je dobrovoľný. Kvety na-
rcisu sa nepredávajú, ako sa o tom 
častokrát hovorí. 

Kvet narcisu sa pripína prispieva-
júcim za dobrovoľný príspevok!

Gymnázium Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku 
podieľa na  organizovaní 

Dňa narcisov 2010  ako spoluor-
ganizátor Ligy proti rakovine Slo-
venskej republiky. 

Dobrovoľné hliadky našich štu-
dentov opäť vyjdú do ulíc mesta a 
oslovia našich spoluobčanov. 

Ak chcete prispieť, hľadajte dob-
rovoľníkov  označených  identifi ká-
torom

dobrovoľníka – kľúčenkou s vi-
zitkou dobrovoľníka na modrej 
šnúrke ukončenou žltým kvetom 

narcisu a označením dobrovoľníka 
číslom, ktoré slúži na jeho identi-
fi káciu. Dobrovoľník  reprezentuje 
našu školu a LPR SR, do zbierky sa 
zapája nezištne, informuje prispie-
vajúcich o účele zbierky.  

Hliadka bude dobrovoľné fi nanč-
né príspevky vyberať do pokladnič-
ky 

označenej logom Ligy proti rak 
ovine vo farebnosti kampane tohto 
roka. Tento rok sú to zelené poklad-
ničky. 

Verejnosť je o uvedenej akcii in-
formovaná aj prostredníctvom me-
diálnej kampane. 

V Slovenskej republike ročne 
ochorie na rakovinu takmer 23 000 
ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre 
nás  darovanou nádejou, že jedného 
dňa spoločnými silami dokážeme 
skoncovať s najväčšou hrozbou pre 
zdravie ľudí - s rakovinou.

Študenti Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia 
na stretnutie s vami v uliciach mes-
ta v piatok – 16. apríla!

Mgr. Miroslava Kováčová

Gymnázium Andreja Kmeťa B. Štiavnica

16. apríl - Deň narcisov 2010

Čítam na pokračovanie texty p. 
Igora Kuhna o nutnosti rozdúchať 
kreatívny turizmus v Banskej Štiavni-
ci. V 11. čísle Štiavnických novín ma 
zaujal článok „Ako získať viac turis-
tov pre Štiavnicu“, kde autor spomína 
osobnú návštevu španielskeho Bilbaa, 
a opiera sa vo svojich  argumentoch 
o príbeh jednej z výrazných stavieb 
dejín súčasnej architektúry. Rada by 
som niektoré jeho tvrdenia opravila a 
doplnila.

Bilbao je v dejinách súčasnej archi-
tektúry zapísané výrazným spôsobom 
vďaka výstavbe extravagantného ex-
perimentu - európskej expozitúry vý-
znamného Guggenheimovho múzea. 
V článku sa pripisuje autorstvo stavby 
akémusi významnému japonskému 
architektovi. Múzeum ale navrhol 
v Kanade narodený, v Spojených 
štátoch amerických žijúci architekt 
Frank O. Gehry, ktorý nemá japon-
ské ale židovské korene (jeho rodičia 
boli poľskí židia). Je mimochodom 
spoluautorom (spolu s Vladom Milu-
nićom) takzvaného "Tančícího domu" 
na Rašínovom nábreží v Prahe, ktorý 
podobne ako múzeum v Bilbau priťa-

huje pozornosť turistov a je súčasťou 
azda každého sprievodcu po „Zlatej 
stovežatej Prahe“. Gehry, mimocho-
dom známy pre svoje aktívne využí-
vanie soft wéru CATIA vyvinutého 
v 70. rokoch minulého storočia na 
vojenské účely, patrí v súčasnosti ku 
skupine tzv. „stararchitects“ (do ktorej 
patria tiež Zaha Hadid, Rem Koolhaas, 
Norman Foster, Jean Nouvel a ďalší). 
Stararchitects sú globálne hviezdy 
architektonického neba, ktoré dnes 
určujú sekundárne aj to, čo Kuhn vo 
svojom texte neuvádza vôbec – mož-
ný zásadný zvrat spoločnosti užívanej 
či ináč profi tujúcej z ich diela – stavby 
samotnej.  „Bilbao Eff ect“

Ale naspäť do Bilbaa. Toto baskické 
mesto nachádzajúce sa koncom 80. 
rokov na hrane atraktivity, politicky 
aktivovalo stavbu svojej „vlajkovej 
lode“. Spojením politickej sily a zna-
čiek (Guggenheim a Gehry) sa mesto 
pokúsilo zvýšiť svoju príťažlivosť pre 
potenciálnych návštevníkov mesta. 
Úspech, ktorý sa po otvorení múzea 
v roku 1997 dostavil (turisti prišli) je 
jednoznačne výsledkom excelentného 
proma stavby, pod ktorú je podpísaný 

jeden z hviezdnych architektov. Nie 
je to „séria náhod“, ako píše Kuhn, 
ale vopred premyslený ťah na turistu. 
Gehry bol použitý ako značka. Jeho 
stavby sú ako magnet, pred ktorými je 
nutné sa aspoň odfotiť, ak nie do nich 
vstúpiť. Tento takzvaný „Bilbao efekt“, 
ktorý sa začal so stavbou a sprievod-
nými javmi, ktoré vyvolal používať, je 
príznačný od konca 90. rokov. Využili 
ho následne ďalšie inštitúcie, respek-
tíve mestá, ktoré cez štáte pokladne 
a silnú fi lantropiu súkromných me-
cénov stavby a ich autorov fi nancu-
jú. Do tejto kategórie stavieb patrí 
napríklad Central Library od Rema 
Koolhasa a jeho ateliéru OMA (Se-
attle, 2004), Th e Kiasma Museum of 
Contemporary Art od Stevena Holla 
(Helsinki, 2004)

Igorovi Kuhnovi aj čitateľom Štiav-
nických novín, ktorí sa o architektovi 
chcú dozvedieť viac, dávam do pozor-
nosti fi lm Sydneyho Pollacka z roku 
2005: Skica Franka Gehryho (Sket-
ches of Frank Gehry), v súčasnosti 
dostupný na DVD, ktorý vás prevedie 
spôsobom tvorby tohto architekta.
P.S. A čo Štiavnica?

Aká úvaha ma v súvislosti so spoje-
ním Gehry-Bilbao napadá pre Banskú 
Štiavnicu a jej snahu zabojovať o kaž-
dého turistu? Mesto by nemalo pod-
ceňovať vážnosť autorít, odborníkov 
a profesionálov v umeleckých a krea-
tívnych odboroch – architekti, umelci, 
dizajnéri. A nielen to. Malo by aktív-
nejšie a profesionálnejšie využívať ich 
potenciál. Ponúka sa napríklad otázka 
čo by mesto Banská Štiavnica mohlo 
získať, keby k tvorbe vizuálu informač-
ného systému oslovilo 5 špičkových 
dizajnérskych štúdií, z ktorých by na 
základe vyjadrenia poradného tímu 
odborníkov vybralo jeden návrh. Ale-
bo akú turistickú atraktivitu by mohli 
mať špeciálne exteriérové odpočíva-
dlá, ktoré by navrhli pre štiavnický 
okruh pripravovaných cyklistických 
trás tímy mladých architektov? Alebo 
ako by mohla vyzerať obyčajná sezón-
na terasa v samom centre mesta, keby 
sa pod ňu podpísal významný archi-
tekt nadregionálneho formátu? Otá-
zok sa ponúka prekvapivo veľa. 

Zuzana Bodnárová

 kultúrna aktivistka a producentka

členka o.z. Štokovec, priestor pre kultúru

Bilbao a Banská Štiavnica
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Fitnes centrum v plavárni

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

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

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stre-
du, medzi 10 – 12 hod. v Klube 
dôchodcov na Trojičnom námes-
tí podávať informácie občanom 
mesta a okolia o možnostiach 
právneho využitia výhod, ktoré 
podľa zákona poskytuje Zväz pro-
tifašistických bojovníkov.

SZPB

Original Oldies party

Dňa 16. apríla 2010 (piatok) od 
21.hod. sa uskutoční v Pražovni 
ďalšia v poradí Original Oldies 
party. Hrajú  DJ Drobček (ZV) a 
DJ Hymy (BŠ). Na vašu návštevu 
sa tešia organizátori.

Výročná členská schôdza

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

Ivan Madara, predseda OC SZTP, Anna 

Peťková, predseda ZO SZTP 

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

Páleník

Zlatníctvo RyaNa Gold na Dol-
nej 3 v BŠ oznamuje svojím zákaz-
níkom, že z ekonomických dôvo-
dov bola prinútená svoju predajňu 
zatvoriť. Ctení zákazníci ma nájdu 
v Leviciach na Štúrovej 19 (pešia 
zóna). Tel.:036-6312229. Nielen 
Vaše objednávky ale aj prípadné 
reklamácie vybavíme v Leviciach.

 S pozdravom Anna Nadová, 
RyaNa Gold, Ku Bratke 1, 934 05 
Levice

BAJKERI ŠTIAVNICKÍ POZOR !!!

Pozývame vás na tretie stret-
nutie bajkerov, v piatok 30. apríla 
o 18. hod v Art café. Preberieme 

návrh okruhov v Štiavnických vr-
choch a ďalšie veci... Teší sa na Vás 
tím 24 tajchov.

„Dnes ruže z lásky patria 
Ti, tak kladieme ich na Tvoj 
stôl. Nech každý lupienok 
blahoželá Ti, aby Tvoj život 
šťastný bol.“ Významného ži-
votného jubilea 70. rokov sa 
v týchto dňoch dožíva naša 
drahá priateľka Anička Deb-
nárová z Banskej Štiavnice. 
Za všetkých, ktorí ju majú 
radi, jej prajeme všetko naj-
lepšie.

OZNAMY

Oznamy

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica

a

ob. združenie Štiavnické múzy

v spolupráci

Základná umelecká škola v 

Banskej Štiavnici

Vás pozýva na

Jazzový koncert

29. 4. 2010  

o 19.00 hod.

v priestoroch koncertnej sály 
Základnej umeleckej školy

Nám. sv. Trojice 4, Banská 
Štiavnica
Jeff  Gardner Trio

Jeff  Gardner – klavír (USA)

http://interjazz.com/jeff gardner/
Róbert Ragan – kontrabas (SK)

Peter Solárik – bicie (SK)

Vstupné: 3,- €

Zľavnené vstupné: 1,-€

www.huaja-bs.eu, www.sm.hua-

ja-bs.eu, www. zusbanskastiav-

nica.edupage.org
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda - nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone

 

pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

Múzeá otváracie hodiny

V záujme skvalitnenia návštevníc-
keho zážitku z prehliadky Starého 
i Nového zámku sa SBM rozhodlo 
na obidve veže umiestniť výkonné 
vyhliadkové ďalekohľady s 25-ná-
sobným priblížením. Ďalekohľadom 
z Nového zámku je možné pozo-
rovať nielen historickú časť mesta, 
ale aj pôvodné osídlenie na vrchu 
Glanzenberg, kde vychádzala na po-
vrch jedna z najbohatších zlatostrie-
borných rudných žíl - žila Špitaler, 
ako aj hlavný hrebeň Štiavnických 
vrchov s Paradajzom. Z barokovej 
veže Starého zámku sa zase naskytá 
čarovný pohľad na celú krížovú cestu 
banskoštiavnickej Kalvárie, na Nový 
zámok a opačnú časť starého, ale aj 
nového mesta na sídlisku Drieňová a 
v pozadí na okraj niekdajšieho kráte-
ra banskoštiavnickej sopky.  (luk) 

Vyhliadkové ďalekohlady
Vyhliadkový mincový ďalekohľad na barokovej veži Starého zámku. 

Bolo to práve 22. apríla v 
roku 1970, keď vedci, hlavne 
ekológovia v USA ovplyvnení 
fotografi ckými a telegra-
fi ckými snímkami z kozmu, 
dokumentujúcimi krehkosť 
a zraniteľnosť Zeme, demon-
štračne vyzvali ku spoločnému, 
celosvetovému úsiliu za ochra-
nu Zeme so všetkým, čo ju robí 
jedinečnou. 

V tento deň si pripomenieme ob-

divuhodnosť a krehkosť našej Ma-
tičky Zeme. Pripomenieme si našu 
závislosť od darov, ktoré sú nám do-
priate prostredníctvom nej. 

Človek sa správa sebecky, ego-
isticky a necitlivo a pácha ťažko 
odpustiteľné skutky...Drancuje prí-
rodné zdroje, týra a bezhlavo vraž-
dí zvieratá, narúša biodiverzitu, ne-
kontrolovateľne produkuje odpad, 
skleníkové plyny...Ničí to, čo je pre 
jeho život nenahraditeľné. 

A popritom stačí tak málo pre 

zachovanie všetkých krás, kto-
ré nám Zem ponúka. Stačí úcta k 
prírode, úcta k zvieratám, úcta k 
sebe samým. S pokorou a úžasom 
sa učme poznávať a chrániť pokla-
dy Zeme, aby aj tí, čo prídu po nás, 
mohli sledovať let motýľa, napiť sa 
čistej vody z potoka, prejsť sa po 
voňavom lese a pomyslieť si, aká je 
naša Zem okúzľujúca.  

Žime tak, aby každý deň bol pre 
nás dňom Zeme:O)

RNDr. V. Michalská

Svetový deň ZEME – 22. apríl 2010

,,Ty nemáš  čo doma robiť?“ opý-
tala sa ma jedna známa, keď som 
jej hovorila o sobotňajšej brigáde 
dobrovoľníkov v Botanickej záhra-
de. ,,Škoda, že sme o tom nevedeli, 
prišli by sme tiež,“ ľutovali, možno 
úprimne, iní. ,,Kým vy ste čistili 
Botaniku, nad poštou niekto vyky-
nožil dve nádherné lipy ! “alebo tiež 
názor ,,nech sa o ňu stará ten, komu 
patrí !“.Veru, aj s takýmito odozva-
mi som sa stretla v súvislosti s akti-
vitou občanov pomôcť našej Bota-
nickej záhrade. Myslím, že dosť sa 
už toho povedalo a napísalo na túto 
tému. A kým v poradí dôležitosti 
vládnu pečiatky úradníkov, ktorí 

Botaniku vidia len ako ,, problém“, 
alebo ľahostajnosť zo strany samot-
ných občanov, k činom sa odhodlali 
tí, ktorým na nej naozaj záleží.

Najskôr len  malá skupinka vrá-
tane organizátorov sa v priebehu 
dopoludnia očividne rozrastala 
a úmerne s ňou rástla aj výborná 
nálada. Hrozivá predpoveď poča-
sia pánu Iľkovi zase raz nevyšla, a 
tak sa užitočné spojilo s príjemným 
pobytom na jarnom slniečku. Spod 
suchého lístia sa akoby  vynárali 
spomienky na detské huncútstva, 
či študentské lásky. Ľudia spolu 
pracovali, spomínali, smiali sa… 
Najkrajší pohľad  bol na rodičov s 

malými deťmi. Tie mali síce ma-
ličké  náradíčko, ale obrovskú chuť 
do práce. Nadšenie  dobrovoľníkov 
odborne usmerňovala Ing. Veroni-
ka Dudíková, ktorá tu pozná azda 
každú rastlinku. Nechýbala skvelá 
kávička, dokonca podľa želania, 
ani výborný obed. Nie, neľutujem 
ani minútu času, stráveného v tieni 
korún nádherných starých stromov 
a v spoločnosti úžasných ľudí, ktorí 
vidia ďalej než po bránu vlastného 
dvora. Pri každom pohľade na malú 
odreninu od rukoväte hrablí na 
mojej ruke sa len pousmejem, lebo 
viem, že ten deň stál za to.

J.Bernáthová

Patrí tým, ktorým na nej záleží
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Prenajmeme skladové/obchodné  
priestory, 70m2 v cene 4,50€/m2 + 
energie, tel.č.: 0905 581 866

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kancelárske 
priestory. Sú vhodné pre kaderníctvo 
a kozmetiku, tel.č.: 0903 148 876

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

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

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

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

Ponúkam podnájom v podkroví   
RD, tel.č.: 0910 488 211

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

Ponúkam lacný privát, cena doho- 
dou, tel.č.: 0914 258 523

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

Reality
560 929

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

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

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

Predám pekný, slnečný 3-izbo- 
vý byt na sídlisku Drieňová, 69 m2 
v osobnom vlastníctve Je čiastočne 
prerobený a má vymenené okná. Byt 
má výhodnú polohu na 2.poschodí. 
Cena bytu dohodou. Info na č. t.: 
0908 509 205.

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

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

Predám starší RD na Štefultove ul.  
Obr. mieru. Cena: 28 000 €. Tel.č.: 
0911 240 901 

Predám 4 – izbový prerobený byt  
na Križovatke, cena dohodou, tel.č.: 
0908 919 890

Predám 4-izbový prerobený byt  
n Križovatke, cena dohodou, tel.č.: 
0908 919 890

Predám kompletne prerobený  
2-izbový byt, Križovatka 19, cena 33 
000 € + dohoda, tel.č.: 0911 595 949

Kúpim chatu na brehu jazera v  
okolí Banskej Štiavnice, tel.č.: 0918 
442 254, 0907 773 222

Dovolenka v Taliansku v termíne  
20. – 29.8.2010, mestečko Caorle, ho-
tel Minerva za 299€. V cene doprava, 
ubytovanie, polpenzia, info: Mgr. D. 
Cesnaková, tel.č.: 0911 729 082  

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

Hľadám parťáka na horskú cyklis- 
tiku, tel.č.: 0914 194 462

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

Predám alebo dám do prenájmu  
zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 0915 
804 558 

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

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

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

Predám  palivové drevo naštiepané  
dĺžka 25, 30, 33 cm, cena 40€/1prm, 
tel.č.:0944 200 347

Vykonávam výkopové a búracie  
práce bágrom DH 112, tel.č.: 0903 
624 886, 0908 531 348

Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

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

Stavebné práce, prerábanie by- 
tových jadier, stierky (stierky – 1 
m2 - 2 €, obklady, dlažby – 1 m2 - 9 
€) a mnoho ďalších vecí pre vašu 
spokojnosť, tel.č.: 0917 045 339, 
0903 111 512

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

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

Služby

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka seri-

Kariéra

óznosť, tel.č.: 0902 882 707 
Mám ukončenú SOŠ s maturi- 

tou, ovládam prácu s PC a interne-
tom, mám vodičské oprávnenie sk. 
B, hľadám si zamestnanie primera-
né vzdelaniu, tel.č.: 0905 944 087, 
045/691 28 94

Inzercia

Sobota 17.4. 

ZOUFALCI
Komédia, ČR, 2009, 97 min.,MP 15,Vstupné 2,20 euro, začiatok premietania 18:15 hod.
Pozoruhodné herecké výkony na čele so Simonou Babčákovou v realistickej komédii o šestici tridsiatnikov. Kedysi spolu študovali a postupne 
sa všetci presťahovali z Jablonce do Prahy. Po spoločnom stretnutí na večierku vo svojom rodnom meste je im jedno jasné - vedia, čo v živote 
nechcú, ale zároveň ešte neprišli na to, čo by chceli. 

Štvrtok  22.4. 

DOKTOR OD JEZERA HROCHÚ
Komédia, ČR, 2009, 102 min.,MP,Vstupné 2 euro, začiatok premietania 18:15 hod.
Dobrácky doktor Čeněk Dobešek žije neradostne. Je síce špecialista, v nemocnici patrí medzi top lekárov, oženil sa s krásavicou, no zároveň vy-
ženil otrasnú svokru manipulujúcu s celým okolím a najmä s ním. Toto ženské duo stojí za skvostným nápadom cesty do Afriky – zatiaľ čo môže 
svokruša s dcéruškou pracovať na hľadaní lepšieho zaťa, lebo on sa ako majetný doktor rozhodne neosvedčil. Už si mysleli, že je v ťahu nadobro, 
keď sa po nehode s veľkou haďou papuľou na WC Čeněk vráti na rodnú pevninu, leží v nemocnici a zisťuje... A zahľadí sa do fešnej letušky.

PRÍBEHY STAREJ ŠTIAVNICE „ŠTIAVNICA Z ARCHÍVU“
Sú miesta, ktoré dýchajú svojím životom stovky rokov, nezmenené, pôvodné, na ktoré vplyv človeka bol minimálny. Naopak pri niektorých mô-
žeme len hádať ako vyzerali pred 200 rokmi, pretože sa za ten čas zmenili viackrát. Pozrite si na historických fotografi ách a pohľadniciach miesta, 
ktoré už nikdy nebudú vyzerať tak ako si ich pamätali a zažili naši predkovia, miesta, ktorým história vdýchla viac podôb.
Opäť vás pozývame na tematické sprevádzanie venované príbehom o historickom banskom meste – Príbehy starej Štiavnice. Stretneme sa v 
sobotu 24.4.2010 o 10:00 hod. v Kine Akademik na Námestí Sv. Trojice. Príbehmi zašlých a nepoznaných miest nás prevedie p. Ing. arch. Ivetka 
Chovanová. Informácie na www.banskastiavnica.sk, tikbs@banskastiavnica.sk. Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre, Námestie Sv. Trojice 
6.  Vstupné:  1,5 € (predpredaj), 2 € (na mieste), deti  do 10 rokov zdarma.
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Tento rok sme si pripomenuli 
190. výročie narodenia autora 
najkrajších a najznámejších 
slovenských ľúbostných veršov 
Andreja Braxatorisa Sládkovi-
ča. Jeho meno je a bude navždy 
späté s Banskou Štiavnicou. Ži-
vena- spolok slovenských žien, 
a Mestská knižnica pripravili 
8.apríla 2010 pre milovníkov 
a obdivovateľov umelecké-
ho slova  jubilejný 10.ročník 
Dňa poézie, ktorý je zároveň 
spomienkou na tohto veľkého 
básnika.

     ,,Dobrých ľudí sa všade veľa 
zmestí“, pomyslela som si, keď som 
videla, ako sa koncertná sála ZUŠ 
zapĺňa a ešte narýchlo pozháňané 
stoličky priam rekordne zvyšujú 
jej kapacitu. Po vznešenom orga-
novom úvode p. učiteľky Katky 
Tuhárskej prišla na rad prvá báseň 
v podaní predsedníčky Živeny p. 
Jolany Šamovej. Vedúca Mestskej 
knižnice p.Viera Ľuptáková sa ujala 
úvodného slova a bola nám príjem-
nou sprievodkyňou počas celého 
programu. Oslava Sládkoviča bez 
Maríny a ich lásky by nemohla byť 
úplná a podmanivý hlas a prednes 
pána Oda Kolembusa ju prostred-
níctvom nádherných veršov pozval 
medzi nás. Ďalšie vyznanie patrilo 
stromom v básni Jána Smreka, kto-
rú zarecitovala p. učiteľka Renata 

Taligová. Do neobyčajnej zoologic-
kej záhrady nás pozval jej roztomilý 
synček Nikolaj a predstavila sa aj jej 
žiačka Laura Kopnická. S vlastnou 
tvorbou sa predstavili tri autorky, 
pani učiteľka Daniela Sokolovičo-
vá, študentka Katka Mojžišová a 
autorka tohto článku. Priaznivci 
Dňa poézie sa už tradične tešia na 
hosťa, ktorým je známa osobnosť 
nášho kultúrneho a spoločenského 
života. Tento ročník však počtom  
osobností, ale aj pestrosťou a  krá-
sou jednotlivých vystúpení, pre-
konal všetky predchádzajúce. Bol 
nielen prehliadkou výnimočných 
talentov, ale aj príkladnou ukážkou 
vzájomnej lásky, úcty a vzácnej ro-
dinnej súdržnosti. To najlepšie zo 
svojej tvorby predstavila autorka a 
interpretka emotívnych veršov. Ka-
tarína Kissová spolu so svojimi naj-
drahšími. Katka žije, pracuje a tvorí 
v Banskej Štiavnici, rodnom meste 
svojej mamy Blaženy rod. Lichne-
rovej, ktorej predčasne vyhasnutá 
hviezda stále žiari v spomienkach 
a básniach milujúcej dcéry. S man-
želom Ervínom vychovávajú štyri 
krásne deti. Dostali do vienka ta-
lent a vďaka usilovnosti ho stále 
rozvíjajú. Ako prvý nás potešil syn 
Martin s Patríciou Bačíkovou, Ni-
nou Hricovou a temperamentným 
ľudovým tancom. Spolu so starším 
bratom Jurajom študujú na cirkev-
nom gymnáziu a tancujú v súbore 

Texasky. Tretí syn sa volá Adamko 
a najmladšia je štebotavá Maruška. 
Tá nás potešila hláskom ako zlatý 
zvonček v piesni Padá rosička a ori-
ginálnym prednesom básne Facko-
vací maratón, ktorú pre ňu napísala 
mamička. Katarína Kissová pomáha 
deťom objavovať bohatstvo uložené 
v knihách (pracuje v Mestskej kniž-
nici) a aj svojou poéziou rozprestie-
ra nad maličkými ochranné krídla 
lásky a poznania. Rozprávku o čín-
skom dievčatku Jang Pei-Ji v autor-
kinom podaní vystriedala ukážka 
tanečného umenia syna Juraja a po 
kovbojskom tanci pokračoval  veľký 
rodinný program prednesom vlast-
nej tvorby Katkinho otca, pána Oda 
Kolembusa s básňou Život a jeho 
manželky Evky, ktorá nám zareci-
tovala svoju Ódu na more. Báseň 
s názvom Kniha bola nádhernou 
Katkinou výpoveďou i vyznaním 
a Numerológia podľa Pána, ktorú 
majstrovsky zarecitovala so synom  
Jurajom, nás priviedla k zamysleniu 

sa nad symbolickým významom čí-
sel svetských i duchovných. Katkine 
básne sú odzrkadlením citu, múd-
rosti a pokory. Dúfam, že sa čoskoro 
dočkáme básnickej zbierky, ktorá by 
tieto vzácne dary ponúkla aj iným. 
Pieseň z muzikálu Adam Šangala 
nám zaspievala Katkina mladšia 
sestra Klaudia Kolembusová, mladá 
pôvabná herečka Divadla Andreja 
Bagara v Nitre, v ktorom pôsobí aj 
so svojim manželom Branislavom 
Matuščinom. Zákuskom na záver 
bola sladká básnička v Maruškinom 
podaní Štiavnický chodníček a ofi -
ciálnu časť programu Dňa poézie 
uzatvorilo nádherné husľové sólo 
pána učiteľa ZUŠ Mariána Krnáči-
ka. Na rad prišli kvety, slová uznania 
a vďaky, priateľské úsmevy a stisky 
rúk. Príjemná rodinná pohoda sa 
preniesla z účinkujúcich aj na divá-
kov. Láska k umeniu predsa spája 
ľudí krásnym putom, ktoré sa neraz 
vyrovná aj tomu pokrvnému. 

Janka Bernáthová 

Deň poézie s K. Kissovou a jej najdrahšími

8. apríla v útulných priestoroch 
štiavnickej ZUŠ-ky sa uskutoč-
nilo regionálne kolo súťaže v 
prednese poézie SLÁDKOVI-
ČOVA ŠTIAVNICA.  Predchá-
dzalo mu slávnostné prijatie v 
obradnej sieni radnice, kde sa k 
účastníkom prihovoril vicepri-
mátor Ing. Juraj Čabák, ktorý 
vyzdvihol bohaté kultúrne akti-
vity Banskej Štiavnice a zaželal 
súťažiacim úspešné vystúpenie.

Svoje umenie si zmerali študen-
ti stredných škôl (4. kat.) a dospelí 
(5.kat.) Ich výkony hodnotila troj-
členná porota v zložení: Mgr.art. 
Lucia Blašková – predsedníčka, 
PhDr. Nora Bujnová   a Mgr. Zuza-
na Malová – členky. 

Po úvodnom privítaní Mgr. Hen-
rietou Belicovou sa súťaž začala. 
9 recitátorov, študentov stredných 
škôl, poväčšine už ostrieľaných bor-
cov, sa predstavilo s veršami svojich 
vybraných autorov. Zo slovenskej 
literatúry to boli Smrek, Rúfus, no 
aj iné nové a neznáme mená. Obľú-
beným básnikom našej mládeže je 
Jacques Prévert, ktorý sa v tejto sú-
ťaži objavuje každý rok. Po starost-
livom vypočutí si všetkých interpre-
tov porota vyriekla svoj ortieľ. Treba 
podotknúť, že pri výbere najlepších 
sa vzácne zhodla. Víťazom 4. kate-
górie a postupujúcim na krajskú 
prehliadku sa stal študent novoban-
ského gymnázia Martin Štefk o. Veľ-
mi presvedčivo a s patričným tem-
peramentom ponúkol Smrekovu 

báseň Baccardi. II. miesto obsadila 
Jana Szendreiová – Gymnázium A. 
Kmeťa, Banská Štiavnica, III miesto 
si vybojovala Lucia Polcová – SOŠ 
obchodu a služieb Banská Štiavnica. 
Cenu primátora porota udelila Mi-
roslave Machilovej – Gymnázium 
A. Kmeťa, Banská Štiavnica. Čestné 
uznanie sa ušlo Michaele Kanalošo-
vej – SOŠ obchodu a služieb, Banská 
Štiavnica.

V kategórii dospelých zvíťazila 
Štiavničanka Janka Bernáthová s 
náročným a veľmi pôsobivým tex-
tom Märty Tikkanen Príbeh lásky 
storočia. Mohla by zabodovať aj v 
krajskom kole. 

Po individuálnych prednesoch sa 
publiku pod vedením Mgr.art. Ľud-
ky Klimkovej predstavil divadelný 

súbor Drienky z banskoštiavnickej 
ZUŠ-ky. Pripravil si dramatizáciu 
Mnohé lásky Jacquesa Préverta. 
Predviedol ju s chuťou a presved-
čivo.

Organizátormi tohto poduja-
tia boli POS – Žiar nad Hronom a 
mesto Banská Štiavnica. 

Na záver porota v priateľskej bese-
de zhodnotila vystúpenia, vyzdvihla 
klady jednotlivých interpretov i 
upozornila na drobné nedostatky, 
ktorých sa v budúcnosti treba vy-
varovať. 

Je potešiteľné, že časť našej mlá-
deže má rada poéziu a venuje sa 
umeleckému prednesu. Nech jej 
táto ušľachtilá zábava vydrží aj v 
dospelosti.

Organizátori

Sviatok poetického slova v Štiavnici
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Revúca – B. Štiavnica 2:1 (0:1)

Gól: 6’ Kminiak

Budinský V. – Kuruc, Čiliak, 
Mayer (54’ Č. K.), Dulaj, Barák N. 
(63’ Halát), Necpal, Drexler, Lup-
ták, Budinský D. (65’ Číž), Kminiak 
(87’ Rusnák)

Vyhraté stretnutie sme si prehrali 
nedisciplinovanosťou niektorých 
hráčov, ktorí by si mali uvedomiť, že 
hrajú IV. ligu a nie pasienkové stret-
nutie. Začali sme veľmi dobre, už v 
6’ strelil Kminiak z pravej strany 
pekný gól. V 16’ sa vyznamenal náš 
gólman, keď chytil tutovku domá-
ceho útočníka. V 24’ sme predvied-
li peknú kombinačnú akciu Lupták 
– Budinský, brankár s námahou 
zachránil domácich od pohromy. 
V 38’ sme mohli ísť do dvojgólo-
vého vedenia. Lupták z ľavej strany 
ideálne našiel prihrávkou Kminia-
ka, ktorý išiel sám na gólmana, no 
blafák mu nevyšiel. Domáci začali 
2. polčas nátlakovou hrou. V 66’ 
Budinský chytil na bránkovej čiare 
hlavičkou domáceho útočníka. V 
71’ a 72’ otočili domáci skóre stret-
nutia. Najprv prudkou strelou vy-
rovnali a do vedenia išli lobovanou 
loptou, ktorá skončila v našej sieti. 
Po tomto momente začali domáci 
excelovať a v 76’ nás zachránila tyč. 
V 80’ mal na kopačke vyrovnanie 
Číž, no jeho prudkú strelu z 25 m k 
tyči gólman s námahou vyškriabal 
na roh. V 90’ potvrdil svoje kvali-
ty Budinský, keď bravúrne chytil 
strelu z hranice veľkého vápna. Aj 
keď sme skoro celý 2. polčas hrali 
oslabení, hráči dokázali, že vedia 
hrať vyrovnanú partiu aj na ihrisku 
súpera a je len škoda, že neudržali 
polčasový výsledok.
IV. liga 16. kolo: Št. Bane – Žiar/Hr. 

3:0 (2:0), góly: Holmík 2, Michálek

IV. liga dorast 16. kolo 

Nezvládli sme II. polčas

V. Krtíš – B. Štiavnica 4:0 (0:0)
Kuka – Hudák M., Hudák D., Po-

tančok, Cibuľa Martin, Cibuľa Mi-
lan, Ladický, Židík, Schrom, Čík, 

Sojka, striedali: Pastier, Ferenčík, 
Bartík

V 1. polčase naši hráči hrali s do-
mácim vyrovnanú partiu. V 2. pol-
čase sme strácali dych, čo domáci 
využili na strelenie 4 gólov.

II. liga SŽ a MŽ Hriňová – B. 
Štiavnica 3:4 (1:3), góly: Ducho 4

Naši chlapci zaknihovali prvú 
výhru v II.lige. Strelecky sa zaskvel 
autor 4 gólov Ducho, ktorý bol v 
stretnutí na neudržanie.

MŽ: Hriňová – B. Štiavnica 13:0 (3:0)
II. trieda dospelých 14. kolo

V derby bez problémov
B. Štiavnica – Prenčov 3:0 (1:0), 

góly: 17’ Rusnák, 55’ Barák L., 66’ 
Beňadik

Kraják – Hanzlík A., Sluka, Weis 
(39’ Ostramok), Kružlic, Barák Ľ. 
(62’ Gazda), Beňadik, Rusnák, Fe-
renčík, Binder (46’ Mališ), Číž (78’ 
Kosorín)

Vankovič – Chovan A., Hronček, 
Dolinský, Brnák, Ferenčík, Bartolo-
vic, Vavrík (29’ Burčo - 71’ Krajčo-
vič S.), Tomaška, Krajčovič J. (83’ 
Výboch) Ryznár R. (22’ Chovan M. 
- 88’ Ryznár E.)

   Dlho očakávané derby prinieslo 
priemerný futbal s jednoznačným 
výsledkom. Skóre  stretnutia otvo-
ril Rusnák peknou strelou z 11 m 
po prihrávke Číža. Zvýšiť mohol v 
42’ Hanzlík A., no jeho hlavičku po 
rohu zneškodnil Vankovič. V 55’ 
sa zaskvel nestarnúci Barák Ľ., keď 
z trestného kopu hlavičkou k tyči 

zvýšil na 2:0. V 66’ upravil výsledok 
stretnutia Beňadik po prudkej stre-
le po zemi na konečných 3:0. Ob-
rovskú šancu na zvýšenie mal v 72’ 
Ferenčík no nepremenil 11 m kop.
Spravodlivá remíza

IV. liga – muži 15.kolo:

B. Štiavnica - Brusno 0:0 
Budinský V. – Kuruc, Čiliak, 

Mayer, Dulaj, Drexler, Barák N. (68’ 
Číž), Necpal, Lupták, Budinský D. 
(58’ Halát), Kminiak

   V svižnom stretnutí začal lep-
šie favorit. V 15’ sa preštrikoval 
útočník hostí cez našu obranu, no 

jeho prudkú strelu zo 7 m bravúrne 
zneškodnil náš gólman. V 25’ zno-
vu pohrozili hostia, no nezúžitko-
vali rýchly brejk do našej otvorenej 
obrany. Hneď z protiútoku dostal 
peknú prihrávku do behu Drexler, 
potiahol loptu do 16-tky, no jeho 
krížnu strelu brankár hostí s ná-
mahou vyškriabal na roh. Aj v 2. 
polčase sa bolo na čo pozerať, no 
všetko skončilo pred 16-kami. Obe 
mužstvá mysleli viac na bránenie 
ako útok, a tak šancí bolo ako šaf-
ranu. Hostia v 2. polčase  neohro-
zili nášho brankára. V 71’ sme mali 
obrovskú šancu ísť do vedenia. Naši 
hráči založili peknú akciu pred veľ-
kým vápnom, narážkou sa dostal k 
lopte Kminiak, no jeho bombu zo 
14 m pod brvno brankár hostí zá-
zračne vyrazil na roh. Aj keď sa di-
váci nedočkali gólu videli celkom 
dobré stretnutie so spravodlivou 
remízou.
IV. liga dorast 15. kolo: 

Futbal bez šancí

B. Štiavnica - Hriňová 0:0.
Kuka – Cibuľa Marek, Hudák M. 

(42’Ferenčík), Budinský V., Sojka, 
Potančok, Drexler (65’ Ladický), 
Cibuľa Martin, Hudák D., Židík 
(77’Schrom), Čík

V priemernom stretnutí si ani 
jedno mužstvo nevypracovalo po-
čas celého stretnutia riadnu gólovú 
šancu, a tak sa zrodila remíza. Všet-
ko sa odohrávalo medzi 16-kami, 
dalo by sa povedať, že sa hral pôst-
ny futbal bez nápadu nasadenia a 
streľby. Je na zamyslenie, ak vedúce 
mužstvo súťaže neukáže z futbalo-
vej abecedy temer nič.  

II. liga SŽ – B. Štiavnica – R. So-
bota 2:5 (0:1), gól: Lacko, Ducho

MŽ – B. Štiavnica – R. Sobota  
0:3 (0:2)

IV. liga Poltár – Št. Bane 2:2 (1:1)
I. trieda Slaská – B. Belá 5:0 (1:0)

Kam na futbal?

IV. liga 17. kolo 18.4. o 16. hod. 
B. Štiavnica - Hajnačka 

IV. liga 17. kolo 18.4. o 16. hod. 
Hliník/ Hr. – Št. Bane

II. trieda 15. kolo 18.4. o 16. hod. 
Hr. Beňadik - B. Štiavnica „B“

II. trieda 15. kolo 18.4. o 16. hod. 
Sklené Teplice - Prenčov 

IV. liga dorast 17. kolo 17.4. o 
14. hod. B. Štiavnica – R. Sobota - 
Tempus

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 17. 
kolo 17.4. o 10 – 12.hod. B. Štiavni-
ca – R.Sobota - Tempus FUDO

ŠPORT

Inzercia

1.  CSM Tisovec  16  11  3  2  37:15  36
2. FK 34 Brusno 16 9 4 3 45:18 31
3. Baník Kalinovo 16 9 4 3 30:17 31
4. Bystrica Podlavice 16 9 2 5 37:22 29
5. Poltár 16 8 4 4 33:19 28
6. Štiavnické Bane 16 7 6 3 33:23 27
7. Žiar nad Hronom 16 7 5 4 27:24 26
8. MFK Revúca 16 6 2 8 25:26 20
9. Banská Štiavnica 16 4 7 5 21:25 19

10. Hliník nad Hronom 16 5 0 11 28:42 15
11. FC 98 Hajnačka 16 3 5 8 26:43 14
12. FC Slovan Divín 16 4 1 11 20:43 13
13. Veľký Blh 16 3 3 10 12:35 12
14. Dolná Strehová 16 3 2 11 13:35 11

1.  Strojár Krupina  15  11  2  2  30:12  35
2. SPARTAK Hriňová 15 9 6 0 37:15 33
3. Baník Veľký Krtíš 15 8 2 5 44:23 26
4. Slovan Tomášovce 15 8 0 7 38:36 24
5. FK Šalková 14 6 5 3 23:13 23
6. Hodruša-Hámre 15 7 1 7 42:43 22
7. FK Jesenské 14 6 3 5 37:34 21
8. FK Mesta Tornaľa 15 6 3 6 24:28 21
9. ŠK Selce 15 6 1 8 43:40 19

10. Banská Štiavnica 15 6 1 8 32:34 19
11. Rimavská Sobota 15 4 4 7 33:34 16
12. Poltár 15 5 0 10 28:49 15
13. Slovan Kúpele Sliač 15 4 2 9 31:58 14
14. Hliník nad Hronom 15 3 0 12 19:42 9

Zbytočná prehra našich

Chcete predať 
svoju nehnuteľ-

nosť? Právny po-
radenský servis a 

predaj zariadime za 
Vás! Info: 0902 882 
707, 045/691 23 26

Firma Sky Trans, s.r.o.hľ-
adá zamestnanca s veľmi 
dobrou znalosťou nemec-
kého jazyka na miesto dis-
ponenta v zahraničí. Pobyt 
v zahraničí je podmienkou. 
Info na tel č. 045/692 2080

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.
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