
Životné jubileum
Významného životného jubilea  
60 rokov sa v týchto dňoch dožíva 
Ivan Beňo.  str.7

Ekodeň v Banskej Štiavnici
Prvýkrát sa 20. apríla na Námestí svätej Trojice  
a v priestoroch Kultúrneho centra bude konať 
podujatie pod názvom Ekodeň. str.5
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InzercIa

Približne pred rokom sme 
čitateľov na stránkach Štiav-
nických novín informovali o 
pripravovaných plánoch opráv 
historických vodných diel v 
okolí Banskej Štiavnice, ktoré 
spravuje Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š. p., so 
sídlom v Banskej Štiavnici. 
Vtedy uvádzaný termín 

začatia rekonštrukčných prác 
bol koniec roku 2011. Časová 
náročnosť prípravy stavieb 
tento termín mierne posunula, 
skutočné otvorenie stavieb 
bude až v tomto roku.

Rekonštrukcie sa pripravujú v sú-
lade s "Čiastkovým projektom obno-
vy", vypracovaným v roku 1996 po 

delimitácii rozhodujúcej časti Ban-
skoštiavnického vodohospodárske-
ho systému do správy Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p., 
od bývalého správcu Rudné Bane, 
š.p., Banská Bystrica. Čiastkový 
projekt obnovy bol aktualizovaný v 
roku 2005 a z dôvodu vzniknutých 
nových prevádzkových skutočností 
na niektorých vodných dielach aj v 

roku 2007. Aktualizáciami sa zme-
nilo pôvodne navrhnuté poradie dô-
ležitosti jednotlivých rekonštrukcií, 
ako aj rozsah navrhnutých objek-
tových skladieb. V katastrálnom 
území obce Štiavnické Bane pôjde 
o vodné stavby Malá richňavská, 
Evička. S menším časovým odstu-
pom (pravdepodobne až v r. 2013) 
aj Veľká richňavská. •4.str.

Rekonštrukcie tajchov 2012

V apríli tohto roka oslávi 
Spevokol Štiavničan 
40.výročie svojho vzniku. 
Pri tejto príležitosti je na 
mieste pripomenúť v krátkosti 
históriu i súčasnosť tohto 
ojedinelého umeleckého 
telesa.

Mužský spevácky zbor Štiavni-
čan vznikal postupne z baníckeho 
kvarteta, neskôr okteta až po spe-
vácky zbor, ktorý sa sformoval od 
roka 1971 pod vedením Jána Jaku-
bíka. Pravidelnú činnosť v ustálenej 
podobe mužského speváckeho zbo-
ru začal vyvíjať v roku 1972. Samot-
ní zakladajúci členovia a zbormaj-
ster považujú za dátum vzniku apríl 
1972. Odvtedy zbor existuje a pracu-

je nepretržite. Dnes je už považova-
ný za samozrejmú súčasť kultúrne-
ho a spoločenského života v meste. 
Nechýba na žiadnom významnej-
šom podujatí. Táto samozrejmosť 
niekedy vedie až k určitému prehlia-
daniu zboru a podceňovaniu jeho 
práce. My sa snažíme udržať a roz-
víjať túto jedinečnú tradíciu. Nie je 
to vždy jednoduché, ale podarilo sa 
nám prekonať krízy personálne i 
materiálne. Po tom, ako si zbor pri-
pomenul dôstojne 25. výročie, keď 
v Štiavnických novinách č.34 ročník 
1997 vyšiel veľký článok, bol vyda-
ný spevník aj brožúrka o zbore, pri-
šlo krátke obdobie trochu chaotickej 
existencie. Postupne sa však podarilo 
usporiadať veci organizačne, dosiah-
nuť určitý systém v činnosti zboru i 

v spolupráci s mestom a baníckym 
spolkom. To malo priaznivý dopad 

aj na personálnu obnovu zboru, 
ktorá je stále nevyhnutná. •3.str.

Jubileum Spevokolu Štiavničan

dočítate sa 

Jubilujúci Spevokol Štiavničan. foto lubo lužina

Predaj majetku mesta Banská 
Štiavnica
Mesto zverejňuje zámer priameho 
predaja majetku.  •4.str.

7 otázok pre osobnosť  
v kultúre za rok 2011
Prinášame rozhovor s Janku  
Bernáthovú.  •6.str.

Poznáte Štiavnicu a jej okolie?
Štiavnické noviny a AB Press pri-
pravili pre vás súťaž. Tretiu otázku 
nájdete v aktuálnom čísle. •10.str.

Futbal
Po slabom výkone na ihrisku  
súpera druhá prehra štiavnických 
futbalistov v Jesenskom.  •11.str.

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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z programu
primátorky

Primátor spriateleného mesta 
Ptuj (Slovinsko) sa obrátil na primá-
torku mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Nadeždu Babiakovú s nasledov-
ným: „Ptuj je spojený s Vaším mestom 
cez putá priateľstva a vzájomného po-
rozumenia už niekoľko rokov. Snáď je 
teda čas, aby sa urobil ďalší krok v na-
šich vzťahoch a pokus rozvinúť ďalšie 
dôležité prepojenie medzi našimi dvo-
ma mestami – ekonomická stránka 
našej spolupráce.

Som si istý, že budete so mnou sú-
hlasiť v tom, že v týchto ťažkých ča-
soch je mimoriadne cenné môcť dôve-
rovať vašim partnerom, hľadať nové a 
originálne riešenia a nebáť sa vyzývať 
nové nápady a prístupy. 

Preto Vám píšem v mene nášho Klu-
bu manažérov, ktorí prišli s brilant-
ným nápadom vytvoriť väzby s podni-

kateľskými subjektmi vo Vašom meste 
prostredníctvom našich pút priateľ-
stva. 

Členovia klubu manažérov v Ptu-
ji sú všetko skúsení a úspešní mana-
žéri, ktorí vedú rôzne podniky v roz-
ličných oblastiach podnikania. Chcem 
Vás týmto láskavo požiadať pokúsiť sa 
nájsť možnosti vzájomnej spolupráce s 
Klubom manažérov v Ptuji.

Verím, že dláždime nový chodník 
našej spoločnej budúcnosti.”

V prípade Vášho záujmu pošlite 
údaje o vás (názov spoločností, ad-
resa, telefón, fax, e-mail, web strán-
ka, zodpovedný predstaviteľ, mobil-
ný telefón, podnikateľské aktivity 
spoločností, počet zamestnancov, 
obrat spoločností) na mrn@ban-
skastiavnica.sk alebo volajte 0905 
888 642. Miron Breznoščák

Podnikateľom  
v našom meste10. apríla

Uskutočnila sa gremiálna pora- �
da zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ.

11. apríla
Účasť na zasadnutí Rady  �
ZMOS v Bratislave. 

12. apríla
Zasadnutie dozornej rady spo- �
ločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, s.r.o.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami Banskoštiavnicko - hod-
rušského baníckeho spolku k 
pripravovanému 5. stretnutiu 
banských miest a obcí Sloven-
ska, Salamandrovým oslavám 
2012 a oslavám 250. výročia 
vzniku Baníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici. 

13. apríla
Riešenie verejných obstaraní.  �
Účasť na výročnom koncerte  �
pri príležitosti 40. výročia vzni-
ku Spevokolu Štiavničan spoje-
nom s prezentáciou nového al-
bumu spevokolu. 

Andrea Benediktyová

Predstavitelia knižnice Ivana Potrča zo spriateleného mesta Ptuj (Slovinsko) 
Božena Kmetec-Friedl, Kristian Radej, Bojan Petek. Prišli pozvať zástupcov 
našej mestskej knižnice na sympózium knižníc partnerských miest Ptuja, 
ktoré organizujú v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2012 (Maribor, 
Murska Sobota, Velenje, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec). foto michal kríž

Obvodný úrad životného 
prostredia v Banskej Štiavnici 
sa presťahoval do nových 
priestorov na Kammerhof-
skej ulici 26 (oproti Pošte, v 
budove SAŽP).

Nová adresa úradu je: 
Obvodný úrad životného prostre-
dia v Banskej Štiavnici
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica

Telefonické kontakty: 
Podateľňa, sekretariát:  �
045/69 49 515
Prednosta úradu: 045/69 49 516 �
Štátna správa ochrany prírody  �
a krajiny: 045/69 49 518
Štátna správa ochrany ovzdu- �
šia: 045/69 49 515
Štátna vodná správa:   �
045/69 49 524
Štátna správa odpadového hos- �
podárstva: 045/69 49 524
Vedúca odboru starostlivosti o  �
ŽP: 045/69 49 511

Michal Motyka

Zmena adresy 

Pohotovostné 
lekárenské služby
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne 
(nedeľa a sviatok 7:30 - 10:30)

Rozpis služieb v mesiaci 
apríli 2012:

9.4. - 15.4., 15.týždeň,   �
Lekáreň U SPASITEĽA
16.4. - 22.4., 16.týždeň,   �
Lekáreň AMETYST

23.4. - 29.4., 17.týždeň,   �
Lekáreň BS
30.4. - 6.5., 18.týždeň,   �
Lekáreň Dr. MAX
7.5. - 13.5., 19.týždeň,   �
Lekáreň HELIOS

V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené tieto lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13,  �
8:00 - 11:00

Anna Florovičová

„Keď nám už nechcú zvyšovať dô-
chodky, mohli by sa pokúsiť znižo-
vať nám vek.“  Ján Petrík

Čriepky

Krádež
22. marca telefonicky oznámil 
M.Š. že v čase od 6. do 22. mar-
ca v Banskej Štiavnici zo záhra-
dy na Ul. 1. mája neznámy pácha-
teľ odcudzil banský hunt, čím mu 
bola spôsobená škoda krádežou 
vo výške 200,- €. Na základe ozná-
menia príslušníci MsPo vykonali 
objasňovanie veci v priebehu kto-
rého bol nájdený odcudzený hunt 
a tento bol následne vrátený ma-
jiteľovi. Ďalej boli zistení páchate-
lia skutku, ktorými boli J.F, Ľ.F., 
E.F., M.F. a R.B.. Vzhľadom na to, 
že v priebehu objasňovania bolo 
zistené, že v danom prípade ide 
o trestný čin krádeže podľa § 212 
ods. 2 písm. f) T.z. ( páchateľ bol 
za obdobný čin v predchádzajú-
cich 12 mesiacoch postihnutý ) 
bol prípad odovzdaný na OO PZ v 
zmysle vecnej príslušnosti. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku a predvedenie osoby 
22. marca o 15:55 v Banskej 
Štiavnici na Ul. Križovatka prí-
slušníci MsPo zistili, že sa tu 
zdržuje osoba, ktorá znečisťu-
je verejné priestranstvo, poží-
va alkohol na verejnosti a správa 
sa agresívne. Menovaný neve-
del v zmysle zákona preukázať 
svoju totožnosť, preto bol pred-
vedený na útvar MsPo. Po ziste-
ní totožnosti bolo zistené, že ide 
o M.H. Následne bolo vykona-
né zadokumentovanie zistených 
priestupkov proti verejnému po-
riadku a proti občianskemu spo-
lunažívaniu, za čo bola menova-
nému uložená bloková pokuta.

Voľný pohyb psa 
18. marca o 19:00 v Banskej 
Štiavnici na Ul. Dolná sa voľne 
pohyboval pes, ktorý ohrozoval 
osoby a taktiež psy ktoré sa tu na-
chádzali so svojimi majiteľmi. Prí-
slušníci MsPo následne zistili oso-
bu, ktorá je majiteľom uvedeného 
psa. Majiteľovi bola za priestupok 
proti verejnému poriadku ulože-
ná bloková pokuta.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo
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Priestupok na úseku 
bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky
Tunajšie Obvodné oddelenie po-
licajného zboru Banská Štiavnica 
vykonáva vyšetrovanie priestup-
ku na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky podľa 
§ 22/1k Zákona SNR 372/1990 
Zbierky zákonov o priestup-
koch v znení neskorších predpi-
sov, ktorého sa dopustil P. S. z 
Banskej Štiavnice tým, že viedol 
osobné motorové vozidlo, u kto-
rého bolo počas kontroly zistené, 
že má neplatnú technickú kon-
trolu. 

Priestupok proti majetku
Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva vyšetrovanie priestup-
ku proti majetku podľa § 50/1 zá-
kona SNR 372/1990 Zb. z., ktoré-
ho sa dopustil doposiaľ nezistený 
páchateľ tým, že odcudzil zo stre-
chy budovy evanjelického lýcea 
medené plechy o rozmere približ-
ne 20 m2, čím spôsobil škodu v 
doposiaľ nezistenej výške. 
 
Priestupok proti majetku
Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva vyšetrovanie priestup-
ku proti majetku podľa § 50/1 zá-
kona SNR 372/1990 Zb. z., ktoré-
ho sa dopustil neznámy páchateľ 
tým, že od 22. marca 2012 do 
6. apríla 2012 odcudzil z pivnice 
bytovky bicykel, čím spôsobil ško-
du majiteľovi bicykla E. O. vo výš-
ke 250,- €
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

•1.str. V roku 2003 dostal zbor 
novú organizačnú formu, keď sa za-
registroval ako občianske združe-
nie. Jeho oficiálny názov je Spevo-
kol Štiavničan. Takto nás dovtedy 
oslovovala väčšina organizátorov, 
napriek tomu, že zbor sa v skutoč-
nosti volal inak. Preto sme sa sna-
žili prispôsobiť názov zaužívanej 
realite. Je zaujímavé, že odvtedy 
nás začali označovať častejšie pô-
vodným názvom Mužský spevácky 
zbor Štiavničan. To však pre nás nie 
je podstatné. Sme radi, že zbor exis-
tuje. Ešte radšej sme, keď našimi 
vystúpeniami môžeme šíriť radosť 
a dobrú náladu aj medzi ľuďmi.

Pri príležitosti výročia pripome-
niem krátku bilanciu. Za 40 rokov 
zbor absolvoval tisícky skúšok a 
rôznych vystúpení. Väčšinu samo-
zrejme na Slovensku, ale viackrát 
vystúpil v Českej republike i v Ma-
ďarsku, raz v Taliansku a Francúz-
sku. Taktovku držali v rukách do-
teraz štyria zbormajstri. Najdlhšie 

Ján Jakubík, po ňom Jozef Rad-
jansky, potom jediná žena v his-
tórii zboru Mgr.Viera Balážová a v 
súčasnosti Mgr.Ján Kružlic mlad-
ší. Kratšiu alebo dlhšiu dobu účin-
kovalo v zbore 81 členov, z toho v 
súčasnosti je aktívne činných 23. Z 
nich štyria sú ešte zakladajúci čle-
novia, ktorých dlhoročné pôsobe-
nie si zasluhuje osobitné uznanie a 
preto ich uvediem aj menovite. Sú 
to František Lamper, Michal Tokár, 
Ján Buda a Anton Buzalka. Je zho-
da náhod, ale priam symbolická, že 
pod vedením každého zbormajstra 
sa podarilo realizovať vydanie zvu-
kového nosiča s piesňami nášho 
zboru. Prvým bola ešte audiokazeta 
a nasledovali tri CD. Z nich dostup-
né je druhé v poradí, uvedené do ži-
vota v apríli 2010 s názvom Banícky 
stav a dňa 13. apríla 2012 uvedie-
me do života najnovšie CD s ná-
zvom Na baňu klopajú. Stane sa tak 
na slávnostnom koncerte v Kultúr-
nom centre o 17:00 hod., na ktorý 

všetkých srdečne pozývame. Vstup 
bude voľný a vystúpia okrem nás 
aj naši hostia, a to folklórny súbor 
Permoník pri MŠ 1.mája, Mužský 
spevácky zbor Dr.Samuela Daxnera 
z Tisovca a Stanislav Bartko.

Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým členom spevokolu, býva-
lým aj súčasným, za všetko, čím 
prispeli k jeho činnosti. Takisto ch-
cem poďakovať všetkým, ktorý do-
teraz túto činnosť akoukoľvek for-
mou podporili. Súčasne chcem 
pozvať mužov, ktorí vedia a chcú 
spievať, aby sa stali našimi členmi. 
Nájdu nás v skúšobni na prízemí 
Kultúrneho centra každý pondelok 
od 17:00 do 19:00. Spestria a obo-
hatia život sebe, nám i našim poslu-
cháčom. Rudolf Fajbík ml.

Spevokol Štiavničan sa stal víťa-
zom v ankete o najúspešnejší ko-
lektív v kultúre za rok 2011. Sr-
dečne blahoželáme.

Redakcia Štiavnických novín

Jubileum Spevokolu Štiavničan

Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov:

Zámer priameho preda-
ja majetku mesta Banská 
Štiavnica č. 09/2012
Predmet prevodu:

Pozemok C KN parcela č. 666/4 o 
výmere 8 m2, zastavané plochy a po-
zemok parcela C KN č. 666/5 o vý-
mere 9 m2, zastavané plochy, ve-
dené v KN Katastrálneho úradu 
Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica.

Zámer priameho predaja majet-
ku mesta bol schválený v zmysle 
§ 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Záko-
na SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, 
Uznesením MsZ č. 60/2012 zo dňa 
29. marca 2012.

Predmetné pozemky sa nachá-
dzajú na Ul. 29. augusta v Banskej 
Štiavnici, sú súčasťou dvorovej plo-
chy a tvoria prístup k rodinnému 
domu. 

Zámer priameho predaja 
majetku mesta Banská 
Štiavnica č. 10/2012
Predmet prevodu:

Pozemok C KN parcela č. č. 751/3 
o výmere 20 m2, zastavané plochy, 
vedený v KN Katastrálneho úradu 
Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica.

Zámer priameho predaja majet-
ku mesta bol schválený v zmysle 
§ 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Záko-
na SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, 
Uznesením MsZ č. 61 /2012 zo dňa 
29. marca 2012.

Predmetný pozemok sa nachá-
dza na Ul. 29. augusta v B.Štiavnici a 
tvorí prístup k rodinnému domu. 
Podmienky a lehoty na podáva-
nie cenových ponúk:

Lehota na doručovanie cenových 
ponúk záujemcov sa stanovuje do 
20.4.2012 do 12:00 hodiny. Ceno-
vú ponuku žiadame predložiť v po-
dateľni Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici, alebo poštou na adresu: 
Mesto Banská Štiavnica, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica. Ponuka musí byť zaevidova-
ná v podateľni Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici do 20.4.2012 do 
12:00 hodiny.

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k organizácii priameho pre-
daja, k predmetu zámeru priame-
ho predaja majetku mesta môžete 
získať na telef. č. 045/6949637, na 
e-mailovej adrese renata.barako-
va@banskastiavnica.sk, alebo osob-
ne na Mestskom úrade v Banskej 
Štiavnici, oddelení právnom a sprá-
vy majetku, kde je zároveň možné 
nahliadnuť aj do znaleckého posud-
ku.  Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Predaj majetku mesta

Územný spolok SČK v Banskej 
Štiavnici vás pozýva na odber krvi, 
ktorý sa uskutoční dňa 18. apríla 
2012 od 7:00 do 10:00 v nemoc-
nici na rehabilitačnom oddelení v  
Banskej Štiavnici. Spravte všetko 
pre to, aby ste krv prišli darovať 
a tak pomohli tým, čo sú na vašu 
tekutinu odkázaní. Prineste si ob-
čiansky preukaz, poistenecký  pre-
ukaz je to potrebné pri registrácii 
darcu krvi. Dobre sa zavodnite, 
nejedzte nič mastné nepite alko-
hol, nefajčite 12 hodín pred odbe-
rom krvi.

Ak tak spravíte, vopred vám ďa-
kujeme. Organizátori odberu 

Odber krvi
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Keď pokľakneš 
a načrieš na dno srdca,
nájdeš tam prameň,
pieseň pre ľudí.
A po kvapôčkach
slovo, tón, či slza, 
stane sa riekou,
čo krv rozprúdi.

Načieraš si z nej 
a prikladáš k ústam,
načieraš si z nej 
do dlaní
a vrúcne prosíš,
navždy s nami zostaň,
zázračná pieseň,
nápoj želaní…

Pohlaď i poteš,
odplav tiene smútku
a spájaj ľudí
ako most,
oslavuj život, 
vtáča, nezábudku…
Všetko, čo Pán Boh 
stvoril pre radosť.

Spevokolu Štiavničan prajeme 
k významnému jubileu veľa úspe-
chov a radosti v speve zrodenej.

Redakčná rada ŠN

Pieseň

Letný tábor detí v Štúrove
Centrum voľného času v Ban-

skej Štiavnici organizuje v termí-
ne od 7. júla - 14. júla 2012 letný 
tábor v Štúrove. Poplatok za die-
ťa je 140 eur, v ktorom je zahrnu-
té: doprava, ubytovanie priamo v 
areáli kúpaliska Vadaš (apartmá-
ny AQUA + voľné vstupné k bazé-
nom), celodenná strava, výlet do 
Ostrihomu, hry, turistika, peda-
gogický dozor. 

Leto v Chorvátsku
Centrum voľného času v Ban-

skej Štiavnici organizuje v ter-
míne od 6. augusta - 15. augusta 
2012 pobytový zájazd v Gradaci v 
Chorvátsku. Cena za dospelú oso-
bu je 318 eur, v ktorej ja zahrnu-
tá doprava z Banskej Štiavnice, 7 x 
ubytovanie s polpenziou, delegač-
ný servis, poistenie insolventnos-
ti CK, pobytová taxa. 

Prihlásiť sa môžete v Centre 
voľného času Ul.L.Svobodu 40, 
Banská Štiavnica na telefónnom 
čísle: 0907 598 567. 

Jana Machilová

Zájazdy s CVČ

•1.str. V katastrálnom území obce 
Hodruša – Hámre sa začne technic-
ky pomerne náročná rekonštrukcia 
Dolnej hodrušskej vodnej nádrže.

Pre informovanosť čitateľov 
Štiavnických novín podávame 
stručný popis súčasného stavu a ná-
vrh rekonštrukcie jednotlivých sta-
vebných objektov (resp. vybudova-
nie úplne nových) podľa schválenej 
projektovej dokumentácie. 

 
Vodná stavba Malá richňavská

rekonštrukcia -
Nedostatočná starostlivosť pred-

chádzajúceho správcu vodných sta-
vieb v okolí Banskej Štiavnice sa u 
tejto nádrže prejavila tým, že pri 
zníženej prevádzkovej hladine bol v 
zátope nádrže zrealizovaný rekreač-
ný komplex, ktorý znemožňuje pre-
vádzkovanie stavby na úrovni maxi-
málnej prevádzkovej hladiny. 

Dnový výpustný systém je tvo-
rený dvomi guľovými bronzovými 
uzávermi, z ktorých jeden je funkč-
ný len obmedzene a druhý nie je 
funkčný vôbec. Rekonštrukcia uzá-
verov je možná iba pri úplnom vy-
pustení nádrže, počas ktorého bude 
možné overiť aj technický stav vod-
nej štôlne, v ktorej sú umiestnené.

Inovatívnym stavebným prvkom, 
po prvý raz použitým pri rekon-
štrukcii historických vodných diel 
– tajchov, bude tzv. združený funkč-
ný objekt. Jeho vybudovaním sa vy-
rieši umiestnenie bezpečnostného 
priepadu, ktorý kvôli prevádzkova-
niu na zníženej hladine nie je mož-
né osadiť obvyklým spôsobom.

Šachtový objekt bude umiestnený 
priamo v nádrži s tým, že manipulač-
ná búdka (mních) nebude umiestne-
ná na korune hrádze ako je na ban-
skoštiavnických tajchoch typické, ale 
priamo na vodnej hladine. Jej dreve-
ný zovňajšok so šindľovou strieškou 
bude v tradičnom dobovom vzhľa-
de, prístup pre potreby manipulá-
cie, inšpekcie resp. nutných opráv 
bude cez prístupovú lávku. V tých-
to dňoch sa ukončuje údržba breho-
vých porastov, pre návštevníkov naj-
viditeľnejšia a najvýraznejšia zmena 
okolia vodnej nádrže. 

Vodná stavba Evička
rekonštrukcia, zabezpečenie sta- -
bility a zvýšenie bezpečnosti 
hrádzového telesa

VS Evička prešla čiastočnou opra-
vou v roku 1998, keď sa vybudoval 
nový bezpečnostný priepad, opevne-

nie návodného svahu a oporný múr 
na päte vzdušného svahu spolu s 
portálom dnovej štôlne. Počas opra-
vy sa repasoval aj dnový uzáver, ná-
sledná prevádzka po naplnení ná-
drže však preukázala nevhodnosť 
ponechania pôvodných technologic-
kých celkov. Dnový výpust je dnes 
neovládateľný. Voda z nádrže odte-
ká len bezpečnostným priepadom. 
Z dôvodu prevádzkovania vodnej 
stavby VS Evička v sústave piarskych 
vodných nádrží, kde je situovaná ako 
najnižšia, absencia možnosti ovláda-
nia vody v celom zásobnom objeme 
nádrže vyvoláva otázku bezpečnosti 
vodného diela. Tento jav nevyhovu-
je ani odtoku vody z oblasti počas jar-
ného topenia snehu, keď dochádza k 
vybrežovaniu toku (VT Štiavnica) v 
štefultovskej doline pod vodnou ná-
držou (sústavou vodných nádrží).

Rekonštrukciou dnového výpust-
ného systému sa zabezpečí možnosť 
predvypustenia nádrže počas tzv. 
zimnej prevádzky, a tým k splošte-
niu prípadnej povodňovej vlny. 

Vodná stavba Dolná hodrušská
rekonštrukcia, zabezpečenie sta- -
bility a zvýšenie bezpečnosti 
hrádzového telesa

V prevádzkovaní vodnej stavby 
Dolná hodrušská vznikla nová situ-
ácia po rekonštrukcii vodnej stav-
by Horná hodrušská, ktorá nie je v 
správe našej organizácie a slúži pre 
potreby zasnežovania lyžiarskeho 
strediska Salamandra resort Uve-
dením tejto vodnej stavby do pre-
vádzky sú nádrže prevádzkované 
v sústave. Dnové potrubie malého 
priemeru je kapacitne nepostaču-
je, aj pri maximálnom otvorení uzá-
verov dochádza počas výdatnejších 
zrážok k nekontrolovanému vzos-
tupu hladiny v nádrži.

Pre osadenie nových dnových vý-
pustných potrubí je potrebné vy-
raziť v hrádzovom telese štôlňu (v 
trase existujúcej), do ktorej sa ná-
sledne nainštalujú všetky potrebné 

technologické prvky. Systém ovlá-
dania dnových uzáverov ostane po 
rekonštrukcii nezmenený, manipu-
lácia bude podľa historického návr-
hu – ručne z mnícha umiestneného 
na korune hrádze.

Vodná stavba Veľká richňavská
rekonštrukcia, zabezpečenie sta- -
bility a zvýšenie bezpečnosti 
hrádzového telesa.

Vodná stavba je okrem iného 
zaujímavá spôsobom odvedenia 
vody cez dnové potrubie, od ktoré-
ho pokračuje štôlňou s vyústením 
pod pätou hrádze. Ďalej pokraču-
je otvoreným jarkom, kde je mož-
né vypúšťanú vodu prerozdeľovať 
rozdeľovacím objektom do Hlavnej 
Richňavskej štôlne, budovanej po-
pod nádrž s vyústením pod VS Bako-
mi (jej dĺžka je úctyhodných takmer 
1000 metrov), resp. do toku Richňa-
va a cez Voznicu až do Hrona.

Na vodnej stavbe dlhodobo pretr-
váva nefunkčnosť dnových uzáverov, 
pravý je nefunkčný úplne, s ľavým 
je možná iba čiastočná manipulá-
cia. Bezpečnostný priepad situova-
ný v ľavostrannom zaviazaní hrádze 
je nedostatočnej kapacity a je výš-
kovo nevhodne osadený. Nedávno 
sa poškodila aj časť dnovej štôlne za 
vstupným portálom, následný zával, 
ktorý zahatal aj pôvodný dubový vý-
tokový žľab, sa podarilo odstrániť len 
čiastočne. Rekonštrukcia sa zameria-
va aj na vyriešenie pohodlného vstu-
pu rekreantov do vody, keďže vodná 
plocha je vyhlásená za vody vhodné 
na kúpanie Všeobecne záväznou vy-
hláškou KÚ ŽP BB č. 6/2008.

Záverom si dovoľujeme vyslo-
viť presvedčenie, že rekonštrukcie 
banskoštiavnických tajchov budú 
pokračovať podľa zámerov defino-
vaných v „Čiastkovom projekte ob-
novy“. Pre správcu znamenajú bez-
pečnú prevádzku, pre obyvateľov 
žijúcich v ich tesnej blízkosti isto-
tu, že ich majetky nebudú ohrozo-
vané, pre rekreantov zvýšený kom-
fort a rozšírené možnosti pobytu a 
oddychu, pre návštevníkov s úctou k 
historickým hodnotám potešenie zo 
záchrany unikátnych vodných diel. 
Pre starých majstrov, skutočných pi-
onierov priehradného staviteľstva, 
zadosťučinenie, že hoci vodné diela 
budované pre potreby baníctva pred 
niekoľkými storočiami, sú tu aj dnes 
a tvoria organickú súčasť našej kraji-
ny. Rudolf Sýkora

Rekonštrukcie tajchov 2012

Dnové uzávery na VS Malá 
Richňavská. foto svp
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Chcete prestať fajčiť a k 
úplnému odhodlaniu vám 
chýba už iba krôčik? Skúste to 
teraz a zapojte sa do súťaže 
Prestaň a vyhraj 2012, ktorú 
každý druhý rok vyhlasuje 
Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky.

Súťažiaci, ktorý prestane fajčiť 
a užívať tabakové výrobky v sta-
novenom čase, bude mať možnosť 
získať niektorú z cien nielen v ná-
rodnej súťaži, ale žiarski účastní-
ci aj v mestskej súťaži, podporova-
nej Mestským úradom v Žiari nad 
Hronom.

Pravidlá súťaže:
Vek najmenej 18 rokov.  -
Zanechať užívanie tabakových  -

výrobkov v čase od 1. – 31. mája 
2012. 
Prihlášku odovzdať najneskôr  -
do 30.4.2012. Rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky alebo dátum 
prijatia e-mailu. 
Prihlášku čitateľne vyplniť.  -

Prihlášky posielajte na adresu:
Regionálny úrad verejného zdra-

votníctva, Oddelenie podpory zdra-
via, Sládkovičova 484/9, 96524 
Žiar nad Hronom alebo prineste 
osobne na uvedenú adresu alebo na 
Oddelenie podpory zdravia, Cyrila a 
Metoda 23 Žiar nad Hronom alebo 
e-mailom buryova@ruvzzh.sk ale-
bo Súťaž "prestaň a vyhraj", Odbor 
Podpory zdravia, Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Trnavská cesta 
52, 826 45 Bratislava alebo e-mai-

lom lubica.majtanova@uvzsr.sk.

Ceny v národnej súťaži venujú:
1. cena: Balík klasic od Wellnes  -
hotela Patince pre dve osoby v 
hodnote 279,- € 
2. cena: Wellnes pobyt pre dve  -
osoby v hoteli Flóra Trenčianske 
Teplice v hodnote 100,- € 
3. cena: Darčekový kôš od Coop  -
Jednota v hodnote 300,-€ 
4. cena: Víkendový pobyt pre  -
dve osoby v hoteli Ostrov Tren-
čín v hodnote 90,-€ 
5.-8. cena: Balíček slnečnej ochra- -
ny Daylong v hodnote 100,- €
8.-11. cena: Balíček výrobkov  -
dentálnej hygieny Curaprox pre 
celú rodinu

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva

Prestaň a vyhraj 2012

Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky 
v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie na 
Slovensku a Informačnou 
kanceláriou Európskeho 
parlamentu rozbieha 15. marca 
2012 informačno-komunikačný 
projekt. Európskej únii záleží 
na tom, EKO sa na Slovensku 
žije. 

Ekodeň sa uskutoční celkom v 
30-tich mestách na Slovensku, sé-
ria podujatí začala v Zlatých Morav-
ciach. 

Týmto srdečne pozývame všetky 
deti, rodičov, Štiavničanov na pri-
pravovaný ekodeň v našom mes-
te. Uskutoční sa v piatok 20. apríla 
2012 v Kultúrnom centre a na Ná-
mestí sv. Trojice. Ekodňa v Banskej 
Štiavnici sa zúčastní vedúci komu-

nikácie Zastúpenia Európskej komi-
sie na Slovensku pán Peter Zsabka.

Program: 
11:00 – 13:00 Kultúrne centrum

EURÓPSKY EKOLÓG a hry pre 
mladých nadšencov
Európa, India, Mexiko
Ekologické demonštrácie a po-
kusy (Ako sa šíria emisie, výroba 
ekologického papiera, výroba cit-
rónovej baterky...)
Zachráňme les!, interaktívne di-
vadelné predstavenie

14:00 Námestie sv. Trojice (v 
prípade zlého počasia Kultúrne 
centrum)

Trh eko nápadov – zástupcovia 
Daphne, OZ Túlavá labka, Obcho-
dík Priateľov zeme, CHKO Štiav-
nické vrchy a ich prezentácia, deti 
zo ZŠ J. Kollára a ich ekologická 
činnosť. 

Príhovor primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej a prof. RNDr. 
Huberta Hilberta, CSc. 
Sadenie okrasných mobilných dre-
vín – 2 ks Prunus fruticosa globo-
sa, pred Mestským úradom. 

16:00 Klenbová miestnosť - 
Kultúrne centrum

„Európskej únii záleží na tom, ako 
žijeme“, prednáška
„Ekologické hrozby planéty“, ne-
formálna diskusia
Ekofilmy z produkcie Európskej 
komisie

18:00 
PYGMEJOVIA – DETI DŽUNGLE, 
film Pavla Barabáša / v spolupráci 
so štúdiom a ďalšie akcie.

Vstupné je zadarmo. Bližšie in-
formácie k súťaži a k programom 
nájdete na www.ekoslovensko.eu.

Viktória Michalská

Ekodeň v Banskej Štiavnici
V rytme ročných období je 
uplynulá kresťanská Veľká 
noc výzvou na hľadanie 
duchovného rozmeru našej 
civilizácie. Je výzvou na 
vnútorné sústredenie. 
Pôstom, vnútornou 
disciplínou sa dopracovať 
k vyššej radosti, k dôvere, 
že pracujeme na vlastnej 
spáse a šťastí. Pravdaže – a 
to je podstatné – na spáse 
a šťastí v súlade s veľkým 
vesmírnym poriadkom. 

V súlade so zákonitosťami živo-
ta, kde je podstatný zrod, obrana 
dieťaťa, jeho excelentná výchova k 
povolaniu, jeho vklad do zachova-
nia života rodu, národa, kultúry za-
ložením rodiny a výchovy nových 
detí, až po súmrak života, odovzda-
nie skúseností ďalšiemu pokoleniu 
a nakoniec zavŕšenie individuálne-
ho života dôstojnou smrťou.

Tento model, hocijako znie fun-
damentalisticky či konzervatívne, 
je po tisícročia vyskúšaným mode-
lom ľudského pôsobenia v súlade s 
materiálnou prírodou a s duchov-
ným prostredím človeka riadeným 
Božskými normatívmi. Zaruču-
je úctu k prírode, environmentál-
ny rozmer ľudstva. Súčasne vytvá-
ra podmienky duchovného rastu a 
sociálnej organizácie ľudskej spo-
ločnosti v duchu humánnej etiky. 

Využime túto jar ako výzvu na 
oslobodenie sa od diktátu bezdu-
chej každodennosti, od nadvlády 
technických hračiek a médií. Uj-
dime zo sveta „upachtenosti“ do 
sveta duchovnej slobody, do ško-
ly zlepšenia samého seba. Venuj-
me sa nielen svojmu organizmu, 
ale následne aj svojmu Ja, svojej 
duši. Stojí za to dozvedieť sa, čo sa 
skrýva v onom žiarivom sídle na-
šej duše. To sa dá iba vstupom do 
samého seba.

Namiesto dotyku displeja 
skúsme dotyk k vlastnej duši a jej 
zdokonaleniu.

Stačí sústrediť sa.
Anton Hykisch 

Čas 
sústredenia

V dňoch 22. -24. marca sa žiaci 
Cirkevnej základnej školy sv. F. As-
siského z počítačového krúžku zo 
šiesteho a ôsmeho ročníka zúčast-
nili celoslovenskej súťaže v stavbe a 
programovaní robotov RoboCup Ju-
nior Slovensko 2012 v Sabinove. Sú-
ťaž prebiehala v troch hlavných ka-
tegóriách - Záchranár (A alebo B), 
Futbal (s mantinelmi alebo s čiara-

mi) a Tanec robotov. Ako nováčiko-
via sme si zvolili kategóriu Záchranár 
A, kde je potrebné navrhnúť, poskla-
dať a naprogramovať robota tak, aby 
bol plne autonómny, sám sledoval 
čiaru, vyhýbal sa prekážkam na tej-
to čiare, dokázal sa pohybovať aj po 
naklonenej plošine a v cieľovej ob-
lasti vyhľadal "obeť", ktorú musí pre-
miestniť na vopred určené miesto. 

Zároveň by nemal byť ovplyvnený 
prípadnými smeťami a nečistota-
mi na dráhe. Súťažilo sa o zaujíma-
vú prvú cenu, ktorá bola veľmi láka-
vá a bola to účasť na majstrovstvách 
sveta v Mexiku. Prvé miesto žiakom 
uniklo a celkovo obsadili 4. miesto z 
pätnástich zúčastnených v našej ka-
tegórii. Našim žiakom gratulujeme k 
výbornému výsledku. SKŠ BŠ

CZŠ na RoboCup Junior

„Človek ktorý si v dnešnej dobe ne-
verí nemá šancu byť úspešným a 
šťastným, pretože každým dňom 
padá viac a viac do vlastnej pasce 
menom depresia.“ Michal Boháč

Myšlienka dňa
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V ankete Osobnosť v kultúre 
2011 sa stala víťazkou členka 
redakčnej rady Štiavnických 
novín Janka Bernáthová. 
Srdečne blahoželáme a 
pýtame sa:

Janka, Ty si rodáčka z Liptova. 
Kedy si prvý raz našla na mape 
Banskú Štiavnicu?

Bolo to ešte v detstve vďaka Po-
vestiam spod Sitna od Jozefa Ho-
ráka. Vtedy som ani netušila, že v 
Banskej Štiavnici prežijem svoje 
študentské roky (1981-85) a neskôr 
sa stane mestom môjho života.

Aké boli Tvoje prvé dni v našom 
meste?

Prvú noc v Štiavnici som prepla-
kala. Všetko mi tu pripadalo zvlášt-
ne a bolo mi smutno za rodičmi a 
domovom. Ale to sa pomerne rých-
lo zmenilo. Život na Žemberáku 
mal napriek prísnym internátnym 
pravidlám svoje čaro, bývali sme v 
srdci mesta plného neobjavených 
tajomstiev, do školy (SPŠCH) sme 
chodievali skratkou cez Dolnú ružo-
vú a stravovali sme sa na Centrálke, 
pričom každý náš presun námestím 
bol starostlivo sledovaný súdružka-
mi vychovávateľkami, ale i nezbed-
nými pohľadmi mládencov. Žem-
berák je pamätníkom úsmevných 
príbehov každého pomaturitného 
stretnutia.

V Banskej Štiavnici si stretla 
svoju životnú lásku, vychovala 
dvoch, dnes už dospelých synov. 
Ako sa Ti žije v tomto meste?

Myslím, že môj vzťah k Štiavnici 
je odrazom vnútornej spokojnosti, 
ktorú nachádzam v každodennom 
živote. Je to aj vďaka rodine, priate-
ľom, práci, ktorú mám rada, ľuďom, 
ktorí tu žijú a udalostiam, ktoré sa 
tu neustále dejú. Rada ich opisu-
jem vo svojich článkoch a blogoch, 
na ktoré pozitívne reagujú aj Slová-
ci žijúci v zahraničí.

Čím sa inšpiruješ pri literárnej 
tvorbe?

Život, ktorý je nesmierne štedrý 
v láske i utrpení, v radosti i smútku. 
Keď sa obzriem späť, som vďačná 
aj za slzy, cez ktoré som sa dokáza-
la usmiať. Každá moja báseň, každý 
príbeh je prežitý a úprimne precíte-

ný. Z úcty k svojim nebohým rodi-
čom a rodákom v Kráľovej Lehote 
sa pod ne podpisujem aj dievčen-
ským menom -Lehotská.

Tvoj básnický debut Balada pur-
purovej ruže by sme už na pul-
toch predajní hľadali márne. 
Dočkáme sa rovnako úspešného 
pokračovania ?

Balada bola prekvapením aj pre 
mňa, jednoduchosť a úprimnosť, s 
ktorou prišla na svet, priniesla rov-
nako úprimné odozvy čitateľov. Vy-
dávanie kníh je finančne náročné, 
preto mnohí z nás uvítali možnosť, 
ktorú ponúka náš Autorský klub a 
výsledkom sú dva krásne zborníky. 
V súčasnosti pracujem na príprave 
spoločného projektu s fotografom 
Marianom Garaiom.

Čo Ti dáva nehonorovaná práca 
v Štiavnických novinách a pre-
čo ju robíš?

Každý článok má svoj vlastný prí-
beh, vďaka ktorému sa dozvedám 
o miestach, udalostiach a ľuďoch, 
ktorých chcem predstaviť čitate-
ľom. Často sa mi stáva, že články 
prerastú rámec písaného textu a ja 
sama sa ocitnem uprostred diania, 
ktoré som pôvodne chcela iba opí-
sať. Ale to som celá ja! Vďaka práci 
v ŠN som získala mnoho priateľov, 
skúseností,(aj pár pokút za parko-
vanie), zúčastnila som sa krásnych 
podujatí, dokonca som sa stala člen-

kou úžasnej rodiny OZ Margarétka. 
Dôležitú úlohu zohráva aj dobrý ko-
lektív a atmosféra, v ktorej naše no-
viny vznikajú a odozvy čitateľov.

Čo Ťa v poslednom čase nahne-
valo a čo Ťa potešilo?

Neviem, či je to hnev, alebo neko-
nečný smútok, ktorý sa ma zmoc-
nil len pár dní po brigáde študentov 
SOŠL na Komorovských tajchoch. 
Niekto sa tam opäť zbavil vriec s 
odpadom, pričom jedno hodil rov-
no do vody. Pribudli aj nové ohnis-
ká, prázdne fľaše, striekačky. Smut-
né. A čo ma potešilo? Možno to 
bude znieť neskromne, ale naozaj 
ma úprimne potešilo toto ocene-
nie. Výsledok hlasovania ma pre-
kvapil najmä preto, že všetky no-
minované osobnosti a ich prácu si 
nesmierne vážim. Ocenenia i kul-
túrny program, ktorý sprevádzal 
ich udeľovanie, boli pre mnohých z 
nás krásnym zadosťučinením za to, 
čo dávame nezištne z čistej lásky a 
vnútorného presvedčenia. Ešte raz 
z celého srdca ďakujem.

Dodávame, že Janka je aj víťaz-
kou viacerých celoslovenských li-
terárnych súťaží (Inšpirácie spod 
Sitna, Palárikovi nasledovníci, 
Tak píšem ja).

Prajeme jej "inšpiratívne" pero, 
veľa úspechov a radosti v pracov-
nom i osobnom živote.

Nora Bujnová

7 otázok pre osobnosť  
v kultúre za rok 2011

Víťazka ankety osobnosť v kultúre 2011. foto michaela glouniaková

29. marca 2012 sa uskutočni-
lo v Prezidentskom a kniežacom 
salóne Baníckej krčmy pri štôlni 
Glanzenberg prijatie Ing. Ivana 
Gregáňa, významného člena Ban-
skoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku a člena jeho riadia-
ceho výboru pri príležitosti jeho 
životného jubilea, 50 rokov živo-
ta. Slávnostný príhovor k jubilan-
tovi predniesol Ing. Richard Kaňa, 
predseda baníckeho spolku. 

Narodil sa 24. marca 1962 v 
Banskej Štiavnici v rodine eko-
nóma. Stredoškolské vzdelanie 
získal štúdiom na Gymnáziu v 
Banskej Štiavnici, ktoré ukončil 
maturitou v roku 1980.

V tom istom roku začal študo-
vať na Strojníckej fakulte Vyso-
kej školy technickej v Košiciach, 
odbor zváranie a povrchová úpra-
va kovov. Štúdium ukončil v roku 
1985. Jeho prvým zamestnávate-
ľom boli Rudné bane, závod Ban-
ská Štiavnica, kde sa zamestnal v 
roku 1986 s pracovným zadele-
ním referent na oddelení hlavné-
ho mechanika. Po zrušení závodu 
v roku 1992 sa stal zamestnan-
com likvidačnej prevádzky Rud-
ných baní, š.p., Banská Bystrica, 
kde pracoval až do roku 1996. V 
období rokov 1996 – 2003 bol zá-
stupcom prednostu Okresného 
úradu v Banskej Štiavnici a vedú-
cim odboru regionálneho rozvoja. 
Ďalšou, veľmi dôležitou kapito-
lou jeho pracovného života, bola 
jeho činnosť v samospráve mesta 
Banská Štiavnica, keď bol počas 
dvoch volebných období v rokoch 
1998 – 2006 poslancom mestské-
ho zastupiteľstva a v období ro-
kov 2003 – 2006 bol zástupcom 
primátora. Od roku 2007 je za-
mestnancom Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici, kde vykonáva funkciu 
riaditeľa Európskeho sociálneho 
fondu. 

Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli: Ing. Urbánek – prezí-
dium, Ing. Durbák – kontrárium, 
Ing. Štepáneková – kantorka, Ing. 
Ferenc – fuchsmajor, M. Špun-
ta a A. Greguss– držitelia ošliadra 
a Ing. Karabelly – pivný dispečer. 
Krstnou matkou mu bola Ing. Šte-
páneková. 

Do ďalších rokov mu želáme 
hlavne pevné zdravie, veľa pracov-
ných a osobných úspechov. Zdar 
Boh! Milan Durbák 

Ivan Gregáň 
päťdesiatročný
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Kto by ho v našom meste 
nepoznal? Poslanec 
mestského zastupiteľstva 
od roku 1994, teda už 
5 funkčných období, pričom 
v každých voľbách získaval 
mimoriadne veľa hlasov od 
svojich voličov. 

V posledných komunálnych voľ-
bách v novembri 2010 mu odovzda-
lo svoj hlas až 624 občanov nášho 
mesta. Aj v komunálnych voľbách v 
roku 2006 ho volilo najviac občanov 
nášho mesta zo všetkých poslancov 
MsZ. To samo osebe hovorí o jeho 
mimoriadne veľkom kredite, kto-
rý požíva v našom meste. To však 
ani zďaleka nie je všetko, čo sa týka 
nášho spoluobčana Ivana Beňu, 
ktorý sa dňa 13. apríla dožíva vzác-
neho životného jubilea 60 rokov. 

Náš jubilant sa narodil v Banskej 

Štiavnici, kde prežil aj celý svoj ži-
vot. Po absolvovaní učňovskej ško-
ly nadobudol kvalifikáciu strojný zá-
močník. Až do roku 1990 pracoval v 
národnom podniku Pleta, odkiaľ od-
išiel zo zdravotných dôvodov do in-
validného dôchodku. Aj napriek jeho 
zdravotnému stavu sa práve v ďal-
šom období jeho života mimoriad-
ne rozvili jeho širokospektrálne ce-
lospoločenské aktivity. Vypracoval 
sa na excelentného moderátora naj-
významnejších spoločenských, kul-
túrnych a športových podujatí v na-
šom meste. 8 rokov robil záslužnú 
funkciu predsedu Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Banskej Štiav-
nici a dodnes je aktívnym členom vý-
boru tejto organizácie. V MsZ kaž-
dé volebné obdobie zastával aj rôzne 
funkcie v komisiách športu, kultúry, 
sociálnej a zdravotnej. V súčasnosti 
pracuje v komisii sociálno-zdravot-

nej a bytovej. Dlhý rad rokov patrí 
k najaktívnejším členom redakčnej 
rady Štiavnických novín, ale aj k mi-
moriadne plodným tvorcom týchto 
novín. Stále dodáva tie najčerstvej-
šie informácie z futbalového diania 
v našom okrese. Neraz sme sa mohli 
stretnúť s jeho článkami aj v rôznych 
slovenských médiách. Je ženatý 38 
rokov, vychoval 3 deti, z ktorých, ako 
aj z vnúčatka, má veľkú radosť. 

Náš jubilant má zaslúženú dôveru, 
uznanie a obdiv v našom meste. Je 
obľúbený nielen pre jeho zásadovosť, 
principiálne postoje a to, že vždy bol 
na strane tých, ktorí pomoc a radu 
potrebovali najviac. Prajeme mu teda 
do ďalších rokov života v prvom rade 
pevné zdravie a čo najviac rados-
ti z každého prežitého dňa v kruhu 
svojich najbližších. Za všetkých jeho 
priateľov a známych mu to čo naj-
úprimnejšie želá Ján Novák

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

K životnému jubileu ivana Beňu
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

Multimediálna prezentácia 
Informačné centrum mladých 
BS a Zuzana Hermanová vás sr-
dečne pozývajú na multimediál-
nu prezentáciu o Indonézii, dňa 
17.4.2012 o 18:00 v priestoroch 
Art Cafe. Katarína Tatárová

Cineama 2012 
BBSK - POS uvádza Cineama 
2012 krajská prehliadka amatér-
skej filmovej tvorby 14. apríla, od 
9:00 do 18:00 v Krajskom Plane-
táriu M. Hella v Žiari nad Hro-
nom. Vstup voľný.

Záhradkársky zájazd
Záhradkári - Štefultov organizujú 
zájazd do Trenčína dňa 14. aprí-
la 2012, kde bude prebiehať od-
borná prednáška Pestovania kve-
tov a rez ovocných stromov pod 
vedením 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. 

Tento rok si 
pripomenie-
me 1. výro-
čie od smr-
ti môjho 
brata Joze-
fa, 24 ro-
kov od úmr-
tia mamky 
Márie a 
20 rokov 
od úmrtia 
otca Joze-
fa Cvečkov-
cov. Tí, ktorí 
ste ich po-
znali venuj-
te im tichú 
spomienku. 
Spomínajú 
dcéra a ses-
tra Vlasta s rodinou, vnúčatá 
Marian a Simona.

Vážený anonymný pisateľ - nao-
zaj je čas platiť za všetko, aj za sme-
ti... Vážený anonym, reagujeme na 
článok, ktorý ste adresovali do re-
dakcie Štiavnických novín. Veľmi 
nás mrzí a hlavne mne, majiteľke 
predajne Gizka je smutno, že ste sa 
neobrátili s Vašimi podozreniami 
priamo na mňa. Predajňu prevádz-
kujem už 14 rokov, v začiatkoch 
sme mali smetnú nádobu, poctivo 
riadne zakúpenú a umiestnenú pri 
predajni. Škoda, že sa napríklad aj 
Vám nepodarilo vidieť pri čine zlo-
deja, ktorý nám ju odcudzil... Samo-
zrejme, že na vlastné náklady som 
si zaobstarala ďalšiu smetnú nádo-
bu, ako káže zákon. Túto už nemám 
umiestnenú tak, aby lákala zlodeja. 
Čas ukázal, že túto nádobu na sme-
ti zaplníme asi raz za 3-4 mesiace, 

nakoľko presne tak, ako sa uvádza 
v odpovedi na Váš list, odpad sepa-
rujeme! Verím, že pán pisateľ pri 
pozorovaní života v našej predajni 
postrehol, že všetok odpad z tova-
ru - papierové rolky, či škatule od-
váža moja rodina do zberných suro-
vín, resp. ho používame pre vlastnú 
potrebu v domácnosti. Vrecká, kto-
ré asi milému pisateľovi ležia v ža-
lúdku, boli vynášané podľa potreby 
do nádob na takýto odpad urče-
ných. Aké by to bolo ekonomické a 
zodpovedné, keby každý z nás se-
paroval odpad, ktorý vyprodukuje. 
Po telefonickom rozhovore s pra-
covníčkou technických služieb sme 
zistili, že takýto odpad je možné a 
vhodné tiež vynášať na zberný dvor 
(podrobnosti si iste zistíte, ak bude-
te mať záujem), čím sa budeme ria-

diť. Ja ani moja seriózna a zodpo-
vedná kolegynka nemáme a ani sme 
nikdy nemali problém s rešpektova-
ním akýchkoľvek platných noriem. 
Milý pisateľ, určite ste si vedomý aj 
skutočnosti, že hanobenie a poško-
dzovanie dobrého mena je trestné. 
Ak máte záujem, príďte sa presved-
čiť a prezrieť si platby za odvoz od-
padu za celé roky osobne a môžeme 
sa o Vašom podozrení porozprávať 
s tým, že sa mne a mojej kolegynke 
budete pozerať do očí. Nikdy som 
nebola a ani nie som neplatička a 
už tobôž nie nejaká podvodníčka. V 
závere sa chcem poďakovať kompe-
tentným pracovníkom mestského 
úradu za poskytnutie objektívnej 
odpovede. Pisateľovi želám dosta-
tok síl pri kontrole dodržiavania ve-
rejného poriadku. Gizka a Danka

Re: Odpovedáme občanom...

Bolo mi cťou, potešením, ale cítil 
som i veľkú zodpovednosť informo-
vať Štiavničanov, ale i obyvateľov 
či návštevníkov obcí nášho okre-
su a dianí v našom regióne! Oficiál-
ne som bol schválený mestským za-
stupiteľstvom za člena Redakčnej 
rady a pozíciu externého redakto-
ra Štiavnických novín som vykoná-
val od 5.8.1999. Členstva v Redakč-
nej rade Štiavnických novín som 
sa vzdal 29.3.2012 z pracovných a 
zdravotných dôvodov. Odchádzam 

z tejto pozície po takmer 13 rokoch 
ako služobne jeden z najstarších zo 
súčasnej zostavy Redakčnej rady.

Rád by som sa poďakoval za spo-
luprácu všetkým súčasným i býva-
lým spolupracovníkom v Redakč-
nej rade Štiavnických novín a tiež 
i primátorom a viceprimátorom 
Banskej Štiavnice. Osobite ďaku-
jem spoluzakladateľke ŠN členke 
Redakčnej rady, bývalej prednostke 
mestského úradu a súčasnej primá-
torke Banskej Štiavnice Mgr. Na-

dežde Babiakovej, že si vždy našla 
čas na riešenie pracovných problé-
mov súvisiacich s prípravou a výro-
bou ŠN a vždy sa zasadzovala o to, 
že ŠN stále vychádzajú ako týžden-
ník.

Zároveň ďakujem všetkým čita-
teľom mojich článkov a príspevkov 
za ich priaznivé, ale i kritické ohla-
sy. 

Všetkým čitateľom ŠN želám veľa 
zdravia, šťastia, osobných i pracov-
ných úspechov. Roman Kuruc 

Roman Kuruc: bolo mi cťou...
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Že marec je v povedomí 
spoločnosti stále mesiacom 
knihy, o tom svedčí pozornosť 
venovaná práve knihám a 
knižniciam. 

Nebolo tomu inak ani v našom 
meste, keď už od začiatku marca 
prichádzali do knižnice návštevy vo 
zvýšenom počte od tých najmenších 
až po najstaršie ročníky. Malí škôl-
kari poprvýkrát zvedavo nazerali do 
zvláštnych priestorov plných kníh a 
oboznamovali sa s ich poslaním, se-
niori nostalgicky spomínali. Mest-
ská knižnica vyšla v ústrety čitate-
ľom niekoľkými podujatiami najmä 
v poslednom marcovom týždni, kto-
rý je už niekoľko rokov týždňom slo-
venských knižníc. Pripravila aktivity 
pre deti i dospelých, aby upriamila 
pozornosť na krásu a význam ume-
leckého slova, význam čítania, ale aj 
význam knižnice ako spoločenskej 
inštitúcie, ochraňujúcej kultúrne a 
duchovné dedičstvo. 

Hneď v úvode Týždňa sloven-
ských knižníc (TSK) sa konalo uve-
denie knihy Daniela Šouca Pozdra-
vujte sakury pri príležitosti jeho 75. 
narodenín, na ktorej sa knižnica 
spolupodieľala.

Pracovníčky mestskej knižnice 
po úspešnej minuloročnej návšteve 
Domova Mária na sídlisku Drieňo-
vá opäť zavítali medzi seniorov, aby 
si pobesedovali spolu s nimi o kni-
hách, literatúre, klasických romá-
noch a postavách v nich, ktoré obo-
hatili ich životy a pripravili pre nich 
aj malý kvíz z domácej a svetovej li-
teratúry, v ktorom výborne obstá-
li. Za správne odpovede boli odme-
není malými darčekmi a tešia sa už 
na ďalšie spoločné podujatia. Aj star-
ší žiaci – deviataci si mohli v týždni 
slovenských knižníc zasúťažiť v tra-
dičnej literárno- vedomostnej súťaži 
„Ak vieš - odpovieš“. V tomto roku sa 
jej zúčastnili chlapci a dievčatá troch 
banskoštiavnických základných škôl, 
z ktorých najviac sa darilo dievčatám 
ZŠ Jozefa Horáka Terezke Vajsovej a 
Alžbete Kružlicovej. Vybojovali pre 
školu 1. miesto, druhé skončili diev-
čatá zo ZŠ J. Kollára Bianka Oravco-
vá a Lesana Hudecová, tretí bol Vla-
dimír Kráľovič z Katolíckej spojenej 
školy, ktorý čestne reprezentoval 
svojich napriek hendikepu, že mu 
chýbal tímový spoluhráč. 

O tom, že človek a najmä v det-
skom veku je tvor súťaživý, netre-
ba vôbec pochybovať, a práve preto 

súťaže tvoria aj základnú výstavbu 
podujatí pre ne. Inak tomu nebolo 
ani počas Noci s Andersenom, jedi-
nečného podujatia pre deti vo veku 
od 7 do 12 rokov, ktorým boli od-
menené deti z radov našich čitateľov 
za celoročné aktivity spojené s číta-
ním a knižnicou. Noc s Andersenom 
bola vyvrcholením Mesiaca knihy a 
Týždňa slovenských knižníc, ktorou 
sme sa pripojili k 190 knižniciam na 
Slovensku (znovu bol prekonaný re-
kord), aby sme spolu s deťmi oslávi-
li medzinárodný Deň detskej knihy 
(2.4.- výr. narodenia H.Ch. Ander-
sena). V tomto roku sme zvolili ako 
tému andersenovskej noci ohroze-
nie, ba až koniec sveta rozprávky a 
fantázie, keďže zo všetkých strán sa 
na nás rútia a vkrádajú do príbehov a 
rozprávok pre deti čarodejnice, stra-
šidlá a rôzne hrozné bytosti, akoby 
tých dobrých ani nebolo. Kráľovstvo 
našej detskej knižnice, v ktorej jeden 
deň v roku ožije príbeh kráľovnej a 
celého kráľovského dvora, bolo v tú 
noc vo veľkom nebezpečenstve.

Napadli ju doslova príšery z kníh, 
ktoré deti dobre poznajú zo série 
Klubov záhad. Úlohou detí bolo, ako 
inak, vyslobodiť pomocou svojich 
schopností, umu, šikovnosti a od-
vahy kráľovstvo kníh tak, aby zno-
vu zavládla láska, pokoj, harmónia a 
šťastie. Tak, ako sa o tom píše v kni-
he Astrid Lindgrenovej Bratia levie 
srdce, v ktorej opisuje krajinu Nan-
gijala. Práve v úvode večera priš-
la prečítaním úryvku z tejto knižnej 
novinky deťom popriať šťastie v pl-
není týchto dôležitých úloh p. pri-
mátorka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková. Ďakujeme jej, ako aj všetkým 
priaznivcom knižníc a detského číta-
nia za to, že sa nám nakoniec podari-
lo zachrániť svet rozprávky. Bez nich 
by sotva mohli ožiť postavy z kníh, 
vzniknúť kráľovstvo, zasvietiť svieč-

ky na torte, ale i tie v detských oč-
kách. Sú to: vedenie školy J. Kollára, 
Coop Jednota Žarnovica, spotreb-
né družstvo a pekáreň Hontex Kru-
pina, sú to milovníci detských roz-
žiarených očí- Monika Maňkovská, 
Nina Hricová, Vladka Luptáková, 
Miloš Javoš, Ivan Beňo, Anka Mit-
terpachová, Ivanka Mitterpachová 
s tortou a s neznámym darcom, kto-
rý na ňu prispel a ďalší priatelia ako 
Šimon, Janči, Paťka a Miška a vďaka 
aj mestskej polícii, ktorá dohliada-
la na bezpečnosť detí. Ďakujeme aj 
tým, ktorí boli ochotní pomôcť v prí-
pade inej alternatívy programu, hoci 
ich služby sme zatiaľ nevyužili. Mož-
no nabudúce... Pred tým, ako sa deti 
uložili na odpočinok do svojich pro-
vizórnych postieľok, napísali svoje 
želania na farebné papieriky, ktoré 
sme zavesili na náš rozprávkovník- 
stromček zasadený v prvý rozpráv-
kový večer v knižnici. Do roka by sa 
mali splniť. V každom prípade nám 
zostanú na pamiatku, ako spomien-
ka na jeden fantastický večer, ktorý 
deťom pripomenú aj krásne fotogra-
fie od Lubka Lužinu a videofilm od 
Petra Ivašku. Srdečná vďaka za tie-
to dary všetkým! A na záver ešte do 
pozornosti všetkým, ktorí majú radi 
knihy a nepodarilo sa im tento rok 
na andersenovskú noc dostať: vyda-
vateľstvo Slovart, ktoré bolo okrem 
Spolku slovenských knihovníkov 
(hlavný koordinátor) a Slovenské-
ho rozhlasu (mediálny partner), ge-
nerálnym partnerom podujatia, pri-
pravilo na svojej webovej stránke 
pre všetky deti súťaž, ktorá trvá do 
konca apríla. Pripravený je na nej sú-
ťažný formulár, ktorý stačí vyplniť a 
deti môžu získať pekné knižné ceny. 
A ak budú celý rok usilovne navšte-
vovať mestskú knižnicu, môžu sa na 
jednu noc stať súčasťou nášho živé-
ho kráľovstva. Mestská knižnica

Týždeň slovenských knižníc

Zapojte sa do zberu obnoseného 
a nepotrebného šatstva, ktorý sa 
bude konať v meste Banská Štiav-
nica v priestoroch Kultúrneho 
centra v dňoch 2. a 3. mája (štvr-
tok) v čase od 10:00 do 18:00.
Zbiera sa: dámske, pánske, det-
ské letné a zimné oblečenie, 
posteľné obliečky, uteráky, záclo-
ny, závesy, prestieradlá, metrový 
textil, deky, tkané koberce, peri-
ny, hlavnice.

Nezáleží na tom, či je to posled-
ná móda alebo už majú veci mož-
no i desiatky rokov. Veci môžu byť 
aj mierne znečistené,nie však úpl-
ne špinavé. Prosíme občanov, aby 
posteľnú bielizeň, uteráky a utier-
ky zabalili osobitne a označili.
Nezbiera sa: hračky, obuv, do-
máce potreby, matrace, koberce 
(okrem tkaných) a veľmi znečis-
tené veci. Nepotrebným, obnose-
ným šatstvom a textíliami môž-
te pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu 
potrebovať. V neposlednom rade 
takouto likvidáciou pre vás nepo-
trebného textilu šetríte aj životné 
prostredie. Pomocný anjel, n.o

Zber 
obnoseného 
šatstva

Eva Kolembusová, 
čitateľka ŠN
Smotanové placky
Potrebujeme:
250 ml kyslej smotany, 10 poliev-
kových lyžíc polohrubej múky, 2 
vajcia, soľ, 120 g šunkovej salámy, 
3 polievkové lyžice postrúhaného 
syra a olej
Postup:
Smotanu dohladka vymiešame, 
pridáme múku, rozšľahané vajíč-
ka a najemno postrúhaný syr. Sa-
lámu nakrájame na malé kocky a 
pridáme do cesta. Ak treba, oso-
líme a ešte premiešame. Na po-
mastenej panvici postupne pe-
čieme placky. Podávame ich so 
zeleninovým šalátom alebo ako 
prílohu k polievkam.  Dobrú chuť!

Noc s Andersenom v knižnici. foto lubo lužina
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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.12/2012: „Rozumnosť možno 
vyžadovať iba od triezveho člove-
ka“. Výhercom sa stáva Ján Buda, 
Vilova 4, Banská Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
B.A.W.Russela: „Smutné je, že hlu-
páci sú takí...(dokončenie v tajnič-
ke)

A., Zloba, patriaci Apovi, sociál-
ny skr., cudzie žen. meno, časť tvá-
re, B., Nápev, 3.časť tajničky, 3.pád 
slova osa, C., Technické služby, muž 
anglicky, ľadový tok, slabiny lekár-
sky, značka kozmetiky, D., Talian 
česky, citoslovce volajúce na mač-
ku, Ilona, obojživelník, kráľovná 
jari, E., Samohlásky v slove žaby, 
Lívia, velila si básnicky, druh ryby, 
aj, F., Ľudová strana, ročné obdo-
bie, patriaci Jale, napísaná vyslove-
ná myšlienka, akciová spoločnosť, 
G., Ruské meno, mača česky, špina, 
povrazy, sonda, H., Vedro pri stud-
ni, nevie to, prelamuje, I., Sloven-

ská obec, popletený člo-
vek, bola si básnicky, J., 
Príbytok včiel, pilo na-
opak, suchá časť obilia, 
vydáva plameň, plný ti-
tul, K., Podaroval, se-
káš, označenie motoriek, 
hrdlá, horí, L., Bil, dvoj-
hláska, hra s kockami, 
označenie WC, mexický 
sluha, M., Cudzie muž-
ské meno, koniec tajnič-
ky.

1., 2.časť tajničky, 
2., Časti rastlín, samica 
psa, opak pravo, 3., Čes-
ký skladateľ, celý po ang-
licky, hlas sliepky, textil-
ná plodina, 4., Chaľan 
stred, liečivo, meracia 
jednotka elektriny, lekár-
sky posudok, 5., Znač-
ka na výrobkoch zo zlata, severský 
Boh, dával vinu niekomu, 6., Opak 
prílivu, snob, lekársky nástroj, 7., 
Viac, veľké epické dielo, spí náre-
čovo, 8., Dávala semeno do pôdy, 
kopol česky, kopnutie, 9., Posoli-
la, zlatíčko, 10., Posúvali sa doza-

du, viniem sa, vrece, 11., Príslušník 
kráľovského dvora, pláta, zakrývaj 
niekoho, 12., Po, nemecký člen, bu-
ničina, rov, 13., Eduard domácky, 
stávková hra, strana, osobné záme-
no, 14., Túžil, roky, Eleonóra, po-
tom, 15., Biblická postava, stred 

slova Katar, hlasuje, strážne zviera, 
16., Malá obec, vojenská predajňa, 
ohrada, 17., Začiatok tajničky, po-
jednávanie česky. 
Pomôcky: Volt, Pean, Ion, Špí, All, 
Aton, Das, Lory, Keta

Anna Rihová

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Probudím se včera
Streda 25.4., 18:30, 2,30 €, komédia, ČR, 120 min., MN12 
Nová česká komédia zo študentského prostredia o ceste za študentskou láskou do hlbín nedávnej minu-
losti. Sympatický štyridsiatnik Petr Kovář dostane úžasnú šancu vrátiť sa na chvíľu do svojich študent-
ských čias, do júna 1989, aby konečne vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Má opäť osemnásť, 
ale zostalo mu vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa získať sympatie Elišky, ale musí zvládať aj štu-
dentské povinnosti, s čím nepočítal. Zabudol tiež, aké odlišné bolo školstvo pred nežnou revolúciou a čo 
to znamená byť znova v koži študenta v časoch, keď sa pánom profesorom hovorilo súdruhovia.
Komické situácie i vážnejšie konflikty rieši s vtipom, nadhľadom i mladíckou drzosťou. Výborná zábava, 
energia mladosti, študentská recesia. Originálna spomienka na dobu spred nežnej revolúcie. Skvelý prí-
beh, nevšedná milostná zápletka a celkom nečakaná pointa.

Flora Magica 2012: Farebné kúzlenie
5. máj 2012, Kultúrne centrum, vstupné: v predpredaji: 8,50 €, na mieste: 10 €
Po veľkom úspechu v roku 2011 prichádzajú do Banskej Štiavnice znovu špičkoví majstri v práci s kveti-
nami! Vychutnajte si výnimočné dve hodiny ukážok tvorby kytíc, vydražte si niektoré z nich alebo sa po-
tešte krásou množstva vystavených gerbier! Ideálny darček ku Dňu matiek, či romantickému víkendu vo 
dvojici!
Svoje umenie predvedú: 
Marie Bittnerová (ČR) sa v súčasnej dobre venuje predovšetkým interiérovej tvorbe, usporiadavaniu 
odborných seminárov a školení. Je zástupkyňou predsedu Českého svazu květinářů a floristů. Pravidelne 
sa zúčastňuje na floristických súťažiach a umiestňuje sa na popredných miestach. Je súčasťou redakčnej 
rady profesného časopisu Floristika.
Lucie Kulmanová (ČR) sa úspešne prezentuje na floristických súťažiach (na Majstrovstvách ČR obsadi-
la 2. miesto). Pôsobí aj ako lektor a účinkuje v mnohých kvetinových šou, občasne v televízii a je spoluau-
torkou učebnice floristiky.
Tamás Vígh (SR) je mladý začínajúci florista a dizajnér s viacerými úspechmi. Najvýznamnejšie z nich 
sú víťazstvá na vlaňajšom ročníku Victoria regia a na Majstrovstvách SR vo floristike. Napriek mladému 
veku už dnes patrí medzi špičku vo svojom odbore.
Sprievodná výstava: Krása gerbier (dovezené priamo z Holandska)
O prekvapenia nebude núdza!
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Poznáte 
Štiavnicu a jej 
okolie?
AB Press a Štiavnické noviny 
pripravili pre vás novú súťaž.

O našom meste už onedlho 
vyjde nová, nádherná, reprezen-
tačná kniha Banská Štiavnica – 
čarovné mesto. Bude obsahovať 
krásne farebné fotografie a infor-
matívne texty v slovenčine a ďal-
ších jazykoch (angličtine, nem-
čine, francúzštine, maďarčine, 
češtine). Autorská dvojica Vladi-
mír Bárta starší a Vladimír Barta 
mladší predstúpia pred verejnosť, 
a to nielen štiavnickú, so svojím 
novým dielom, v ktorom sa sna-
žia ukázať Banskú Štiavnicu – jej 
krásy a pamätihodnosti trošku 
nevšedným a výtvarnejším pohľa-
dom. "Čarovná kniha" prezradí, že 
v našom toľkokrát fotografova-
nom meste ešte vždy sa dajú nájsť 
objavné pohľady, ktoré dokumen-
tujú jeho úžasnú atmosféru. To-
uto knihou urobili Bártovci opäť 
dobrú službu Banskej Štiavnici. 
Ukázali, že na Slovensku je mesto, 
ktoré sa oplatí navštíviť a opätov-
ne sa doň vracať. 

Nové krásne dielo Banská Štiav-
nica – čarovné mesto môžu ako prví 
získať čitatelia Štiavnických novín, 
ak sa zapoja do čitateľskej súťaže.

Správna odpoveď na druhú 
otázku mala byť Štangarígel. Zo 
správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali výhercu Jozef Kopál, Hviez-
doslavova 5, Banská Štiavnica.

Dnes ponúkame 3. súťažnú 
otázku. Opäť ponúkneme výber 
z 3 možností a navyše uvedieme 
ešte aj "ťahák". Je ňou kniha Vla-
da Bártu a Vlada Bartu juniora: 
Banská Štiavnica perla slovenských 
miest. Stačí si len zalistovať.

Tretia súťažná otázka
Piarsku bránu do dnešnej ba-
rokovej podoby upravili v roku 
1751 pred očakávanou návšte-
vou rakúskeho cisára. 
Vašou úlohou, milí čitatelia, 
je napísať meno tohto panov-
níka. 
a., František Coburský
b., František Lotrinský
c., František Jozef

Odpovede posielajte poštou do 
redakcie Štiavnických novín, ale-
bo e-mailom sn@banskastiavnica.
sk. AB Press

Ani tohto roku naše mesto 
neostalo na veľkonočné 
sviatky bez kultúry. Tento raz 
to nebol koncert hudobný, 
ale herecký. Zaslúžilo sa oň 
Divadlo Kontra. 

Je to profesionálne divadlo so stá-
lou scénou v Spišskej Novej Vsi. Má 
za sebou už viaceré ocenenia, naj-
prestížnejšie Objav sezóny – Dosky 
2007, ktoré získalo na festivale v 
Nitre. Prezentovalo sa v Čechách, v 
Poľsku i vo Veľkej Británii. Uvádza 
zaujímavé hry, ktoré žnú úspechy 
na svetových scénach.

Do Banskej Štiavnice prinies-
lo hru Conora Mc Phersona Rum 
a vodka. Je to tragikomédia, kto-
rú divákom ponúkol jediný účinku-
júci Peter Čižmár. V atraktívnych 
priestoroch Kultúrneho centra (v 
Pivnici) rozohral vyše hodinovú 
spoveď muža – alkoholika. Prezra-
dil, že sa oženil ako 20-ročný, splo-
dil dve deti, vzal si pôžičku na dom 
a je čerstvo vyhodený z roboty pre 
konflikt so šéfom. Svoj žiaľ a bezná-
dej utápa v alkohole. Bohatý hlaso-

vý fond, výrazné gestá a expresívny 
text držia diváka v napätí. Po vyme-
tení krčiem, pochybných koncer-
tov a noci strávenej s cudzou ženou 
hlavný protagonista prichádza v po-
kore domov k žene a dvom deťom. 
Pri pohľade na ne si uvedomuje svo-
je zlyhanie a v tej chvíli ho úprim-
ne ľutuje. Či ho to zmení a aký bude 

jeho ďalší osud, autor nerieši. Pone-
cháva to na diváka.

Prevažne mladé publikum si z 
predstavenia odnieslo hlavné posol-
stvo autora – alkohol, v tomto prí-
pade rum a vodka, poskytne úľavu 
iba na chvíľu a nie je liekom na ľud-
ské boľačky. 

Nora Bujnová 

Velkonočné kultúrne podujatie

Banská Štiavnica, mesto plné 
histórie obkolesené čarovnou 
prírodou. Veľakrát sa stala 
inšpiráciou pre mnohých 
umelcov. V Banskej Štiavnici 
žil a tvoril aj významný 
slovenský výtvarník Jozef 
Kollár. Maliar kvetinových 
zátiší, portrétista, ale predo-
všetkým maliar Banskej 
Štiavnice, jej trhov, prírodných 
a historických krás. 

Ako sám povedal: „Očaril ma 
krásny výhľad z rodičovského domu 
na prírodu, ktorá ma uchvátila, kto-
rej som sa musel poddať, nebolo 
iného východiska.“

Dňa 10. marca si pripomenieme 
113. výročie jeho narodenia. Pri tej-
to príležitosti sa 29. marca uskutoč-
nila v Galérií Jozefa Kollára výtvar-
ná súťaž Kollárova Štiavnica pre 
deti základných a materských, kto-
ré organizovala ZŠ J. Kollára v spo-
lupráci s Galériou J. Kollára.

Podujatie otvorila Rút Lichnero-
vá. Svojím úvodným slovom oboz-
námila deti so životom a dielom 
Jozefa Kollára. Po krátkych organi-

začných pokynoch sa už mohli sú-
ťažiaci vybrať do priestorov Galé-
rie. Ich úlohou bolo nájsť obraz od 
J. Kollára, ktorý ich najviac oslovil 
a vytvoriť interpretáciu tohto die-
la. Najstaršia kategória mala sťaže-
nú úlohu, pozrieť sa na obraz J. Kol-
lára kubistickými očami. Žiaci tak 
mali možnosť stať sa malými umel-
cami priamo v priestoroch Galérie, 
zažiť tak dotyk naozajstného ume-
nia, ktoré dýchalo zo stien s Kollá-
rovými maľbami. A tak sa, ako kaž-
dý rok na tomto podujatí, stal odkaz 
J. Kollára inšpiráciou pre malých vý-
tvarníkov.

Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov zo 
Základnej školy Jozefa Kollára, Zá-
kladnej školy Jozefa Horáka, Základ-
nej a materskej školy Banská Belá, 
Cirkevnej základnej školy sv. Fran-
tiška Assiského. Všetky práce, ktoré 
žiaci namaľovali, boli na vynikajúcej 
výtvarnej úrovni a úloha poroty – vy-
brať tie najlepšie, bola veľmi ťažká. 
Po dlhom rozhodovaní sa napokon 
porota zhodla na týchto výsledkoch:

II. kategória
Jerguš Paučula – ZŠ J.Horáka1. 

Adela Dobrotová – ZŠ s MŠ 2. 
Banská Belá
Henrieta Bukovenová – ZŠ 3. 

J.Horáka a Silvia Mravcová - 
CZŠ

III. kategória
Evka Blahútová – ZŠ s MŠ Ban-1. 

ská Belá
Diana Danková – ZŠ s MŠ Ban-2. 

ská Belá a Emma Weisová – ZŠ 
J. Kollára
Ivana Lachová – CZŠ3. 

IV. kategória
Silvia Švecová – CZŠ a Natália 1. 

Klátiková - ZŠ s MŠ Banská Belá
Anna Štirblová – CZŠ a Nina 2. 

Herianová – ZŠ J. Kollára
Kristián Balázs – ZŠ J. Kollára3. 

Najlepšie práce žiakov zo 
všetkých ročníkov Kollárovej Štiav-
nice budú vystavené v priestoroch 
ZŠ J. Kollára na pamätnej Kolláro-
vej stene. Môžete si ich pozrieť aj na 
www.zsjkollara.edupage.org vo fo-
toalbume. 

Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným. ZŠ J.Kollára

Súťaž Kollárova Štiavnica

Hlavný protagonista Peter Čižmár. foto rastislav marko
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Po slabom výkone na ihrisku  
súpera druhá prehra
IV. liga juh dospelí 16.kolo
FK Jesenské - Sitno Banská 
Štiavnica 2:0 (1:0)
Pažout, Halát, Hanzlík A., Andraščík, 
Dulaj (50.’ Ferenčík ml.), Barák, Urge-
la, Ferenčik st., Hanzlík P., Kminiak, 
Šíma (78.’ Beňadik)

Na malom ihrisku s nerovným 
povrchom, ktorý lepšie vyhovoval 
domácim, sme po slabej hre zno-
vu prehrali, i keď prvých 15 minút 
bolo celkom sľubných. Boli to však 
domáci, ktorí po kope z rohu prví 
ohrozili našu bránu, no neúspešne. 
Po peknej kombinačnej akcii Dula-
ja, centri Hanzlíka P., hlavou tesne 
minul domácu bránu Šima. Najväč-
šia šanca nášho mužstva prišla o 
dve minúty, keď dlhý aut v 16-tke 
hlavou predlžil Hanzlík P. na Kmi-
niaka, ktorého prudkú strelu bran-
kár bravúrne vyrazil. V ďalšom 
priebehu zápasu nám hrozilo ne-
bezpečenstvo hlavne pri zahráva-
ní rohových kopov, čo sa potvrdilo 
v 16. minúte keď po rohovom kope 
si hlavou nešťastne usmernil loptu 
do vlastnej siete Hanzlík P. 

Domáci boli dôraznejší v osob-
ných súbojoch, loptu často získavali 
po našich nepresných prihrávkach 
a kombináciách, často zamestná-
vali našu obranu, kde vynikal náš 
najlepší hráč na ihrisku Hanzlík 
Andrej. V prvom polčase sme do-
mácu bránu ohrozili ešte v 33. mi-
núte, keď dobre kopnutý Kminia-
kov trestný kop, domáci brankár s 
námahou vyrazil len pred seba, no 
domáca obrana loptu odkopla do 
bezpečia.

II. polčas sme sa herne trochu 

zlepšili, no bolo to bez strely do 
priestoru domácej brány. O na-
šej streleckej nemohúcnosti svedčí 
fakt, že domácu bránu sme za celý 
zápas ohrozili iba dvomi spomína-
nými strelami Kminiaka. Koneč-
nú podobu výsledku dali domáci 
po prísne nariadenom pokutovom 
kope, keď domáci hráč v súbo-
ji s naším spadol a rozhodca zapís-
kal a ukázal na značku pokutového 
kopu. Naši hráči sa snažili o zme-
nu skóre, no bolo to pre nepresnú 
streľbu bez šancí, a tak sme zno-
vu po druhýkrát v sezóne prehra-
li. Momentálne sa hra nášmu muž-
stvu veľmi nedarí, i keď snaha sa 
nedá uprieť, a preto strácame body, 
hlavne na ihriskách súperov. Treba 
dúfať, že herná kríza rýchlo pomi-
nie a hra nášho mužstva sa vráti do 
takej podoby, ako bola na jeseň.

Štiavnické Bane - Brusno 0:5 
(0:3)

Tabuľka po 16.kole
1 FK 34 Brusno 15 13 2 0 51:7 41
2 Sitno Banská Štiavnica 16 11 3 2 35:14 36
3 MFK Revúca 16 9 2 5 27:17 29
4 ŠK Badín 16 9 2 5 30:26 29
5 Baník Štiavnické Bane 15 7 7 1 26:16 28
6 ŠK Čierny Balog 16 7 5 4 28:21 26
7 Jednota Málinec 16 7 1 8 21:34 22
8 FK Jesenské 16 6 3 7 19:24 21
9 JUPIE BB - Podlavice 15 6 2 7 30:28 20

10 SKLOTATRAN Poltár 16 5 1 10 19:19 16
11 FC Slovan Divín 16 4 4 8 27:34 16
12 Prameň Kováčová 16 4 3 9 17:32 15
13 FTC Fiľakovo 16 3 1 12 14:31 10
14 PS Hliník nad Hronom 15 0 2 13 16:57 2

IV. liga juh dorast 16.kolo
FK 09 Bacúch - Sitno Banská 
Štiavnica 8:1 (4:0) góly: Čík
Ďurovič, Malatinec, Čik, Ladický, Sza-
bó, Neuschl (80.Javorský), Potančok, 
Petro (25.Šemoda), Zupka, Pastier, 
Ducho

V oslabenej zostave sme utrpe-
li debakel. 

III. liga st.žiaci hralo 10. kolo
Sitno Banská Štiavnica - Pra-
meň Kováčová 8:0 (5:0) góly: 
Meňuš 3, Greguš 2, Šemoda, 
Pastier I., Chmelina, 

III. liga mladší žiaci 10.kolo
Sitno Banská Štiavnica - Pra-
meň Kováčová 3:0 
kontumačne, hostia nepricestovali

II. trieda dospelí 10.kolo
FK Sitno Banská Štiavnica "B" 
- FK Malá Lehota 3:4 (1:4) góly : 
Baranec 2, Pastier M.

V zápase dvoch rozdielnych pol-
časov padlo 7 gólov. Vedenia sa uja-
lo naše mužstvo v 7. min. Hostia 
nám však v nasledujúcich minútach 
po našich chybách strelilo štyri góly. 
V II.polčase i napriek zlepšenej hre 
sa nám už nepodarilo otočiť výsle-
dok, i keď sme strelili dva góly, na 
zvrat to nestačilo. 
Hronský Beňadik – Prenčov 1:2 
(1:2) góly: Bartolovic, Chovan

Kam na futbal
IV.liga dospelí, 15.4.o 15:30
Sitno Banská Štiavnica - Prameň 
Kováčová
Badín - Štiavnické Bane
IV.liga dorast, 14.4.o 14:00
Sitno Banská Štiavnica - Hriňová
III.liga starší a mladší žiaci, 
14.4. o 10:00 a 12:00
Kremnica - Sitno Banská Štiavnica
II.trieda dospelí, 15.4. o 10:00
Hronský Beňadik - FK Sitno Banská 
Štiavnica "B"

Javorský Ivan, Beňo Ivan

Počas velkonočných 
sviatkov bodovali len žiaci

My, predškoláci, z materskej ško-
ly sme zažili veselý týždeň plný zá-
žitkov z vodných hier, plávania, 
skákania, potápania. Hľadali sme 
si poklady pod vodou a naučili sme 
sa, že voda je náš kamarát a "nehry-
zie". Vyskúšali sme, aké je to vy-
hrievať sa v saune a veľmi sa nám 
to páčilo. Chceme sa poďakovať na-
šim učiteľkám, ktoré sa s nami hra-
li a dávali na nás pozor. Vo vode sa o 
nás staral a všetko nás učil ujo Jan-
ko Čamaj a teta Monika Marunia-

ková. Boli naozaj skvelí a tí, ktorí 
sme sa vody báli, sme dokázali na 
konci týždňa pod vodou nájsť ukry-
tý poklad. My, ktorí sme boli smel-
ší, sme sa naučili aj splývať, ba do-
konca niektorí aj preplávať bazén 
bez cudzej pomoci. Chceme sa po-
ďakovať aj tete Deniske Slezákovej- 
vedúcej plavárne, ktorá sa snažila o 
to, aby sme sa v plavárni cítili dobre 
a obdarila nás každý deň drobnou 
sladkosťou. Mali sme trpezlivého 
šoféra, uja Ľuba Hegyiho, ktorý nás 

bezpečne odviezol zo škôlky a späť. 
V posledný deň nás vodník Čľupko 
a jeho kamarátky žabky pasovali za 
vodníčatá a dostali sme aj mokré 
vysvedčenie. Prežili sme nezabud-
nuteľné chvíle plné smiechu, a pre-
to sa chceme poďakovať a odkázať 
budúcim predškolákom, že sa majú 
na čo tešiť.

Ak ste zvedaví a chcete vedieť 
viac, pozrite si našu stránku www.
ekodubaci.sk 

predškoláci z I. a II. triedy

Vodníčatá z Materskej školy 1. mája 4 

Je asi všeobecne známe, že za-
jačiky vodu veľmi neobľubujú. Vý-
nimka však potvrdzuje pravidlo a 
tou výnimkou sú deti z triedy za-
jačiky z MŠ- Drieňová.

V dňoch od 19.3.-23.3. absolvo-
vali predplaveckú prípravu v mest-
skej plavárni.

Cieľom predplaveckej prípravy 
detí predškolskej triedy bolo na-
učiť ich pohybovať sa vo vodnom 
prostredí bez zábran a strachu, 
rozvíjať u detí základné plavecké 
zručnosti v procese motorického 
učenia vo vodnom prostredí.

Deti sa už niekoľko dní veľmi 
tešili na pobyt v plavárni. No aj 
tak prvý deň bol dňom plným oča-
kávania. S batohom na chrbte, aj s 
malými obavami nastúpili v pon-
delok 19.3.pred MŠ do pripra-
vených minibusov, ktoré nabrali 
smer plaváreň. V plavárni ich už 
čakal ujo plavčík p. Nemčok, kto-
rý deti privítal a vysvetlil im, čo 
ich celý týždeň čaká. Potom nasle-
dovala rozcvička, sprcha a hry vo 
vode mohli začať. Deti v bazéne 
robili prvé nesmelé kroky, učili sa 
správne dýchať, „plávať“ s plavec-
kou podložkou. Na konci týždňa 
tie zdatnejšie a nebojácnejšie deti 
zvládli niekoľko temp bez pomo-
ci, vedeli ponárať sa, či skočiť do 
vody.

Týždeň, ktorý deti prežili v pla-
várni, bol pre ne určite veľkým prí-
nosom, naučili sa nebáť vody.

Jana Kruteková

Zajačiky  
v plavárni

Šport na 
mestskej 
stránke

Vediete športový klub alebo 
ste jeho členom? Informujte nás 
o sebe, o svojich aktivitách, špor-
tových podujatiach, ktorých sa 
účastníte a športových výsled-
koch, ktoré ste dosiahli. Informá-
cie o športe v regióne zasielajte 
e-mailom na: petrik@banskastiav-
nica.sk alebo sn@banskastiavni-
ca.sk.

Podstránka športu (www.ban-
skastiavnica.sk/obcan/sport-1.
html) je zameraná na prezentá-
ciu športových klubov, informo-
vanie o možnostiach športovania 
v meste, o blížiacich sa športových 
podu jatiach a ich výsledkoch.

redakcia Štiavnických novín
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inzercia

InzercIa

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

Dám do prenájmu veľký luxusný za- �
riadený byt v historickom centre BŠ aj 
krátkodobo, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0903 795 775

www.kurz-mediacie.sk �
Predám RD vo Sv. Antone (oproti  �

OcÚ), č.tel.: 045 692 0 800
Predám 3-izbový zrekonštruovaný  �

byt na Drieňovej, zn. súrne, viac infor-
mácií na tel.čísle: 0905 148 574

Predám 4-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 39 000,-€, tel.č.: 0911 553 615

Predám 4-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 33 000,-€, tel.č.: 0905 553 615

Predám garáž, viac informácií na te- �
lefónnom čísle: 0907 830 951

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Predám metrovicu a štiepané klátiky  �
do krbu, tel.č.: 0944 164 590

Predám vstavanú elektrickú rúru ne- �
vybalenú za 329 €, P632SS – telesko-
pické výsuvy, stála 379 €, tel.č.: 0904 
203 759

Predám Renault Thalia 1.4, r. výr.  �
2001, 16 ventil, 98 PS, 190 000 km, 
ťažné zariadenie, klíma, centrál, ser-
visná knižka, zimné pneumatiky, veľ-
mi dobrý stav, jazdené dlhé trasy, cena 
2 000,-€, kontakt: 0902 208 152

Pílenie dreva cirkulárom, motorovou  �
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Strihanie ovocných stromov, chemic- �
ká ochrana stromov, dĺžka rozprašova-
nia 9 m, tel.č.: 0918 594 753

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

Poskytujem spracovanie jednodu- �
chého a podvojného účtovníctva, per-
sonalistiky a miezd, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0908 918 706

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

Fitnes Činka na plavárni 
otvorené!

Príďte si zacvičiť do 
novootvoreného fitka a 

posilniť tak svoje telo i ducha.
Otvorené každý deň okrem 
pondelku od 12:00 - 20:30

Podarí sa nám obnoviť 
Resliansky pút na Šmintoríne 
15.augusta?

Pán Andrej Šteffek (1863 – 
1962) s bratom Jakubom verejnou 
zbierkou vybrali na výstavbu ka-
plnky 200 zlatých. Projekt kapln-
ky nakreslil aj vystavil pán Andrej 
Šteffek. Syn Viliam (1884-1960) 
spravil drevenú sošku - Pannu Má-
riu. Kaplnka bola vystavená v roku 
1908. Pannu Máriu posvätil rím-
sko-katolícky prepošt Podhradaj. 

Použitá literatúra: Jozef Štefek 
pravnuk, Pán Boh zaplac aj za malý 
luon. (2003).

 Vandalizmus sa prejavil aj na 
tejto kaplnke. Zlodej najprv rozbil 
sklenenú výplň, poškodil aj dre-
vený rám a čo je najotrasnejšie, 
ukradol drevenú sošku Panny Má-
rie. Jozefovi Buzalkovi, ktorý býva 

nad kaplnkou, vďačíme, za to, že 
sa stará o okolie kaplnky. Ako je 
vidno na fotke, doplnil vlastný 
obraz Panny Márie za chýbajúcu 
drevenú sošku, ktorá tam bola od 
roku 1908. Práve Jozef mi vysvet-
lil, čo sa okolo tej kaplnky udialo 
a robilo. Tak som sa dozvedel, že 
pravidelne 15. augusta sa pri tej-
to kaplnke konala bohoslužba pri 
príležitosti Reslianskeho pútu. 
Pokúsime sa v prvom rade opra-
viť železnú poškodenú ohradu, be-
tónový podstavec, drevený rám a 
následne ho zaskliť. Nakoniec vy-
konať nutný náter zvnútra i zvon-
ku. Dúfame, že sa Reslania a cha-
lupári pridajú k oprave menovanej 
kaplnky a Resliansky pút obnoví-
me.

Prvá brigáda sa začne 21.apríla 
(sobota) 2012 o 9:00. Zraz bude 
pri kaplnke. Vladimír Poprac

Spomienka na 
výstavbu kaplnky

Jozef Buzalka a Vladimír Poprac. foto vladimír golian


