
21. apríla 2011 číslo 15 Ročník XXII.

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € 

Veľkonočný koncert
Cigánski diabli a 
Vaneska Šarköziová

str. 9

Náckova Štiavnica
Úsmevné podujatie

str. 5

MsÚ info...
Dôležité telefónne 
čísla

 str. 2

Inzercia

Veľkonočné sviatky sú dnes 
najvýznamnejším kresťan-
ským sviatkom, majú však 
omnoho staršie korene, ktoré 
sa prekrývajú s pohanskými 
oslavami príchodu jari, či sta-
rožidovským sviatkom pésah. 
Sú ukážkovou fúziou kresťan-
skej a pohanskej tradície, kto-
rá ,pravdu povediac, bola jedi-
nou možnou cestou presadenia 
kresťanských prvkov do stároč-
ného ľudového sviatkovania. 
Veľká noc sa tým stala oslavou 
vzkriesenia Krista a zároveň 
zostala i oslavou príchodu jari. 
Obe tieto roviny nachádzame i 
v bohatej veľkonočnej symbo-
like, ktorá nám odkrýva Veľkú 
noc ako sviatok prechodu zimy 
do jari, od nedostatku k hoj-
nosti i od hriechu k vykúpeniu 
Kristovou krvou na kríži. 

Veľká noc sa ako pohyblivý svia-
tok slávi v prvú nedeľu po prvom 
splne mesiaca po jarnej rovnoden-
nosti. Predchádza jej 40- dňové 
obdobie pôstu a smrtná nedeľa. 
Kvetnou nedeľou začína Veľký týž-
deň (Zelený štvrtok, Veľký piatok, 
Biela sobota, Veľkonočná nedeľa 
a Veľkonočný pondelok) a veľko-
nočný cyklus ďalej pokračuje cez 
Bielu nedeľu, Nanebovstúpenie 
Krista, Turíce, Sviatok sv. Trojice 
až po Božie telo. 

V dávnych formách slávenia 
Veľkej noci nachádzame množ-
stvo prastarých symbolov jari 
a v magicko–rituálnej rovine aj 
prostriedkov zabezpečenia zdra-
via či prosperity po celý ďalší rok. 
Spomeniem svätenie zelene, vody, 
zapaľovanie ohňa, svätenie potra-
vín, symbol kríža, veľkonočného 
baránka.  3.str.

Aj takto sa slávila Veľká noc...
Veľká noc sa ako pohyblivý sviatok slávi v prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti

Prvému výjazdovému zasad-
nutiu Zastupiteľstva Bansko-
bystrického samosprávneho 
kraja v Banskej Štiavnici bude 
dominovať návrh na optima-
lizáciu siete škôl a školských 
zariadení v BBSK. Materiál sa 
týka 11 škôl v kraji. 

Optimalizácia je podľa predsedu 
BBSK Vladimíra Maňku nevyhnu-
tá, pretože na školách v kraji od 
roku 2005 ubudla štvrtina žiakov 
a BBSK musí aj pri normatívnom 
fi nancovaní škôl zabezpečiť čo naj-
lepší systém vzdelávania. Zmeny 
sú plánované od nového školské-

ho roku a týkajú sa škôl v mestách 
Banská Bystrica, Rimavská Sobota, 
Poltár, Banská Štiavnica a Zvolen. 
Ak poslanci tento návrh schvália, 
do konca roku sa ušetrí 226 tisíc eur 
– pomerne od septembra do de-
cembra. Budúci rok by sa ušetrená 
suma mohla pohybovať od milióna 
do milióna 200 tisíc eur. Pripravená 
je tiež analýza sociálno-ekonomic-
kej situácie okresu Banská Štiavnica 
a návrhy na zlepšenie v sociálnej a 
hospodárskej oblasti v rámci BBSK. 
Medzi dôležité body bude patriť aj 
Dohoda medzi Banskobystrickým 
samosprávnym krajom Slovenskej 
republiky a Záporožskou oblastnou 

štátnou administráciou Ukrajiny o 
obchodnej, ekonomickej, vedeckej, 
technologickej a kultúrnej spo-
lupráci. Priamo na zastupiteľstve 
vystúpi aj predseda Záporožskej 

oblastnej štátnej administrácie 
Ukrajiny Boris Petrov. Predseda 
BBSK predloží poslancom aj dve 
personálne zmeny. Návrh na vyme-
novanie riaditeľky ... 3.str.

Prvé výjazdové rokovanie BBSK v Štiavnici 
Ukrižovaný Kristus na kríži
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Z programu primátorky

Prianie

Mestská polícia 
informuje

18.4.

Pracovné rokovanie ohľadom 
pozemkov a bývalej budovy SČK 
na Križovatke.  

Pracovné stretnutie k riešeniu 
problematiky spoločnosti Bytová 
správa, s.r.o., súvisiacej s nepla-
tičmi.  

Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie k riešeniu komunitného 
programu a k dohodnutiu pokra-
čovania spolupráce s komunit-
ným centrom Šukar Dživipen na 
Šobove. 

19.4.

Otváranie obálok na riaditeľa 
ZUŠ v Banskej Štiavnici. 

Účasť na vernisáži XIII. roční-
ka súťažnej prehliadky detskej a 
študentskej tvorby

s ekologickou tematikou „My 
sa nevieme sťažovať nahlas“ v 
Galérii Jozefa Kollára. 

Pracovné stretnutie s poslanca-
mi MsZ ku konaniu výjazdového 
zasadnutia Zastupiteľstva BBSK.

Účasť na slávnostnom udeľova-
ní cien v oblasti kultúry a športu 
za rok 2010.

20.4.

Stretnutie s občanmi - verej-
né prerokovanie „Urbanistickej 
štúdie – občianska vybavenosť 
– lokalita Križovatka, Banská 
Štiavnica.
21.4.

Pracovné stretnutie s riadi-
teľom SBM v Banskej Štiavnici 
PhDr. Jozefom Labudom, CSc.  k 
riešeniu aktuálnej problematiky 
SBM.   

Andrea Benediktyová 

Dňa 7.4.2011 o 23.55 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na terase pred  pohostinským 
zariadením Garáž Pub sa nachá-
dzajú zákazníci, ktorí požíva-
jú alkoholické nápoje a svojim 
hlučným správaním  rušia nočný 
pokoj. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila, že došlo k 
porušeniu verejného poriadku. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch.  

Dňa 8.4.2011 o 14.05 hod. bolo 
na MsPo oznámené, že na Ul. 
Dolná Resla 3 z opusteného ob-
jektu, ktorý je v havarijnom sta-
ve, strháva silný vietor zo strechy 
plech, ohrozujúci životy, zdravie 
a majetok občanov, nachádzajú-
cich sa v blízkosti tejto zrúcani-
ny.  Nakoľko majiteľ objektu žije 
v zahraničí a bolo potrebné konať 
ihneď, pracovníci TS odstráni-
li tie kusy plechu, ktoré najviac 
ohrozovali okolie

Dňa 17.4.2011 o 13.10 hod. 
bolo hliadke MsPo oznámené, 
že v záhradkárskej oblasti na 
Štefultove sa nachádza zranená 
srnka. Hliadka MsPo upozornila 
poľovníkov, ktorí v tomto revíre 
poľujú, na vzniknutú situáciu. Na 
miesto prišiel člen poľovníckeho 
združenia, ktorý srnku utratil a 
odviezol preč. 
Upozornenie

Mestská polícia upozorňuje 
na dodržiavanie Štatútu mesta 
Banská Štiavnica občanov mesta, 
a hlavne tých, ktorí sú majitelia 
a užívatelia domov a záhrad  a 
iných nehnuteľností), že sú po-
vinní konáre stromov, kríkov a 
iných rastlín, prečnievajúcich na 
chodníky a ulice, obstrihať až 
do výšky 4m tak, aby živé ploty 
a pod. neprekážali chodcom a 
cestnej premávke. 

Zároveň upozorňuje na naria-
denie upratovať a udržiavať dvo-
ry, záhrady, ploty a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s verejným 
priestranstvom. 

V prípade, že tak majitelia a 
užívatelia domov a záhrad ne-
urobia, bude to zabezpečené 
prostredníctvom TS, m.p., Ban-
ská Štiavnica. Všetky tieto práce 
budú vyúčtované užívateľom do-
mov a záhrad. Je preto dôležité 
nepodceniť tieto povinnosti a 
splniť si ich čo najskôr. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Dôležité tel. čísla potrebné počas 
veľkonočných sviatkov
Technické služby, s.r.o., 
Banská Štiavnica, 
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 
96900 Banská Štiavnica 

Dispečing: 0908/272 630
Riaditeľ: 045/6922244, 0905/682279
Odvoz DO p.Blahová: 
0905/262058, 045/6922407
Verejné osvetlenie, zimná ručná údržba chod-
níkov a MK p. Orčík: 
 0905/462356, 045/6922243

Bytová správa, s. r. o., 
Banská Štiavnica, 
Ul. Dolná č. 2, 
96900 Banská Štiavnica  

Poruchy vykurovania a dodávky teplej 
úžitkovej vody p. Pika:
0903/696207
Ostatné poruchy a údržba bytov 
p. Maďar: 0903/696 183
Poruchy výťahov: 
EM Lift  s.r. o., Žarnovica, 045/6813166

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., 
Bratská 17, 96900 Banská Štiavnica

Rýchla zdravotná služba IRS.: 155, 112
wLekárska služba prvej pomoci: 045/6942375 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. tel.: 041/6268503
poruchová linka: 0850 111 727
zákaznícka linka: 0850 111 363
mcs@spp-distribucia.sk 

Stredoslovenská energetika, a. s. poruchová linka: 0800 159 000
zákaz. centrum domácnosti: 
0906/25 25 25, 0850/111 468
zákaz. centrum podnikatelia: 
0906/25 25 21, 0850/123 555

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vedúca p. Bačíková: 0908/679593
dispečing Zvolen: 048/4327377

Mestská polícia, 
Radničné nám. č. 1, 
96924 Banská Štiavnica

tel.: 159, 045/6949601
mobil: 0905/597673

Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica
Ul. Mládežnícka č. 25, 96900 B. Štiavnica

tel.: 158, 112, 045/6921158

Požiarna ochrana tel.: 150, 112
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. dispečing:045/6912806

mobil: 0918/543648
Pohotovostné lekárenské služby
Nedeľa a sviatok: 7,30 – 10,30 hod.

18.04. – 24.04.2011 Lekáreň Salamandra
25.04. – 01.05.2011 Lekáreň u Spasiteľa
02.05. – 08.05.2011 Lekáreň Ametyst

Informačné centrum Banská Štiavnica
Nám. Sv. Trojice 6

Otvorené 22.04. – 25.04.2011 8,00 – 16,00 hod.
Tel.č.: 045/694 96 53
e-mail: ic@banskastiavnica.sk

Veľká noc
Všetkým našim spoluobčanom a 
čitateľom Štiavnických novín že-
lám pokojné a požehnané preži-
tie veľkonočných sviatkov. 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta  

Výhercovia ankety ŠN: 
Anna Šfefanková, Martin Kostelný a Magdaléna Benešová  

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov všetkým čitateľom Štiavnických 
novín praje redakcia ŠN.
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Polícia informuje 

Krádež

Doposiaľ nezistený páchateľ 
v dobe od 22.30 hod. do 23.30 
hod. dňa 08. 04. 2011 v podniku 
Pražovňa na ulici Kammerhof-
skej č. 31 v Banskej Štiavnici, vy-
konal krádež na osobe, a to tak, 
že nezisteným spôsobom vybral 
poškodenému S. M. zo zadného 
vrecka nohavíc mobilný telefón 
HTC Touch Pro 2 Rhodium, čím 
mu spôsobil škodu vo výške 250,- 
€. Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody až na dva roky. 

Ohrozovanie mravnej výchovy

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stíha-
nie a vzniesol obvinenie M. V. 
pre prečin „Ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeže“ podľa § 211/1v 
Trestného zákona. Obvinená v 
období od dňa 01. 09. 2010 do 
dňa 22. 02. 2011 umožnila svoj-
mu synovi D. Š. viesť záhaľčivý 
život tým, že s jej vedomím pra-
videlne nenavštevoval základnú 
školu, čím si nesplnil povinnú 
školskú dochádzku a vymeškal 
tak 158 neospravedlnených ho-
dín. Páchateľke hrozí trest odňa-
tia slobody až na dva roky. 

Ublíženie na zdraví

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stíha-
nie a vzniesol obvinenie M. Š. 
pre prečin Ublíženie na zdraví 
podľa § 156/1 Trestného zákona. 
Obvinený dňa 12. 03. 2011 v čase 
o 17.00 hod. v Banskej Štiavnici 
na ul. Šobov č. 10 v byte fyzicky 
napadol poškodeného J. S. tým 
spôsobom, že ho chytil za vlasy 
a zhodil ho na zem, následne ho 
začal kopať do celého tela, a to do 
oblasti hlavy a hrude, následkom 
čoho spôsobil J. S. zranenie, a to 
krvácanie z nosa, otras mozgu, 
mnohopočetné pohmoždenie 
hlavy, tváre a ranu v oblasti čela 
s dobou liečenia  a PN podľa vy-
pracovaného odborného vyjad-
renia v trvaní tri týždne. Pácha-
teľovi hrozí trest odňatia slobody 
na šesť mesiacov až dva roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ, Banská Štiavnica

1.str. Ďalej korbáč ako symbol 
prebúdzajúcej sa prírody, či va-
jíčka so zárodkom nového života 
ako symbolu plodnosti, života a 
vzkriesenia. 

Veľkonočné sviatky sa tešili úcte 
a obľube i v regióne severozápadné-
ho Hontu, ktorého centrom je do-
dnes Banská Štiavnica. Dôkazom je 
zbierková kolekcia obradových zvy-
koslovných predmetov v etnogra-
fi ckom fonde Slovenského banské-
ho múzea. Napríklad potvrdením 
zelenoštvrtkovej tradície uväzova-
nia zvonov a zvolávania do kostola 
pomocou mohutných rapkáčov je 
drevený - meter dlhý - vežový rap-
káč z prvej polovice 20. storočia. 
Plašenie temných síl v tento deň 
dokumentujú veľkonočné rapkáče a 
klepačky, pondelkovú šibačku zase 
korbáče. Čiastočne je zdokumento-
vaná výroba kraslíc a keďže sa staré 
maľované vajíčka pre krehkosť ne-
zachovali, snažíme sa uchovávať as-
poň staré výzdobné techniky z rúk 
súčasných majsteriek. 

Múzeum uchováva bohatú ko-

lekciu ľudových drevorezieb z 19. 
storočia, ktoré boli v minulosti 
súčasťou výzdoby veľkonočného 
interiéru. Ide o polychrómované 
plastiky z lipového dreva s motí-
vom Vzkriesenia či Božieho hro-
bu. Ešte do 50. rokov 20. storočia 
bývali súčasťou domácich oltárikov 
v kultovom kúte izby. Vzkriesené-
ho Krista ľudový umelec zobrazil 
tradične s ranou v hrudi, vo voľne 
vejúcom plášti, s jednou rukou vy-
stretou na znak víťazstva , s druhou 
držiacou palicu s krížom a zá-
stavkou. Kolekciu dopĺňa viacero 
výtvarne i motivicky zaujímavých 
stvárnení Božieho hrobu s bdejúci-
mi rímskymi vojakmi. Pochovaný 
Kristus sa vykladal na almaru, tzv. 
šuplótkasňu na Veľký piatok, inte-
riér zdobil do nedele, keď sa slávilo 
Vzkriesenie. 

Slovenské banské múzeum 
nielen uchováva pamiatky sta-
rých spôsobov sviatkovania, ale 
prostredníctvom Školy v múzeu 
oživuje i zabudnuté zvykoslovné 
prejavy. Preto si školáci i škôlkari 

mohli pod vedením Anky Ďuri-
covej vyskúšať maľovanie vajíčok 
pomocou cibuľových šupiek s 
následným vytváraním ornamen-
tov leptaním octom, zdobením 
slamou, voskom, mohli si upiecť 
obradové pečivo či vyrobiť vlast-
nú „Morenku“ zo starých han-
dier, drevených paličiek a makovíc 
podľa zachovaných spomienok 
našich predkov z okolitých obcí. 
Každý účastník si svoje dielko vzal 
domov, vďaka čomu sa do našich 
moderných veľkonočných interié-
rov vrátil závan dávnych čias.

Veľká noc je starým sviatkom, 
slávime ju v rôznych podobách už 
takmer dvetisíc rokov. Stále si u nás 
zachováva svoj duchovný rozmer, 
ktorý zatiaľ neprevalcovali nákup-
né, výzdobné či stravovacie horúč-
ky. Využime tohtoročnú oslavu jari 
a znovuzrodenia na spomienky na 
takmer zabudnutý svet plný tajom-
ných obradov a zvykov. 

Mgr. Zuzana Denková

Slovenské banské múzeum

Oddelenie histórie

Aj takto sa slávila Veľká noc...

Riešenie všetkých problémov sveta?

1.str. Krajskej knižnice Ľ. Štú-
ra vo Zvolene a návrh na vymeno-
vanie riaditeľa/ky Divadla JGT vo 
Zvolene.

Medzi hlavné body programu, 

ktoré sa budú dotýkať priamo 

Banskej Štiavnice, patria:

02. Analýza sociálno – ekonomic-
kej situácie okresu Banská Štiavnica 
a návrhy na zlepšenie v sociálnej a 
hospodárskej oblasti v rámci BBSK

Predkladá: Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta Banská Štiavnica

11.03. Návrh na vyradenie Vý-

dajnej školskej jedálne ako súčasti 
Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej 
Štiavnici zo siete škôl a školských za-
riadení SR k 31. 8. 2011

Predkladá: Miroslav Martiš, vedúci 
Odboru vzdelávania a kultúry ÚBB-
SK

11.04. Návrh na vytvorenie Spoje-
nej školy, Špitálska 4, Banská Štiav-
nica k 1. 9. 2011 a návrh na zmenu 
sídla Spojenej školy, Špitálska 4, 
Banská Štiavnica k 1. 1. 2012

Predkladá: Miroslav Martiš, vedúci 
Odboru vzdelávania a kultúry ÚBB-
SK

12. Návrh na zrušenie školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, vedúci 
Odboru vzdelávania a kultúry ÚBB-
SK

Celý program nájdete na: http://
www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/Za-
stupitelstvo.nsf/pages/1ed1a4d9d-
65c043fc1257873002eabba?Open-
Document

Prvé výjazdové zasadnutie BBSK sa 
uskutoční 27.apríla od 9 hod. v Kul-
túrnom centre v Banskej Štiavnici.

Mgr. Peter Hajnala

 hovorca predsedu BBSK 

Prvé výjazdové rokovanie BBSK 

Tak je tu zase Veľká noc. Alebo, 
ako tomu hovoríme: „sviatky jari“, 
„šibačka“, „oblievačka“ a podobne. 
Vo všetkom zaznieva akási odľah-
čenosť, snaha o to, aby boli tieto 
dni „príjemné“ a „zábavné“ – zá-
bavnosť je obzvlášť dôležitá, preto-
že dnes je žiaduce, aby všetko bolo 
„funny“, ako tomu hovoria za Veľ-
kou mlákou. 

V skutočnosti ale Veľká noc nie 
je vo dne, ale v noci (ako aj názov 
naznačuje), nie na „polievací pon-
delok“, ale zo soboty na nedeľu – a, 
samozrejme, je to už len dôsledok 
toho, čo sa udialo v piatok. A to, čo 
sa v piatok udialo, nie je ani odľah-
čené, ani zábavné. Pretože v skutoč-
nosti sa v piatok, Veľký piatok, ako 
sa mu hovorí, neodohralo nič men-

šie, než generálna skúška riešenia 
všetkých problémov celého sveta! 
Nič menšie!

Viktor E. Frankl, predstaviteľ tre-
tej viedenskej školy psychoterapie 
neuróz, hovorí: „Neurózy, fóbie, 
obsesie, predsudky a podobne sa 
dajú najlepšie defi novať ako tvrdo-
šijné zameranie danej osoby na seba 
samú.“  6.str.



4 21. apríla 2011AKTUALITY

Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

Technické služby, mestský podnik, 
oznamujú, že  sa  začínajú rozmiest-
ňovať veľkokapacitné kontajnery 
( ďalej VKK ) na jarné čistenie mesta. 

VKK budú dňa 29.04.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – Ul. Družstevná
1 VKK – Ul. Roľnícka
1 VKK – Ul. Športová
1 VKK -  Ul. Učiteľská
Do kontajnera patria odpady, 

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

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

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

dvore sú nasledovné:

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

sobota - 8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Zvozy ZKO počas veľko-
nočných sviatkov a zvoz 
„2x ročne“

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

Zvozy zmesového komunálne-
ho odpadu  sa počas veľkonoč-
ných sviatkov uskutočnia nasle-
dovne:

vozidlo Multicar Fumo: zvoz zo 
dňa 22.04.2011 sa uskutoční dňa 
21.04.2011 (bočné ulice na  Šte-
fultove)

zvoz zo dňa 25.04.2011 sa usku-
toční dňa 26.04.2011 (koše Mesto, 
Križovatka, Drieňová, Ul.Remesel-
nícka, Radničné námestie, Trojičné 
námestie, Na terase, ul.SNP).

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Tak, ako drahokam vynikne na 
tmavom pozadí, aj svetlo si via-
cej vážime, ak vychádzame na-
príklad z tmavej jaskyne. V blíz-
kosti smrti lepšie pochopíme 
cenu života a ten, kto zažil ťažký 
život v otroctve či vojne, dokáže 
lepšie oceniť slobodu. Podobne 
aj Veľkú noc môžeme pochopiť 
iba vo svetle protikladu, a tým 
je večné trápenie – peklo.

Je zaujímavé, že v 21. storočí ešte 
stále prežíva stredoveká predstava 
pekla tak, ako ho vyobrazovali ľu-
dia, ktorí čerpali z názorov a fan-
tázie iných, keď ešte mali Bibliu len 
kňazi, a to v latinčine. Že aj v sú-
časnosti sa v súvislosti s predstavou 
pekla prezentujú názory z obdobia 
temna a inkvizície, a nie priamo „z 
prvej ruky“, keď každý môže mať 
presný zdroj informácií. Mnohí 
Bibliu vlastnia, málokto ju však číta. 
A pritom práve tam sú veci zjavené 
od nášho Stvoriteľa, ktoré pre plno-
hodnotný život potrebujeme vedieť. 
Čo teda hovorí Biblia o pekle?

Peklo nebolo určené pre ľudí, ale 
pre satana. Ježiš jasne hovorí, že 
peklo je pripravené pre diabla a jeho 
anjelov (Matúš 25,41).
V Novej zmluve je opisované nie-

koľkými rôznymi výrazmi:

1. „Oheň“ – Ježiš opisuje peklo 
ako miesto ohňa a utrpenia (Matúš 
5,22), kde horí večný neuhasiteľný 
oheň (Matúš 18,8-9; Marek 9,43,47-
48; Zjavenie 14,9-11; 20,14-15; 
21,8).

2. „Tma“ – Ježiš hovorí niekoľko-
krát o tom, že ľudia, ktorí odmietli 
Božiu milosť, budú vyhodení do 
tmy (Matúš 22,13; 25,30; Lukáš 

13,28; 2.Petra 2,17).
3. „Plač a škrípanie zubami“ – v 

tomto stave sa nachádzajú ľudia, 
ktorých Boh vyhodí do tmy (Matúš 
8,12; 13,42).

4. „Trest“ – mnohých ľudí čaká po 
poslednom súde „večný trest“ (Ma-
túš 25,46; 2.Tes. 1,9).

5. „Záhuba“ – Ježiš často hovorí 
o tom, že hriech vedie do „záhuby“ 
resp. do „zatratenia“(Matúš 7,13; 
10,28; 23,33; 2.Tesaloničanom 1,9).
Kto pôjde do pekla?

Obyčajne sa vychádza z toho, že 
do pekla pôjdu veľmi zlí ľudia. No 
Biblia učí niečo iné. Tí, ktorí dô-
verujú Ježišovi, majú večný život, 
ostatní sú stratení (Ján 3,16; 3,36). 
Ide pritom o osobnú vieru v Ježiša, 
nie príslušnosť k cirkvi. Boh bude 
súdiť každého človeka nestranne a 
nezaujato (Rimanom 2,11). Keďže 
všetci bez rozdielu zhrešili, je každý 
človek principiálne pod Božím or-
tieľom zatratenia a môže byť zachrá-
nený len vierou v Ježiša, ktorý tieto 
hriechy sňal (Rimanom 1,16; 10,9).

Človek bol stvorený pre večné 
spoločenstvo s Bohom. Skutočnou 
podstatou hriechu je odmietanie 
samotného Boha, vzťahu s ním. To 
tiež znamená, že každý, kto sa nájde 
v pekle, bude tam z vlastnej vôle. 
Boh chce, aby „všetci ľudia boli spa-
sení a spoznali pravdu“ (1.Timoteo-
vi 2,4). Rešpektuje však naše prianie 
a nikomu, kto nechce, nebude vnu-
covať spoločenstvo so sebou. Prečo 
by mal Boh priviesť k sebe do neba 
niekoho, kto tu na zemi nechce o 
ňom ani počuť?

 Keď Boží Syn hovorí o pekle, vie, 
o čom hovorí. Keby nebolo pek-
la, nebolo by ani Veľkej noci. Keby 

nebolo budúceho súdu, nebolo by 
ani spravodlivosti a mnohé dobré 
veci by nikdy neboli odmenené a 
zlé potrestané. Keby nebolo budúce 
utrpenie také hrozné, nemusel by 
Boží Syn znášať také bolestivé muky 
pri bičovaní, mučení a na kríži, aby 
nás z pekla vykúpil, a to nie zlatom, 
ani striebrom, ale vlastnou nevin-
nou krvou. Veľkým dôkazom Božej 
lásky k nám ľuďom je skutočnosť, že 
za nás bol obetovaný sám Boží Syn 
osobne. To svedčí o tom, že Boh na-
ozaj urobil pre našu záchranu všet-
ko. Slová, ktorými je peklo opisova-
né, sú naliehavým varovaním, aby 
ľudia nešli širokou cestou hriechu, 
vedúca do zahynutia, ale radšej úz-
kou cestou, vedúcou k večnému ži-
votu. Nepremýšľať o týchto veciach, 
odsúvať nepríjemné skutočnosti 
stranou alebo si z nich robiť vtipy, a 
tak sa presviedčať, že neexistujú, sa 
nikdy neoplatilo.

Bežným prístupom pri každej 
rizikovej práci je výstraha pred 
nebezpečenstvom a zabezpečenie 
ochrany proti nemu. Čokoľvek by 
zastihlo človeka, je rozdiel, či je na 
to pripravený, alebo nie.

Veľká noc je významná v tom, že 
otvára náš pohľad za oponu nášho 
trojrozmerného priestoru, dáva 
nám nahliadnuť do štvrtej dimen-
zie duchovného sveta, ktorý stojí v 
pozadí všetkého diania okolo nás. 
Nielen že nám otvára nové obzory, 
ale podáva aj riešenie tomu prime-
rané. Pre každého plnohodnotný 
a zmysluplný život na tejto zemi a 
nádej na lepšiu budúcnosť a večný 
život pre každého, kto vierou prijme 
zvesť Veľkej noci. 

 Ľubomír Počai

Peklo a Veľká noc

Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny zorganizoval takzvané „Raňaj-
ky so zamestnávateľmi“ pre zamest-
návateľov zo všetkých troch okresov 
v regióne (Žiar nad Hronom, Žar-
novica, Banská Štiavnica). Konali sa 
pod záštitou siete EURES (Európ-
skych služieb zamestnanosti).

Okrem rekordnej účasti zamest-
návateľov (v uplynulých rokoch sa 
zúčastnilo dvanásť až pätnásť za-
mestnávateľov, tentoraz ich prišlo 
takmer štyridsať) sa stretnutia zú-
častnili aj primátori troch okresných 
miest -  Banská Štiavnica, Žarnovica  

a Žiar nad Hronom. 
Prítomné boli aj riaditeľky  pobo-

čiek Sociálnej poisťovne a Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne. 

 Cieľom stretnutia bolo nadvia-
zanie či prehĺbenie vzájomných 
kontaktov medzi zamestnávateľmi 
a týmito inštitúciami, informácie o 
aktívnych opatreniach na trhu prá-
ce určených pre zamestnávateľov na 
podporu zamestnanosti. Priestor 
dostali aj prizvaní zástupcovia So-
ciálnej a zdravotnej poisťovne na 
oboznámenie so zmenami v ich 
oblasti.

Aktuálne sa zhodnotila  situácia 
nezamestnanosti v regióne a od-
prezentovali sa možnosti vzájomnej 
spolupráce. Zároveň zástupcovia 
ÚPSVaR odprezentovali možnosti 
pomoci a spolupráce pri vytvára-
ní pracovných miest. Oboznámili 
prítomných tiež s pripravovanou 
novelou zákona o službách zamest-
nanosti. 

Na stretnutí odzneli aj informácie 
o zamestnávaní cudzincov a admi-
nistratívnych krokoch, ktoré sú pri-
tom zamestnávatelia povinní absol-
vovať.  Mgr. Lívia Adamová, ÚPSVaR

„Raňajky so zamestnávateľmi“



521. apríla 2011 AKTUALITY

Oznam

Prvou časťou programu 7. 
ročníka „Náckovej Štiavnice“, 
uskutočnenej dňa 15.4.2011, 
bol tradičný výjazd štiavnické-
ho Nácka a jeho suity do Hron-
skej Dúbravy s návratom do 
Banskej Štiavnice historickým 
„drevákom“ – „štiavnickou An-
čou“.  

Krátko pred pol treťou hodinou 
odpoludnia bol na železničnej sta-
nici v Banskej Štiavnici nebývalý 
ruch, keď sa tam zišlo do päťde-
siatky cestujúcich, vrátane hlavnej 
osobnosti, štiavnického Nácka, 
ktorého interpretoval Ján Furin-
da. Na ceste ho sprevádzali okrem 
baníkov a priaznivcov podujatia aj 
„štiavnickí permoníci“ z Materskej 
škôlky na Ul. 1. mája v Banskej 
Štiavnici spolu s pedagogickým 
dozorom.  Cestovalo sa pravdaže 
aj so súdkom piva Šteiger, ktoré-
ho obsah prispel k pohode cestu-
júcich, permoníkom postačila aj 
kofola. Po rýchlom prestupe do 
„štiavnickej Anče“ sa tento vláčik 
s tradičným hrmotom pobral po 
Trati mládeže, ktorá má mimo-

chodom vynovený nápis pri vjazde 
do Kozelníckej doliny, smerom k 
Banskej Štiavnici. Cestujúcich ob-
šťastňoval Nácko írečitými vtipmi 
a po príchode do Banskej Štiavni-
ce nasledovalo už tradičné fotenie 
pred „Ančou“. Po ňom už nasledo-
val pochod do Kultúrneho centra 
Banskej Štiavnice, kde sa uskutoč-
nil o 17,00 hod hlavný program. 
Malá zastávka bola už tradične 
pred domom Ing. Ladislava Som-

bathyho, najstaršieho člena baníc-
keho spolku, ktorý Nácka so suitou 
pozdravil a aj náležite pohostil. 

Poďakovanie za vypravenie mi-
moriadneho historického moto-
rového osobného vlaku prináleží 
Železniciam Slovenskej republiky, 
Klubu historickej techniky pri ruš-
ňovom depe vo Zvolene a Mestu 
Banská Štiavnica, ktoré fi nančne 
podporilo jeho vypravenie.  

Ing. Milan Durbák

Náckov tradičný výjazd

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok, Mesto B. Štiav-
nica, Živena – spolok sloven-
ských žien, BBSK – POS – Pra-
covisko Banská Štiavnica, Klub 
historickej techniky pri Rušňo-
vom depe Zvolen pripravili už 
7. ročník Náckovej Štiavnice.

V Kultúrnom centre mesta sa v 
piatok 15. apríla zišli záujemcovia o 
toto spoločenské podujatie , t.r. ve-
nované Ing. Milanovi Urbánkovi, 
ktorý o niekoľko dní oslávi okrúh-
le životné jubileum Nad podujatím 
prevzala záštitu primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková a podpo-
rila ho aj osobnou účasťou.

Prítomných privítal Ing. Richard 
Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku. 
Podujatie moderoval a nesúťažne 
pripojil celý rad vtipov p. Ján Fu-
rinda v úlohe súčasného Nácka. 
Na úvod si publikum zaspievalo 
pieseň Vstávaj, Hanzo, hore.. Pro-
fi l osobnosti Ing. Milana Urbánka 

priblížil Ing. Milan Durbák a v 
mene spolku a všetkých prítom-
ných zaželal jubilantovi veľa zdra-
via, síl a optimizmu do ďalších 
rokov. Hlavnú prednášku na tému 
Nácko a jeho zlie vlastnosti pred-
niesol p. Milan Šesták. Kriticky sa 
vyjadril k Náckovmu predčasnému 
(ešte v základnej škole) holdova-
niu cigaretám, ulievaniu sa z prá-
ce, častému hľadeniu na dno po-
hárika ( Náco vypil všetko, čo bolo 
tekuté, aj keby mu črevo roztrhlo), 
cestovaniu „načierno“, používaniu 
vulgarizmov ( najslušnejší Náckov 
výraz bol „Bozaj ma v riť! – s pre-
páčením). V závere prednášajúci 
dodal, že ostalo ešte veľa nejasných 
miest v Náckovom životopise, a 
tak majú „náckológovia“ o ďalšiu 
prácu postarané.

 Zlatým klincom podujatia bola 
súťaž v interpretácii náckovských 
vtipov. Porota pod vedením pri-
mátorky mesta rozhodla (uvádza-
me bez titulov):

I. miesto: Jozef Šteff ek

II. miesto: Ján Lacko (srdečná 
vďaka za fi nančný príspevok na 
Náckovu sochu)

III. miest: Tibor Tulík
IV. miesto: Lýdia Schneiderová
V. miesto: Mária Gubrianska
VI. miesto: Ľubomír Krno
VII. miesto: Marta Ivaničová
Títo súťažiaci boli odmenení 

peknými knihami.
Cenu Živeny – súpravu pohári-

kov – dostali za interpretáciu hu-
morných príbehov v štiavnickom 
nárečí p.Dalma Štepáneková a p. 
Vladimír Kartusek.

V tradičnom kvíze zo znalos-
tí štiavnického nárečia zvíťazilo 
družstvo baníckeho spolku pod 
vedením p. Jozefa Osvalda.

Počas súťaže sa ponúkalo občer-
stvenie – mastný chlieb s cibuľou a 
pivo. Chutilo oboje. Hymna Baníc-
ky stav buď vždy velebený ukončila 
toto spoločenské podujatie, ktoré 
rozosmialo a pobavilo. Tí, čo naň 
neprišli, môžu ľutovať. 

Nora Bujnová

Veselý piatkový podvečer

Deň narcisov –anketa

Uvedomila som si, že ľudia, 
ozdobení narcisom, sú akísi krajší, 
usmievavejší a spokojnejší. Ulice 
rozkvitli ľudskosťou…

,,Rád podporím dobrú vec keď 
viem, že môj príspevok sa dosta-
ne tam, kam má ísť.“

K. J. (64)
,,Lebo rakovina môže postih-

núť kohokoľvek z nás…“
M.S. (34)

,,Boli sme s manželom a synom 
nakupovať vo Zvolene a keď sme 
sa po chvíli zišli pri aute, každý z 
nás bol ozdobený narcisom. Bolo 
to veľmi milé.“

A.Š. (45) 

,,Myslela som v prvom rade na 
svojho otca, ktorý zomrel na on-
kologické ochorenie a súcitím so 
všetkými  ľuďmi, trpiacimi týmto 
ochorením.“

M.K.(46)

,,Myslela som aj na seba…“
J.M. ( 47)

,,Myslela som na všetkých ľudí, 
na svojich najbližších, hlavne na 
deti…“

M.H. (67)

,, Narcis si kupujem pravidel-
ne, je to pre mňa úplná samo-
zrejmosť.Tento rok som prispela 
aj formou sms…“

M.B.(41)

,,Pomáhať iným, znamená po-
máhať aj sebe. Veď nikdy nevie-
me, kedy  sa my ocitneme v pozí-
cii pacienta.“

D.M. (24)

Za šľachetnosť, aj za odpovede, ďakuje 

Janka Bernáthová

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
11.05.2011, 09.00 do 11.05.2011, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. ener-
gie bude v B.Štiavnici Ul. Klinger, 
J.K.Hella, Kyrmezera, Bočná a 
Horná Resla.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Účastníci Náckovej Štiavnice
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Naše partnerské mesto orga-
nizovalo 16. ročník podujatia 
Dni slovenskej kultúry. Ide o 
najstaršie podujatie svojho 
druhu v Českej republike a v 
posledných rokoch aj s dôstoj-
ným zastúpením nášho mesta, 
ktorému je v programe vyhra-
dený jeden deň. 

Tohtoročný Deň Banskej Štiav-
nice otvorilo dopoludňajšie vystú-
penie tanečného súboru Texasky, 
sokoliarskej skupiny sv. Bavona 
a folklórneho súboru Sitňan pre 
školy. Popoludní vystúpili naši 
účinkujúci opäť, tentoraz ale bez 
sokoliarov a pre verejnosť. Obe 
vystúpenia sa stretli s priaznivou 
odozvou prítomných divákov, kto-
rí ocenili skvelú prácu tanečníkov, 
ako aj zaujímavé rozprávanie o 

tradičnom folklóre v podaní Do-
minika Kútnika spojené samozrej-
ne s ukážkami piesní spod Poľany. 
Vyvrcholením programu bolo 
vystúpenie Paradájz Pikčr. Náš 
divadelný súbor si za 4 roky ne-
pretržitej účasti na akcii vybudo-
val také dobré meno, že lístky na 
jeho vystúpenie boli k dispozícii 
len ako miestenky, pretože záujem 
o slovenské divadlo vysoko pre-
sahoval možnosti miestnej sály. 
Súdiac podľa reakcií obecenstva 
a niekoľkominútového potlesku 
v závere, môžeme skonštatovať, 
že spolok okolo Moniky Hricovej 
ani tentoraz nesklamal a správnym 
spôsobom zviditeľnil naše mesto 
na Morave.

Okrem kultúrneho programu 
absolvovali pracovnú cestu aj vi-
ceprimátor mesta Dušan Lukačko 

a poslanci Mestského zastupi-
teľstva Karol Palášthy a Marián 
Zimmermann. Počas ich pobytu 
absolvovali niekoľko formálnych i 
neformálnych stretnutí s vedením 
mesta M. Třebová, zúčastnili sa na 
kultúrnych aktivitách a prezreli si 
priestory vynoveného hokejového 
štadióna. Za Mestský úrad sa akcie 
zúčastnil vedúci oddelenia kultú-
ry, cestovného ruchu a športu R. 
Marko, ktorý okrem zabezpečenia 
pobytu absolvoval pracovné stret-
nutia nielen v M. Třebovej, ale aj 
neďalekých Svitavách.

Deň Banskej Štiavnice v Morav-
skej Třebovej dopadol opäť na vý-
bornú. Veľkú zásluhu na tom majú 
všetci zúčastnení vystupujúci, kto-
rým aj týmto ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu nášho mesta.

RM 

Štiavnický deň na Morave
Piatok 15. apríla 2011 bol v Moravskej Třebovej trošku zvláštny, patril totiž Štiavnici

Zprávy z mesta

• Nepravdivé chýry. Z kompe-
tentného miesta sa dozvedáme, 
že chýry, akoby tunajšia tabaková 
továreň mala byť prenesená do 
Košíc, sú úplne bezzákladné.

• Otázka Štiavnických Baní. 
Problémom banským zaoberajú sa 
seriózni odborníci, ktorí prednesú 
svoj návrhy ministerstvu verej-
ných prác osobne, ako si to samo 
ministerstvo žiadalo.

• Spolok „Sitno“ pripravil nám 
opäť príjemný večer. Vedený chvá-
litobným úsilím oboznamovať 
štiavnické obecenstvo s pôvod-
nou tvorbou dramatickou, siahol 
tentoraz za veselohru J.Hollého 
„Kubo“, ktorá dobre pobavila po-
slucháčstvo. Okrem skúsených už 
síl J. Sásikovej, ktorá vložila do 
svojej starej cigánky zdravý humor, 
ale aj dobrosrdečnosť, ktorých zá-
stoj vyžaduje, sl. M. Hvizdákovej, 
predstaviteľky driečnej Aničky, p. 
Maxm. Szépa, s úspechom hrajú-
ceho statočného šuhaja Paľa, p. J. 
Paloviča v úlohe vdovca všelija-
kého zamestnania, p. J. Krippne-
ra v zástoji husárskeho kapitána, 
vystúpila na dasky, znamenajúce 
svet i mladá garda: J. Višňovský 
(rychtár Bečala), J. Žiakovičová 
(rychtárova žena), K. Majdúchová 
(bohatá vdova), P. Henč (gazda), 
F. Komenda a K. Szép. Všetci hrali 
dobre. Úprimný smiech vyvolal p. 
L. Krippner, ktorý svojho „Kuba“ 
predstavil s prirodzenou, čo aj 
drastickou komikou.

„Hlasy spod Sitna“ štvrtok, 
30.novembra 1922. 

Vladimír Poprac  

Štukatéri vystavujú

Dňa 12. 04. 2011 sa uskutočnila 
na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici prezentácia profi lových 
prác odboru reštaurovanie a 
konzervovanie omietok a štuko-
vej výzdoby. Žiaci 4. K triedy si 
úspešne obhájili svoje práce, ktoré 
boli tento školský rok na výbornej 
úrovni. Inštaláciu realizovali žia-
ci spolu s vyučujúcimi odboru v 
dôstojných priestoroch školskej 
jedálne. Na prezentáciu maturan-
tov, ich šikovnosti, talentu a re-
meselnej zručnosti Vás všetkých 
srdečne pozývame do 28. apríla 
2011, v dňoch školského vyučova-
nia od 10:00 do 11:30 a od 13:00 
do 15:00.                    Dana Kukurová

3.str. Inými slovami, čím viac 
sa človek sústreďuje na svoje záujmy 
a na svoje vlastné šťastie, tým viac 
mu to uniká. A nielen to! Problé-
my ľudstva, od urážok, hádok so 
susedmi, tunelovania v podnikoch, 
korupcie až po teror komunistov, 
nacistov a podobne sa odvíjajú od 
jedinej snahy: uspokojovať SVOJE 
túžby, svoje ZÁUJMY – a to s ľah-
kým srdcom aj na úkor iného člo-
veka. Vojny, ekologické pohromy a 
drancovanie prírodných zdrojov –  
tie isté príčiny! Môžeme s pokojným 
srdcom vyhlásiť, že zameranosť na 
seba je príčinou všetkého utrpenia 
človeka, chorobami počnúc (o kto-
rých vedci hovoria, že tiež pramenia 
v psychickej rovine človeka!) až po 
medzinárodné konfl ikty, nevraži-
vosť a zotročovanie človeka.

A teraz to hlavné: Jedného dňa 
sa v našom svete zjavil Ježiš. Tvrdil, 
že je Boží Syn a ako taký hovoril o 
Bohu, ktorý je blažený sám v sebe, 
netrpí konfl iktami, útlakom, ani 
psychickými problémami, ale je 
šťastný, blažený a plný života. A že k 
tomu pozýva aj nás. Skvelé, že?

Ježiš nám ale povedal ešte viac. 
Vysvetlil nám, PREČO je Boh na-
dovšetko šťastný a blažený! Dôvo-
dom je, že namiesto sebectva žije 
LÁSKU! Ježiš nám vysvetľuje, ako 

Otec miluje Syna a celý úplne, bezo 
zbytku, sa mu daruje v dokonalom 
akte lásky. A ako Syn miluje Otca a 
takisto sa mu celý daruje, pre neho 
žije, pre neho dýcha, pre neho zo-
miera! 

A potom nám to Ježiš aj v praxi 
predvedie: Ako Boh sa zriekne svo-
jej rovnosti s Otcom a stane sa člo-
vekom. Postupne obetuje a daruje 
Otcovi (a nám) svoju živnosť a mate-
riálnu istotu… majetok… domov… 
rodinu… prestíž… slobodu… 
dôstojnosť… zdravie… život… a 
dokonca (vieme to z jeho zvola-
nia na kríži) aj svoje spoločenstvo 
s Otcom. Úplne sa celý daruje! Až 
do dna, do krajnosti. To je v piatok. 
Veľký piatok (aj keď to, samozrejme, 
robil celý život a v to piatkové popo-
ludnie to iba dokonal a zavŕšil). No 
a v nedeľu nám dal nahliadnuť na 
výsledok: ZMŔTVYCHVSTANIE 
v plnosti prekypujúceho Božieho 
života, plného blaženosti!

A o toto ide! Frankl hovorí: „Čím 
viac človeku ide o slasť (radosť, 
šťastie), tým viac mu táto slasť (ra-
dosť, šťastie) uniká.“ Preto Ježiš 
ukazuje presne opačnú cestu, cestu, 
v ktorej je láska ochotná úplne vy-
prázdniť seba, poprieť seba, obeto-
vať seba, až do dna a do krajnosti – a 
tak, nečakane a vlastne až „nechce-

ne“ zrazu získať nekonečne viac, 
než obetovala: PLNOSŤ ŽIVOTA! 
Ako naznačuje rakúska psycholo-
gička Elizabeth Lukášová: „Radosť a 
šťastie sa vynárajú ako vedľajší pro-
dukt približovania sa k cieľu, alebo 
jeho dosahovania. Šťastím ani tak 
nie je to, keď niekto hovorí. ‚Darí sa 
mi dobre!‘, ako skôr keď môže po-
vedať: ‚Som tu k niečomu, čo stojí 
za to!‘“

Ježiš sa netají tým, že ak chce-
me mať opravdivý Život a vyriešiť 
všetky naše problémy, musíme aj 
my urobiť to isté: „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, vez-
me svoj kríž a nasleduje ma. Lebo 
kto by si chcel život zachrániť, stratí 
ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby 
aj celý svet získal, a svojej duši by 
uškodil?! Alebo za čo vymení člo-
vek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26 V). 
Alebo slovami jeho žiaka Jána: „Čo 
je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život. Aj my sme 
povinní dávať život za bratov.“ (1Jn 
3,16).

Želám nám všetkým, aby sme 
mali dosť odvahy a rozumu urobiť 
to! Boh Vám žehnaj!

Miloš Pikala 

rímskokatolícky farár

Riešenie všetkých problémov sveta?
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Oznamy

Klub dôchodcov v Štefultove 
oznamuje záujemcom, že dňa 25. 
mája 2011 t.j. v stredu uskutoční 
zájazd do Žiliny. Odchod autobu-
su o 7,15 hod. od Horného mlyna, 
odchod z Križovatky o 7,30 hod., 
poplatok 5 €, návrat cca o 18 hod. 
v dopoludňajších hodinách návšte-
va výstavy drotárskeho umenia a 
prehliadka historickej časti mesta, 
odpoludnia do 16. hod. individu-
álny program. Prihlásiť sa môžete 
u p. Kmetíkovej,, u p. Andrášekovej 
alebo KD 2 na Štefultov v pondelok 
a štvrtok od 13 – 16 hod. Za Vašu 
účasť vopred ďakujeme.

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fi tnes centra. Bližšie info: 
p. Slezáková, tel.č.: 0903 696 183

Oznam  pre občanov

Slovenský Červený kríž, územný 
spolok v Banskej Štiavnici, ozna-
muje občanom mesta, že sa sťahuje 
na novú adresu: Bratská 9, Banská 
Štiavnica (Drieňová – Materská 
škola).

Katarína Senciová, riaditeľka ÚzS SČK

Oznam

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kúpe-
le – plaváreň, oznamuje obyvateľom 
a návštevníkom mesta Banská Štiav-
nica, že dňa 24.04.2011 a 25.4.2011 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň  zatvorená. 

Mgr. Slezáková Denisa, vedúca plavárne

Pravidelné stretnutie baníkov

Dňa 29.4.2011 o 16. hod. sa bude 
konať pravidelné stretnutie baníkov 
v baníckej krčme u p. Karabellyho. 
Organizátori sa tešia na vašu náv-
števu!

Prvomájové oslavy

Okresná organizácia strany 
SMER-SD v spolupráci s Mestom 
B.Štiavnica Vás pozývajú na prvo-
májové oslavy, ktoré sa uskutočnia 
1.5.2011 o 14. hod. v Kysihýbli. Bliž-
šie info o programe sa dozviete v 
budúcom čísle ŠN.

Deň Matiek

Živena – spolok slovenských žien 
v B.Štiavnici, MsÚ v B.Štiavnici Vás 
srdečne pozýva na Deň Matiek, kto-
rý sa uskutoční v pondelok 9. mája 
2011 o 16. hod. v Hoteli Grand Ma-

tej  v B.Štiavnici. Príďte si pozrieť 
program, ktorý pre Vás s láskou pri-
pravili Vaše deti a vnúčatá. Bohatý 
kultúrny program, tombola a malé 
občerstvenie. Na príjemné posede-
nie s Vami sa tešia organizátori.

Ospravedlnenie

V ŠN č.14/2011 z 14.4.2011 na 
str.6, v článku Žije medzi nami...
MUDr. Otília Zigová, vo vete spo-
mínam si na pracovníkov chir. odd., 
správne meno je Emília Zieglerová, 
zdravotná sestra. Za chybné uvede-
né meno sa ospravedlňujem.

V. Poprac

Hodina pokoja 2011

Od roku 2004 realizujeme „Ho-
dinu pokoja“: vypíname nástroje na 
formovanie umelého života, ktoré 
sú v rukách neznámych. Pozerá-
me sa jeden druhému do očí, nie 
na televízne obrazovky, vypíname 
j mobilné telefóny, PC... Venujeme 
sa ľuďom i Bohu. Zhovárame sa, 
hľadáme skutočné slová, venujeme 
sa rodine, priateľom i celkom cu-
dzím. V tomto roku tak urobíme na 
Veľkonočnú nedeľu 24. apríla 2011 
medzi 13,00 – 18,00 hod. aspoň na 
1 hod. Niektorí z nich sú na: www.
rancnadej.sk. Ak máte možnosť 
pridať sa k nám nielen anonymne, 
môžete sa prihlásiť formou SMS na 
čísle: 0911 806 499, alebo e-mailom: 
fi rmabinder@fi rmabinder.sk

OZ Ranč Nádej, Sv. Anton, OZ Paradajz, 

B.Štiavnica  

Životné jubileum
Dňa 16. apríla 2011 sa do-

žila významného životného 
jubilea a to 85 rokov naša dl-
horočná a stále aktívna členka 
Klubu dôchodcov na Štefultove 
Cilka Andrášeková. S láskou 
v srdci, s nehou v hlase posie-
lame kvety v plnej kráse. Toto 
prianie je o človeku, život totiž 
môže kvitnúť v každom veku. 
Všetko najlepšie a veľa Ďalších 
šťastných rokov! Zo srdca prajú 
členovia KD 2 v Štefultove.   

Spomienka
„Odišla na 

cestu, kam musí 
ísť každý sám, 
len dvere spo-
mienok nechala 
dokorán. Márne ju oči hľada-
jú, márne po tvári slzy steka-
jú. Jej srdce prestalo biť, hoci 
tak veľmi chcelo žiť.“

22. apríla bude 5 rokov, čo 
nás navždy opustila naša mi-
lovaná mama, starká a pras-
tará mama Elena Gulaková. 
Všetci, ktorí ste ju poznali ve-
nujte jej tichú spomienku.

Manžel, synovia a ostatná 
rodina.  

Dňa 19.04.2011 uplynulo 5 
rokov, čo nás navždy opustil 
pán František Smrtič. Tí, čo  
ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S úctou spo-
mínajú manželka a dcéra s 
rodinou.

Dňa 22.4.2011 uplynulo už 
5 rokov, čo nás navždy opus-
til náš brat, švagor, strýko 
Miroslav Mlynárik. Tichú a 
úprimnú spomienku mu ve-
nuje brat s manželkou, syno-
vec Tomáško s rodinou. Spo-
míname a nezabúdame...

„V neznámy 
svet si odišiel 
spať zaplakal 
každý, kto Ťa 
mal rád. Čas 
plynie, bolesť v 
srdci trápi, ale Teba Romanko 
nám nikto nevráti. Len slzy v 
očiach, v srdci žiaľ, čo drahé 
môj syn sme mali, to osud 
nám vzal. Drahý náš Roman, 
tichúčko snívaj ten svoj večný 
sen aj s ockom Igorkom Školí-
kom (+ 29.11.2010) a ver, že 
nikdy nezabudneme na ten 
smutný deň.

Dňa 27.4.2006 uplynie 5 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný ocko, manžel, 
brat, syn Roman Školík vo 
veku 39 rokov z B.Štiavnice. 
S láskou a stále smútkom v 
srdci spomínajú deti Miško, 
Viktorko, Zuzka, manželka 
Vierka, brat Janko s manžel-
kou Adkou, mama, krstní ro-
dičia Kršiakovci, celá rodina, 
priatelia, susedia a všetci tí, 
ktorí ťa poznali. Odpočívaj 
v pokoji s ockom Igorkom 
na cintoríne v Hornej Rovni 
– Pod Tanádom. Ešte raz Ťa 
požehnáva Tvoja mama. 

OZNAMY

Oznamy

Oznam

Poľovnícke dni v Levi-
ciach priniesli ocenenie 
pre Banskú Štiavnicu.   

Súčasťou 16. ročníka Levických 
poľovníckych dní bol aj Medziná-
rodný fi lmový festival Hubertlov 
– Levice 2011, tematicky sa veno-
val ochrane prírody a poľovníctvu 
.  Pekné ocenenie získal náš rodák 
Ján Kollár zo Svätého Antóna 
krásnou 3. cenou v súťažnej  ka-
tegórii – domáce video – fi lmové 
začiatky za fi lm „ BAMBI zostrih 
z toho najkrajšieho z jarnej a let-
nej prírody v okolí Banskej Štiav-
nice“ . Okrem tejto ceny dostal 
ešte jednu 3. cenu aj Pamätný list 
za druhý  fi lm  „ Zostrih z toho 
najkrajšieho zo zimnej prírody v 
okolí Banskej Štiavnice - ZIMA 
2010“. Oba fi lmy sú určené hlavne 
detským divákom, preto ich pán 
Kollár venuje žiakom MŠ na Iliji. 
K oceneniu mu gratulujeme a že-
láme mu veľa krásnych fi lmových 
záberov a pevnú ruku pri natáčaní 
nových fi lmov s poľovníckou te-
matikou.                                      I.G

PPZ Betliar!
Výbor odbočky PPZ č.106 v 

B.Štiavnici oznamuje svojim čle-
nom, že na výročnej členskej 
schôdzi do funkcie predsedu bola 
zvolená p. Matilda Šajmerová, kto-
rá vo výbore odbočky pracuje od 
r.1993. Ide o pracovníčku, ktorá má 
stály záujem o rast odbočky, ako 
i včasné inkasovanie členského. 
Na výročnej schôdzi sa prítom-
ní oboznámili s prácou odbočky, 
ako i prácou Ústredia Betliar za 
rok 2010. Ústredie PPZ Betliar má 
celkom 213 odbočiek s počtom čle-
nov  k 31.12.2010 52 000, čl. PPZ 
B.Štiavnica má 922 čl. Podľa org. 
poriadku čl. 7, ods. b čl. príspev-
ky sa platia naraz za celé obdobie, 
t.j. kalendárny rok, najneskôr do 
30.6. Po tomto termíne odbočka 
môže rozhodnúť o výške poplatku 
z omeškania. Na výročnej schôdzi 
sme schválili poplatok z omeškania 
vo výške 0,50 €. Členom, ktorí si 
povinnosť nesplnia do 30.6., bude 
čiastka zvýšená na 10,50 €. Preto 
prosíme všetkých členov, aby si 
túto povinnosť splnili do 30. júna 
2011. Našej novej predsedníčke p. 
Šajmerovej v jej novej funkcii pra-
jeme, aby svoju prácu vykonávala 
so srdcom a svoje povinnosti si 
plnila presne a zodpovedne. Veľa 
úspechov v novej funkcii želá vý-
bor odbočky č.106. 

Za výbor PPZ, Chladná - tajomníčka 
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Pozvánka

Dá sa predpokladať, že člo-
vek loví s dravými vtákmi už 
viac ako 4 500 rokov. Soko-
liarstvo má na území Sloven-
ska bohaté tradície. Svedčia o 
tom zmienky zo starých listín, 
kroník, zemepisné názvy na 
našom území, bohaté zbierky 
našich múzeí a galérií, hradné, 
zámocké i kaštieľne expozície. 
Sokoliarstvo dnes – to však už 
zďaleka nie je len lov za pomo-
ci pernatých dravcov. 

Dnes je to i ochrana dravcov, 
sov a ich životného prostredia, je 
to biologická ochrana letísk a v 
neposlednom rade je to špecifi cká 
sokoliarska kultúra, či životný štýl.  
Tak ako kedysi ešte v stredoveku, 
boli chýrečné dravce z nášho úze-
mia vysoko cenené na európskych 

panovníckych dvoroch, i dnes má 
Slovensko svoje sokoliarske  pr-
venstvá. Práve u nás sa začalo s 
výučbou sokoliarstva na školách 
všetkých stupňov.

V sobotu 16. apríla sa konala 
v posluchárni Technickej univer-
zity vo Zvolene výročná členská 
schôdza Slovenského klubu soko-
liarov pri Slovenskom poľovníc-
kom zväze. Bolo to presne v pred-
večer 40. výročia vzniku klubu. 
Bol založený v priestoroch Vyso-
kej školy lesníckej a drevárskej vo 
Zvolene 17. apríla 1971 za účasti 
41 slovenských sokoliarov, zástup-
cov SPZ a štátnej ochrany prírody. 
Za 40 rokov dosiahol klub veľa 
úspechov a taktiež medzinárodné 
uznanie. Dnes má klub vyše 300 
členov. Od roku 1999  je Sloven-
ský klub sokoliarov riadnym čle-

nom IAF - Medzinárodnej aso-
ciácie sokoliarov. Minulý rok sa 
riadne zasadnutie IAF konalo u 
nás - v Palárikove. Oblasť Ban-
skej Štiavnice významne prispela 
k rozvoju sokoliarstva na Sloven-
sku. Na výročnej schôdzi boli pa-
mätnými listami ocenené i viaceré 
ustanovizne a jednotlivci z ban-
skoštiavnického regiónu: SOŠL 
Banská Štiavnica, ZŠ Maximiliá-
na Hella v Štiavnických Baniach, 
Sokoliari sv. Bavona, Múzeum vo 
sv. Antone, Ing. Štefan Petrikovič 
a Mgr. Pavol Michal.  SKS pripra-
vuje v roku 2011 viac podujatí a 
svoje výročie si pripomenie i po-
čas celoslovenských poľovníckych 
slávností Dní sv. Huberta vo Sv. 
Antone (3. a 4. IX. 2011).

Marian Číž

40 rokov Slovenského klubu sokoliarov Penzión a reštaurácia Na 
Trojici pripravené na tu-
ristickú sezónu

K rozvoju turistického ruchu, 
okrem pamätihodností mesta, 
nesporne prispievajú kvalitné 
služby – ubytovacie a stravovacie. 
A také chce ponúkať aj zariadenie 
Na Trojici – penzión a reštaurá-
cia. Jeho noví majitelia p. Erik 
Marko a Norbert Patsch, sym-
patickí mladí muži, ktorí zbierali 
skúsenosti v zahraničí, sa rozhod-
li podnikať vo svojom rodnom 
meste. Najskôr bolo treba upraviť 
zariadenie podľa vlastných pred-
stáv. Na prízemí z apartmánov 
vznikla moderná, vkusne zaria-
dená kaviarnička s barom, útulná 
reštaurácia s kapacitou 24 miest a 
veľká kuchyňa, ktorá umožní roz-
šíriť sortiment podávaných jedál. 
Zalistovali sme si  v novotou vo-
ňajúcom jedálnom lístku. Ponuka 
pestrá a originálna s veľmi prija-
teľnými cenami. Každú nedeľu 
majitelia chystajú pohostenie vo 
forme švédskych stolov. Kavia-
renská a reštauračná časť môže 
slúžiť jednotlivcom i spoločnos-
tiam pri organizovaní fi remných 
podujatí, pomaturitných stretnutí 
i rodinných osláv.  

Na poschodí je ubytovacia časť 
pre 15 osôb, s prístelkami aj viac. 
Výhodná poloha v centre bude 
určite vyhovovať návštevníkom i 
obyvateľom mesta. 

Slávnostné otvorenie tohto 
zrenovovaného zariadenia  so ži-
vou hudbou a pohostením bolo 
v sobotu 16. apríla.  Želáme ma-
jiteľom veľa spokojných zákaz-
níkov a rýchly návrat vložených 
investícií. 

NB

Mnohí z nás už od detstva 
vstrebávajú atmosféru svoj-
ho mesta. Jej pestrosť, jedi-
nečnosť, prírodné, historické, 
kultúrne a mnohé iné vzácne 
pozoruhodnosti. A oni potom 
ovplyvňovali nás, naše konanie 
a my sme sa snažili tvoriť ďalšie 
hodnoty. Práve pre ne a udrža-
nie týchto hodnôt tu mnohí 
zostali a mnoho nových sa do 
mesta prisťahovalo. No prišli 
aj takí, ktorých evidentne tieto 
hodnoty neoslovili, ani ich ne-
uznávajú a dokonca sa stávajú 
príťažou pre ich vlastnú kreati-
vitu.  No ostať len tak, bez po-
stavenia si vlastného pomníka, 
to naozaj nemienia. 

No ale nebudem chodiť okolo 
horúcej kaše. Príkladom takýchto 
„Tiežštiavničanov“ je vedenie Hlav-
ného banského úradu, sídliaceho 
oproti Pomníku padlých v bývalom 
Pohlreichovskom dome s donedáv-
na nádhernou starou záhradou, aká 
len ťažko mala v meste páru. Už 
neexistuje, podobne ako statné lipy 
pred ňou, ktoré títo istí páni dali 
vypíliť už vlani. 

A ja sa pýtam prečo ? Čo je ten-
toraz pre úrad dôležitejšie, než po-
kojná existencia starej romantickej 
ovocno-kvetinovej záhrady, ktorú 
malo byť česť ošetrovať, no z ktorej 

vytŕčajú už len polená popílených 
stromov a ako výkričník stará ka-
menná záhradná nádoba ?  Čo tam 
bude? Skleník na paradajky, krum-
plovisko alebo chov prasiat pre za-
mestnancov Banského úradu, aby 
nebodaj nepomreli hladom? Žeby 
to bola nová metóda v časoch celo-
spoločenského šetrenia?  

Vlani pri výrube líp, z ktorého 
som sa dlho nevedela spamätať a 
chodila som páliť za ich  „lipové 
duše“ sviečky, to bola výstavba ga-
ráží, kvôli ktorým hrozil mocný pán 
vedúci odchodom úradu z mesta, 
ak by ich ono nepovolilo. Veď pred-
sa autá úradníkov nemôžu len tak 
stáť vonku.  A ešte vážnejší a dôve-
ryhodnejší argument vytiahol z ru-
káva: a nebudú blokovať parkovacie 
miesta iným návštevníkom mesta, 
čítali sme na stránkach novín. A 
aká je skutočnosť ?  Lipy zahynu-
li, garáže s odpornou cementovou 
fasádou a obrovskými ohyzdnými 
vrátami stoja a páni úradníci par-
kujú a budú parkovať pred úradom 
naďalej.

Nôž priložený pod krk mestu sa 
však osvedčil a všetci ustúpili vtedy,  
aj teraz. Aj tí, čo ich mali chrániť 
predovšetkým ako vlastné oči v hla-
ve. CHKO, Pamiatkový úrad, Úrad 
životného prostredia  a všetci ďalší 
zainteresovaní. V meste, hrdiacom 
sa zápisom do Zoznamu prírodné-
ho a kultúrneho dedičstva UNE-
SCO ! Tak nám teda prezraďte, čo 
dostalo prednosť pred životaschop-
nou prírodnou oázou uprostred ka-
menného mesta tentoraz ? Život jej 
to síce nevráti, ja to určite tak ľahko 
nepredýcham, ale možno sa niekto  
nájde, čo tomu ešte uverí a bude 
spojne žiť ďalej. 

Prekvapujú ma aj čudné rekon-
štrukcie domov v historickom jad-
re, kde vládne cement a necitlivosť 
atď atď... 

Som rozboľavená a znechutená 
behať na takomto ihrisku každo-
denného života, kde sa neustále 
fauluje a dávame si góly do vlastnej 
bránky. Kto to a kedy zastaví ?

 Oľga Kuchtová

Čistá hra minulosťou

Vladimír Gazda a Patrik 
Chovan st. v spolupráci s Cen-
trom voľného času, usporiadajú 
Okresné kolo „Malého  futbalu“  
v kat.:  chlapci mladší  žiaci  zá-
kladných škôl, ktoré sa uskutoční 
10.05.2011 (utorok) v ZŠ J. Kollá-
ra na sídl. Drieňová. Bližšie info 
na tel.č: 0918 241 237, 0918 988 
309, príp. CVČ 045/6911626.
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
14.4.2011:„Pegas potrebuje nielen 
krídla ale aj ovos.“ Výhercom sa 
stáva Zuzana Gemerová, Sládko-
viča 11, Banská Štiavnica
V tajničke sa ukrýva príslovie:

A., Oska, manžel Soni Valen-
tovej, horské jazero, decimeter 
B., Trofej Indiánov, opak sucho, 
strapcová metla, ozn. vozidiel In-
donézia, C., Začiatok tajničky, D., 
Vták, patriaci voovi, srnka, vzduch 
lat., E., Matka zakladateľov Ríma, 
text Árie, naša hud. skupina, malé 
ucho, F., Odevná tvorba, sála, klá-
da česky, nebdej, koniec slova do-
pyt G., Choď voliť, Boh Slnka, kilo 
naopak, odpíl, 4 v Ríme, H., Oči, 

dopravný prostriedok, rasca, far-
ba na vajíčka, I.,  2. časť tajničky, 
obyvateľ Maďarska, J., Povzdych, 
aviváž, mulice zriedkavo, patriaci 
lani, K., Jeden z darov Ježiškovi, 
3.časť tajničky, francúzsky revolu-
cionár

1., Patriaci Oskarovi, dojem 
niečo, 2., Kostra, plody s tvrdou 
škrupinou, 3., Vodík, Adriana, 
nedostatok jedla, Slovenská re-
publika, 4., Frankovka, sad, klinec 
na nitovanie, 5., Zvykla spať, zaví-
jala, 6., Pond a meter, diera líšky, 
meno Surehanda, Anno Domini,  
7., Umelý človek, plávaj bez dĺž-
ňa, Národná rada, 8., Stred slova 
Jakova, mužské meno, pštros, 9., 
Fosfor, krvný faktor, sláčik, kruž-
nica, 10., Preliezaj, obruba obrazu, 
odvážne, 11., Ženské meno, pod-
pis anonyma, nebdejeme, 1000 v 

Ríme, 12., Nočný vták, pripínala, 
13., Pooprašoval, raďo naopak,  
14., Časti tiel, ženské meno, 15., 
Pokoj, koniec tajničky.

Pomôcky: Myrta, marat, ra, part, 

prám, alka, rea

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 23.4. 

SKUTOČNÁ GURÁŽ
Dobrodružný,dráma ,western,USA,2010,115 min.MP 15, 

Vstupné: 2,20€

Po vražde svojho otca, sa len 14-ročná Mattie Ross (Hailee Steinfeld) 
rozhodne nájsť a zabiť otcovho vraha, mierne zaostalého naničhod-
níka Toma Chaneyho (Josh Brolin). Hľadá preto profesionála, tvrdého 
človeka, ktorý by jej v tomto love pomohol. Vyhľadá šerifa-maršála 
Roostera Cogburna (Jeff  Bridges), ktorý si so strieľaním ľudí ťažkú hla-
vu nerobí. Do cesty za Chaneym sa pripojí i Matt Damon v úlohe Te-
xas Rangera LaBoeufa, ktorý je vzorným opakom jednookého šerifa.
K tradičnému westernu pridali Coenovci nové vrstvy, humor, realitu, 
brutalitu. A to všetko prinesie nové pocity, ktoré ste pri pozeraní fi lmu 
s nálepkou western doteraz nezažili…
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Nedeľa 24.4. 

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
Animák pre deti,Belgicko,2010,88 min.,Vstupné: 2,20€

Film rozpráva príbeh morskej korytnačky Sammyho od jeho narode-
nia až do dospelosti. Za svoj život morskej korytnačky preplával tisíc-
ky kilometrov, aby sa potom v dospelosti vrátil na pláž, kde sa narodil. 
Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasnej ceste plnej dobrodruž-
stiev s kamarátom Rayom a jeho hľadanie priateľky Shelly. Ústredným 
motívom je priateľstvo, odvaha a láska a fi lm zábavnou formou odo-
vzdáva deťom posolstvo o potrebe ochraňovať našu planétu.
Začiatok premietania: 15:00 hod.

Kurz Kubánskej Salsy
Pozývame vás na Kurz Kubánskej Salsy 

pre všetky vekové kategórie.

Zápis a prvá ukážková hodina bezplatne.

21.4.2011 o 18:00 hod. 

v KC Banská Štiavnica na Kammerhofskej ul. č.1.

Viac na www.salsabb.sk. 

24.4. 2011 (nedeľa) 

Cigánski diabli vystúpia už v nedeľu!
Fantastický koncert čaká na všetkých tých, ktorí využijú Veľkonočnú 
nedeľu na kultúrne vyžitie. V priestoroch Kultúrneho centra na Kam-
merhofskej 1 (bývalý KASS) vystúpi známy orchester Cigánski diabli, 
tentoraz aj s malou Vanesskou Šarkőziovou, ktorá predstaví niekoľko 
piesní zo svojho vlastného CD.  Cigánski diabli sú známi nielen na 
Slovensku, ale v celom svete. Obrovskú mediálnu popularitu v našej 
krajine má najmä manželský pár Šarkőziovcov. Ernest je špičkovým 

slovenským cimbalistom a Silvia violončelistkou zoskupenia, ktoré 
pôsobí na scéne samostatne od roku 2007. Prevažná časť jej členov 
pôsobila od roku 1993 v Diabolských husliach Jána Berkyho Mreni-
cu a aj počas tohto obdobia precestovala celý svet a slávila mnoho 
úspechov. V Banskej Štiavnici vystúpi toto zoskupenia po tretíkrát, 
naposledy si ich fanúšikovia vychutnali na beznádejne vypredanom 
koncerte v roku 2008. Lístky na akciu je možné ešte do soboty 23.4. 
kúpiť za výhodnú predpredajovú cenu v priestoroch Informačného 
centra, Námestie sv. Trojice, tel. 045 694 96 53. Doprajte sebe a svojim 
blízkym výnimočnú Veľkú noc aj prostredníctvom skvelého hudob-
ného zážitku!                   RM

Lístky už v predpredaji v Informačnom centre, Nám. sv. Trojice, 

045 694 96 53.

7.5. 2011 (sobota) Flora Magica: Kvetinová šou
Prvýkrát si v Banskej Štiavnici budete môcť vychutnať umenie skutoč-
ných majstrov kvetinovej výzdoby. 

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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Reality

Pozvanie na medzinárodný 
workshop, vernisáž výstavy a 
stálej expozície Objavená krá-
sa umenia na Starom zámku v 
Banskej Štiavnici dňa 28. apríla 
(vo štvrtok) t.r. 

V apríli t.r. úspešne končí štvor-
ročný projekt pod názvom Integro-
vaná ochrana európskeho kultúrne-
ho dedičstva v správe Slovenského 
banského múzea, prostredníctvom 
ktorého táto muzeálna inštitúcia 
získala fi nančné prostriedky na 
zreštaurovanie 46 vzácnych umelec-
kohistorických diel z 13. až 19. sto-
ročia, realizáciu expozície a výstavy, 
ako aj prostriedky na vybavenie de-
pozitov a expozícií klimatizačnými 
zariadeniami, novými žalúziami 
ako aj na zlepšenie stavebno-tech-
nického stavu depozitov, inštaláciu 
zabezpečovacieho kamerového sys-
tému a ďalšie potrebné záležitosti. 
Projekt, ktorý spracoval Ing. Michal 
Pálka, projektový manažér múzea, 
bol podporený v rámci Nórskeho 
fi nančného mechanizmu a me-
chanizmu EHP ešte v roku 2008, 
s trvaním do roku 2011. Na rešta-
urovaní vzácnych diel, ktoré budú 
prezentované na výstave a expozícii 
pod názvom Obnovená krása ume-
nia, sa podieľalo okrem odborných 
pracovníkov múzea aj päť renomo-
vaných slovenských reštaurátorov. 
Vedúcim kolektívu bol akad.soch.
Tomáš Lupták, ďalej spolupracov-
níci Mgr.art. Igor Hovorič, akad.
mal.Zuzana Komendová, akad.
mal.Katarína Stojkovová a Mgr.
art.Ján Patsch. Výber exponátov na 
reštaurovanie bol podmienený ich 
stavom i originalitou, výskytom z 
pohľadu slovenskej histórie i význa-
mom v stredoeurópskom priestore. 
Mimoriadna pozornosť sa veno-
vala reštaurovanie 36 kamenných 

náhrobníkov a epitafov mešťanov, 
komorských grófov, kňazov a vý-
znamných osobností Banskej Štiav-
nice, tiež architektonických článkov 
a krstiteľníc, pôvodne inštalovaných 
V.Bakerom v otvorenom lapidá-
riu Starého zámku. V rámci novej 
prezentácie tejto vzácnej zbierky 
väčšina z nich bude inštalovaná v 
depozitoch na prízemí. Tým sa za-
bezpečí ich väčšia ochrana a predĺži 
životnosť. Súčasne sa exponátom 
prinavrátili ich pôvodné historic-
ko-estetické kvality. Významná  
bola aj reštaurátorská údržba ne-
skorogotickej plastiky sv. Barbory 
z roku 1506, kde sa prispelo, vďaka 
zaslaným vzorkám až do Bruselu, 
k novým poznatkom. Veľmi origi-
nálnymi zbierkami sú aj dve tabu-
ľové maľby zo 17. a 18. storočia s 
názvami Narodenie Pána a Pohreb 
jezuitu. V prípade prvej tabule bola 
pod premaľbou domáceho malia-
ra z 19. storočia objavená staršia 
kvalitná maľba zo 17. storočia. 
Rôznorodosť sakrálnej barokovej 
maľby, čo do námetov i kvality rea-
lizácie dokumentujú oltárne obrazy 
sv. Apolónie, Korunovania Panny 
Márie sv.Trojicou, Zoslania Ducha 
Svätého, sv. Joachima. Obrazy i ta-
bule pôvodne pochádzali z výzdoby 
Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 
a v 20.-30. rokoch minulého storo-
čia sa dostali zo skladu do zbierok 
múzea. V nadväznosti na cisár-
ske návštevy panovníckeho rodu 
Habsburgovcov v Banskej Štiavnici 
boli zreštaurované aj tri portréty: 
palatína Jána Antona, rakúskych 
cisárov Františka I. a Františka Jo-
zefa I. Zaujímavým objavom bolo, 
že druhý portrét maľovala žena-Jo-
zefína Wehrle, príbuzná profesora 
Baníckej akadémie Alojza Wehr-
leho a posledný portrét cisára bol 
súčasťou altánku na radnici, k jeho 

návšteve v roku 1852. To bol tiež 
nový historický objav, že okrem slá-
vobrán k cisárskym návštevám bol  
realizovaný aj  altánok. Reštaurova-
nie umeleckohistorických zbierok 
má veľký význam v záchrane kul-
túrneho a umeleckého dedičstva 
Banskej Štiavnice. Súčasne priblíži 
domácim i zahraničným návštev-
níkom nášho mesta nové expozičné 
celky i príťažlivú výstavu jedinečné-
ho zbierkového fondu múzea. Účasť 
na podujatí prisľúbila aj J.E. nórska 
veľvyslankyňa, predstavitelia MŽP 
a ďalších inštitúcií, zainteresova-
ných na projekte.

Na slávnostnú prezentáciu, verni-
sáž výstavy a stálej expozície, spoje-
nej aj s odborným workshopom Vás  
srdečne pozývame, predovšetkým 
pedagógov a študentov stredných 
škôl so zameraním na reštaurova-
nie. Na workshope od 11.15 hod. 
odznejú odborné príspevky reš-
taurátorov a  pracovníkov múzea, 
zamerané na prezentáciu projektu, 
nové metódy reštaurovania zbierok, 
históriu umeleckohistorickej zbier-
ky múzea, vybavenie depozitov a 
pod. Súčasne sa uskutoční sláv-
nostná prezentácia dvoch nových 
publikácií - Zborníka príspevkov z 
uvedeného projektu a Sprievodcu 
výtvarným umením Banskej Štiav-
nice. 

Koordinátorom projektu bol Ing. 
Rasťo Marko, grafi ckú úpravu a 
všetky tlačoviny v rámci projektu 
navrhol a zabezpečil Andrej Gaš-
par. Veríme, že podujatie bude pre 
Vás obohatením o nové poznatky 
ako z oblasti reštaurovania zbierok, 
tak histórie nášho mesta. Vernisáž 
výstavy a expozície sa uskutoční o 
10.30 hod., workshop od 11.15 do 
15. hod.

Mgr. Mária Čelková 

umelecký historik

Nová výstava a stála expozícia 
Objavená krása umenia na Starom zámku

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 791

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B. Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Prenajmem 2 – izbový byt v  
RD pod Starým mestom, nájom + 
energie 300€/mesačne, tel.č.: 0910 
564 638

Predám 3-izbový prerobený,  
zariadený byt na Drieňovej (Ener-
getikov 8), tel.č.: 0911 973 200

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

Ponúkame na predaj rodinný  
dom OKÁL v pôvodnom stave, v 
Banskej Štiavnici časť Pod Kalvá-
riou o rozlohe 117 m2. Cena pod-
ľa znaleckého posudku. Kontakt: 
0905 462 865, 0918 591 928.

Predám 3-izbový byt v OV v  
Banskej Štiavnici - sídlisko Drie-
ňová. Tel.č.: 0903 785 660

Predám chatu so záhradou v  
záhradkárskej oblasti, tel.č.: 0905 
226 264

Predám pozemok okr. B.Štia- 
vnica - Počúvadlo, 704 m2, cena: 
9.900 Eur. Tel.č.: 0911 119 209

Prenajmem 3-izbový byt v BŠ,  
sídl. Drieňová, kontakt: 0911 616 
301

Práca 
Stolárska fi rma prijme do za- 

mestnania vyučeného aj nevyu-
čeného zamestnanca so záujmom 
o prácu, nástup ihneď, tel.č.: 0918 
518 744

Kúpim v BŠ a okolí pozemok  
ale starý domček, tel.č.: 0908 531 
348

Súrne predám väčší rodinný  
dom z rodinných dôvodov v Ban-
skej Štiavnici časť Štefultov. Tel.č.: 
0904 811 666

Dám do prenájmu príp. pre- 
dám 3-izb. byt, čiastočne zariade-
ný v Banskej Štiavnici - Drieňová. 
Tel.č.: 0903 785 660 po 15 hodine.

Kúpim dom v BŠ do 35 000€,  
tel.č.: 0904 648 882

Ubytujem v 1-izbovom byte v  
centre mesta 2-3 osoby, študentov 
príp. zamestnaných, tel.č.: 0915 
615 521

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

Predám obytný príves aj ná- 
kladný zo zdravotných dôvodov, 
cena dohodou, tel.č.: 045/6929210, 
0904 524 467
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4. liga sk. JUH – 17. kolo

Š. Bane – Hliník/Hr. 0:3 (0:0)
Sekula – M. Pavlík, V. Pavlík, Holmík, 

Osvald, , Holík (77’ Košarník), Spišiak, 
Turkota, Drexler, Michalek, Hrubčo 
(70’ Sojka)

1. polčas bol vcelku vyrovnaný, 
ani jedno mužstvo si nevypracovalo 
viac gólových príležitostí. Najväčšiu 
šancu mali domáci, keď Holmík na-
strelil brankára a od neho odrazenú 
loptu napálil Michalek do obrancu 
hostí. Aj 2. polčas prebiehal v po-
dobnom štýle až do 60’, keď domáci 
kopali penaltu, avšak Michalek po-
slal loptu len do rúk brankára. O 3’ 
neskôr po rýchlom brejku sa hostia 
ujali vedenia, o ďalších pár minút 
už bolo 0:2. Piarski futbalisti si tiež 
vytvorili 2-3 výborné gólové príle-
žitosti, no tradične ich nedokázali 
využiť na strelenie gólu. V závere 

hostia ešte prikrášlili konečný vý-
sledok 3. gólom. J.Daubner

II. trieda, 11.kolo 

M. Lehota - Prenčov 3:1 (2:0)
Juhás – A. Chovan, B. Beňovic, Ma. 

Výboch, Mi. Výboch, Hronček, M. 
Beňovic, M. Chovan, J.Krajčovic (75’ 
Buzalka), S. Krajčovic, (77’ Hlaváč), 
Riznár

Do 33’ bolo stretnutie vyrovnané, 
potom sa však domáci ujali vedenia 
1:0. O 3’ neskôr po faule prenčov-
skej obrany domáci z penalty zvýšili 
na 2:0. Kuriózna situácia nastala v 
70’, keď strelu hostí, smerujúcu do 
brány pred bránkovou čiarou, od-
kopol domáci fanúšik! Rozhodca 
hosťom následne priznal gól! Po 
tejto situácii prenčovskí futbalisti 
na chvíľu poľavili v koncentrácii, čo 
domáci využili na strelenie 3.gólu.                                  

J.Dolinský
B.Belá mala voľno

Tabuľka 2.triedy:

Perlička kola

Keď je zle – fanúšik pomôže
Kopu zábavy zažili aktéri maj-

strovského zápasu M. Lehota – Pre-
nčov. No nie preto, že by ich bavila 
famózna úroveň zápasu, majstrov-
stvo hráčov, či folklórna skupina 
miestnych muzikantov. Najzábav-
nejšia situácia nastala v 70’ zápasu. 
Strela prenčovského hráča smero-
vala za chrbát domáceho brankára 
a hostia už pomaly dvíhali ruky 
nad hlavy z radosti zo streleného 

gólu. Túto radosť sa im rozhodol 
prekaziť domáci fanúšik, stojaci pri 
bráne, ktorý loptu z bránkovej čiary 
už prekonaného brankára vykopol! 
Tento 12. hráč domácich (aký to 
paradox: 12.hráčom domácich sa 
väčšinou označuje rozhodca, po-
máhajúci domácim) však týmto 
svojím hrdinským činom spôsobil 
najväčší problém práve rozhodcovi 
– ako posúdiť danú situáciu. A ten 
ju vyriešil nasledovne – priznal gól 
Prenčovu. Tento verdikt však pobú-
ril domácich hráčov, ktorí napadli 
toto rozhodnutie (celkom logicky), 
že ako mohol byť uznaný gól, ktorý 
vlastne nepadol, keďže lopta ne-
skončila za bránkovou čiarou?! Nuž 
veselo bolo v nedeľu na Lehote, ve-
selo. Len škoda, že tá Lehota je tak 
ďaleko...

ROMAN KURUC

ŠPORT

1. V. Lehota 10 9 1 0 42:4 28
2. H. Hámre 10 6 3 1 17:6 21
3. B.Štiavnica B 10 5 2 3 21:17 17
4. B.Belá 9 4 2 3 17:11 14
5. O. Grúň 10 4 2 4 22:24 14
6. Prenčov 10 4 0 6 18:36 12
7. H.Beňadik 10 3 1 6 12:20 10
8. M.Lehota 9 2 1 6 11:21   7
9. S.Teplice 10 1 0 9 18:39   3

IV. liga – JUH dospelí 17. kolo

B.Štiavnica - Divín  2:0 (0:0)
Góly: 66’ Šima, 81’ Kminiak
Pažout - Halát, Hanzlík A., Pajerský, 

Čiliak, Šima, Barák N. (86’Mališ), Lup-
ták, Kosec (76’ Kozárik), Budinský D., 
Kminiak 

V zaujímavom stretnutí sme za-
slúžene strhli víťazstvo až v 2.pol-
čase. Hostia prišli s obrannou tak-
tikou, no vyrážali do brejkov cez 2 
rýchlych krídelníkov, ktorí robili 
problémy našim rodákom. Aj keď 
sme mali 1.polčas viac z hry, hos-
tia mali v bráne najlepšieho muža 
na trávniku. Už v 1’ Kosec našiel 
presnou prihrávkou Kminiaka, no 
jeho prudkú strelu z hranice 16-tky 
brankár bravúrne zneškodnil. V 15’ 
predviedli hostia brejk do našej otvo-
renej obrany, no svoje kvality ukázal 
Pažout. 36’ priniesla 2 obrovské šan-
ce nášho mužstva. Kminiak z pravej 
strany prudkou strelou trafi l len 
brvno a vzápätí sa po odrazenej lop-
te a následnej prihrávke znova do-

stal k lopte, no jeho bombu z vnútra 
veľkého  vápna zázračne zneškodnil 
gólman hostí, a tak obe mužstvá od-
chádzali do kabín za bezgólového 
stavu. Aj v 2.polčase sme búšili do 
obranného valu, no hostia odolávali 
do 66’, keď sa predstavil Šima, z uhla 
rozvlnil sieť za chrbtom brankára. 
2’ predtým sa porúčal pod sprchy 
hráč hostí po 2. Ž.K. No aj po vy-
lúčení hostia sa s väčším počtom 
hráčov vrhali do útočnej hry, čím 
naznačili, že s prišli aspoň po bod. 
Proti bodovým chúťkam hostí však 
bol náš najlepší strelec. V 81’ Čiliak 
nádherne preniesol dlhým pasom 
hru na nabiehajúceho Kminiaka na 
pravej strane, ten si potiahol loptu a 
na jeho krížnu a dobre umiestnenú 
strelu nemal ani výborný brankár 
nárok. Hostia znervózneli, čo vyús-
tilo do ďalšieho vylúčenia v 83’. Po 
tomto momente sa už len dohráva-
lo, a tak po dobrom výkone, ale aj 
svižnom stretnutí, zostali 3 dôležité 
body doma.

IV. liga dorast 17. kolo

Zaslúžené víťazstvo 

B.Štiavnica –Tornaľa 3:2 (2:1), góly: 
22’, 25’ Budinský D., 78’ Ducho

Szabo – Schrom, Bartík, Ladický, 
Déneši, Židík (84’ Šemoda), Potančok, 
Budinský D., (67’ Ducho), Ferenčík, 
Ďurovič, Meňuš (90’ Sovinec)

Aj keď sú naši dorastenci na po-

slednom mieste zohrali najlepšie 
stretnutie jarnej časti. Nezačali sme 
dobre a v 17’ sme prehrávali 0:1, po 
centri z pravej strany nikým neata-
kovaný útočník hostí skóroval. No o 
5’ už bolo vyrovnané, keď Budinský 
D. z 18 m prudkou strelou k tyči za-
vlnil sieť. O ďalšie 3’ sme išli do ve-
denia, priamy kop z 30 m zahrával 
Ferenčík, jeho delovku brankár sta-
čil len vyraziť a všadebol Budinský 
strelil svoj 2. gól. V 60’ sa vyzname-
nal Szabó, keď vyškriabal loptu spod 
brvna. V 73’ mal na kopačke 3.gól 
Meňuš, rútil sa sám na brankára, no 
jeho strela skončila na jeho nohách. 
V 77’ hostia vyrovnali na 2:2. Zdalo 
sa, že stretnutie skončí deľbou bo-
dov, no o min. neskoršie nachytal 
striedajúci Ducho na hruškách gól-
mana hostí, keď jeho strela z diaľky 
zaplachtila pod brvno. Hostia vrhli 
všetko do útoku, no obrovskú šancu 
zahodil smoliar Meňuš, no jeho lob 
ponad brankára skončil ponad brá-
nou. V poslednej min. nadstavenia 
čaroval v bráne Szabó, keď vyriešil 2 
tutovky, a tak 3 dôležité body zaslú-
žene zostali doma. 

 
II. trieda - JUH

Po gólovej prestrelke víťazstvo 
nášho mužstva

Sk. Teplice - B.Štiavnica „B“ 4:6 (2:3), 

góly: 11., 58., 68’Ferenčík, 20’ Kruž-

lic, 45’ Lupták, 61’ Kminiak

Kraják – Binder, Kružlic, Pajerský, 
Macko, Majerský (46’Kosorín), Han-
zlík P., Barák (37’ Kminiak), Lupták 
(58’Ostramok), Ferenčík M,st., Kozárik

V zápase hranom na nerovnom 
teréne dominovali pri obojstran-
nom útočnom futbale útoky pred 
obranou, výsledkom bolo, že diváci 
videli 10 gólov. Naši hráči v 1.pol-
čase 2-krát viedli, domáci stihli vy-
rovnať, no v závere polčasu Lupták 
otočil výsledok v náš prospech. Za 
zmienku z 1. polčasu stojí gól Kruž-
lica, ktorý z 30 m vymietol šibenicu 
domácej brány. 2.polčas v priebehu 
5’ domáci po našich chybách v obra-
ne otočili skóre. 3 gólmi v priebehu 
10’ sme rozhodli o zápase, v ktorom 
sa strelecky zaskvel Ferenčík, autor 
3 gólov.   

III. liga SŽ a MŽ 15.kolo 

SŽ – B.Štiavnica - Hliník/Hr. 0:5 (0:0), 
MŽ - B.Štiavnica – Hliník/Hr. 10:0 

(3:0), góly: Prokaj 4, Horák 2, Židík, 
Bartoš, Binder, Boroška

Kam na futbal?
IV. liga  dospelí 18.kolo 24.4. o 16,00 

hod. Poltár - B.Štiavnica, Divín - Š. 
Bane

IV. liga dorast 18.kolo 23.4. o 14 hod. 
Sliač - B.Štiavnica 

III. liga SŽ a MŽ 16.kolo 22.4. o 10 – 
12 hod. Horehron - B.Štiavnica

II. trieda dospelí 12.kolo 23.4. o 16,00 
hod. B.Štiavnica „B“ – H.Hámre 

FUDO

Rozhodli sme v druhom polčase

1. Čierny Balog 17 13 1 3 50:20 40
2. FK Žiar nad Hronom 17 12 1 4 46:19 37
3. Hliník nad Hronom 17 10 2 5 43:31 32
4. Bystrica - Podlavice 17 9 3 5 43:19 30
5. Prameň Kováčová 17 9 2 6 44:30 29
6. SKLOTATRAN Poltár 17 9 2 6 31:24 29
7. Jednota Málinec 17 9 2 6 30:31 29
8. Banská Štiavnica 17 8 2 7 25:28 26
9. FK 34 Brusno 17 7 3 7 17:21 24
10. FC Slovan Divín 17 5 4 8 29:40 19
11. Štiavnické Bane 17 4 5 8 17:27 17
12. MFK Revúca 17 5 0 12 20:41 15
13. Veľký Blh 17 3 2 12 17:50 11
14. Dolná Strehová 17 1 1 15 11:42 4

Ďalšie futbalové výsledky 
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INZERCIA

Predaj palivového dreva met-
rovica - 27€/m³. Klátiky štiepané 
do krbu, sporáku (25,33,40cm) 
- 36€/m³. Dovoz zdarma už pri 
odbere/1m³. Ponúkam •Prepravu 
dreva vozidlom V3S vyklápač •Ko-
senie záhrad, trávnatých plôch 

Kontakt: 0944 164 590

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny 

•Bezlepkové potraviny •Dia, 
Bio potraviny •Kvitnúce čaje 
•Doplnkový tovar •Netradičné 
darčeky Dolná ul. (nad Koope-
ratívou) Tel.č.: 0911 168 999

STRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

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

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

e-mail: barni@zoznam.sk

Prenajmem obchod-
né priestory 52m2  na 
ul. Remeselnícka č. 17 

(pod Poštou).
Voľné Ihneď. Mobil: 

0903 222 539

TAPETY, PARKETY, 
MAĽOVKY

Vykonávam interié-
rové stavebné práce 

rýchlo, čisto a kvalitne.
Tel.č.: 0903 313 542

Jarná ponuka moriek: široko- 
prsé, nesexované, šľachtené ple-
meno BIG 6, Zaručujeme 100% 
zdravotný stav. Termín predaja 
28.5.2011 v Sebechleboch, H. Ne-
mciach, S. Antone. Miesto predaja 
je možné dohodnúť aj v iných ob-
ciach na základe záujmu odberate-
ľov. Cena/ks: 8,50€. Obj. na tel.č.: 
0908 966 518


