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Vo štvrtok 27.2.2014 sa ko-

nalo v Kultúrnom centre v Ban-

skej Štiavnici losovanie nájom-

ných bytov pre žiadateľov, ktorí 

splnili podmienky pre uzatvo-

renie nájomnej zmluvy. Nakoľ-

ko prvých 48 nájomných bytov 

bude mať v správe Bytová sprá-

va, s.r.o., oslovili sme konate-

ľa RNDr. Pavla Bačíka a položi-

li mu pár otázok:

1. Pán konateľ, kedy budú 

odovzdané byty do užívania 

nájomcom?

Rekonštrukcia budovy do-

mova mládeže Budovateľská na 

byty  je realizácia jedného z mo-

jich návrhov z roku 2006. 

 
Interiér nájomného bytu foto Michal Kríž

Nájomné byty na Povrazníku Noví verejní  
predstavitelia
Od 1. marca 2014 sa ujali svo-

jich nových funkcií dvaja verejní 

predstavitelia. Riaditeľom Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Banskej Štiavnici s pôsobnosťou 

na okresy Banská Štiavnica, Žiar 

nad Hronom a Žarnovica sa stal 

Ing. Štefan Šulek, predtým riadi-

teľ Úradu  Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja a prednost-

nom Okresného úradu v Banskej 

Štiavnici sa stal Ing. Štefan Filip, 

ktorý dovtedy zastával funkciu 

riaditeľa Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Banskej Štiavni-

ci. Obidvom verejným predstavi-

teľom do zodpovedných funkcií 

veľa úspechov v prospech našich 

spoluobčanov praje

redakcia ŠN

Vo štvrtok 27.2.2014 sa ko-

nalo v Kultúrnom centre v Ban-

skej Štiavnici losovanie nájom-

ných bytov pre žiadateľov, ktorí

splnili podmienky pre uzatvo-

renie nájomnej zmluvy. Nakoľ-

ko prvých 48 nájomných bytov 

bude mať v správe Bytová sprá-

va, s.r.o., oslovili sme konate-

ľa RNDr. Pavla Bačíka a položi-

li mu pár otázok:

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala 

na 27.2.2014 rokovanie MsZ.

Neprítomní (ospr.): Mgr. Helena 

Chovanová, Ing. Slavomír Palo-

vič, Lubomír Barák, PaedDr. Mi-

lan Klauz

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnu-

tia Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici s dátumom 

27.2.2014, s vypustením z progra-

mu rokovania bodu Zámer na pre-

nechanie nehnuteľného majetku 

do nájmu.

- poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mesta v zmysle VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.3/2013 o posky-

tovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica:

1.  poskytnutie dotácie  vo výške 

11 060€  pre žiadateľa FK Sitno 

Banská Štiavnica s tým, že dotá-

cia bude použitá na činnosť futba-

lového klubu v roku 2014

2. poskytnutie dotácie  vo výš-

ke 2 850€  pre žiadateľa Plavecký 

klub Banská Štiavnica s tým, že 

dotácia bude použitá na činnosť 

plaveckého klubu v roku 2014

3. poskytnutie dotácie  vo výške 

1 200€  pre žiadateľa Slovenské 

banské múzeum s tým, že dotácia 

bude použitá na kultúrne poduja-

tia v roku 2014

Z februárového rokovania MsZ

�3.str.

Oznam
Katolícka spojená škola v Ban-

skej Štiavnici Vás dňa 2.4.2014 

o 10:00 hod. pozýva na ďalšie 

anglické divadelné predstavenie, 

ktoré bude v Kultúrnom centre 

v Banskej Štiavnici. Tentokrát sa 

stretnete so známou rozprávko-

vou postavičkou ' Snehulienkou', 

krutou kráľovnou a jej zázračným 

zrkadlom, ale aj s mnohými inými 

rozprávkovými bytosťami. Všetci 

ste vítaní. Vstupné ľubovoľné. 

Angelika Nyékiová

�3.str.
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z programu
primátorky

3.3.

Zámer predaja majetku
mesta Banská Štiavnica 

Pracovné stretnutie s dodáva- 

teľom stavebných prác na zber-

ný dvor. 

Uskutočnilo sa pracovné rokova- 

nie ku projektom.  

Účasť na pracovnom stretnu- 

tí k riešeniu problematiky areálu 

Červená studňa.  

4. 3.

Návšteva nového sídla spoloč- 

nosti Mestské lesy Banská Štiav-

nica, s.r.o.  

Pracovné stretnutie s projektan- 

tom pre realizáciou kanalizácie 

na Ul. SNP a 8. mája.

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Evou Mlynári-

kovou.   

6. 3.

Účasť na spomienkovom akte  

spojenom s položením kytíc pri 

príležitosti 69. výročia oslobode-

nia mesta Banskej Štiavnice.   

Účasť na oslavách Medzinárod- 

ného dňa žien.  

7. 3. 

Pracovné rokovanie na Veľvysla- 

nectve Nórskeho kráľovstva v SR.  

Pracovné rokovania na Minister- 

stve práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR a Ministerstve výstavby a regio-

nálneho rozvoja SR v Bratislave. 

Andrea Benediktyová

Ako sme už informovali našich či-

tateľov, naše mesto s fi nančnou 

dotáciou Ministerstva kultúry SR 

pripravuje v tomto roku vydanie 

rozsiahlej publikácie „Preslávili 

Banskú Štiavnicu.“ Budú v nej nie-

len profi ly osobností, ktoré žili v 

našom meste v dávnej i nedávnej 

minulosti a svedectvá svetozná-

mych osobností z Európy i sve-

ta o Banskej Štiavnici, ale v pub-

likácii budú mať čestné miesto aj 

vyznania významných osobnos-

tí k nášmu mestu. V tejto súvis-

losti som o takéto vyznanie po-

žiadala aj slovenského premiéra 

Roberta Fica, čestného občana 

nášho mesta, ktorý má najväčšie 

zásluhy na tom, že 3.9.2008 sa aj 

za jeho prítomnosti uskutočnilo v 

Banskej Štiavnici zasadnutie Vlá-

dy SR k ďalšiemu rozvoju nášho 

mesta i okresu. Vyznanie Roberta 

Fica, ktoré bude aj v pripravovanej 

publikácii je nasledovné: „Nie ná-
hodou som v roku 2008 počas výjaz-
dového rokovania vlády označil Ban-
skú Štiavnicu za klenot, ktorý sa musí 
blyšťať. Naozaj si myslím, tak ako 
som to vtedy povedal, že toto mesto by 
malo byť ďalším pútnickým miestom 
Slovákov, ako je Kriváň či Devín. Som 
rád, že naša vláda vtedy schválila špe-
ciálnu dotáciu na rekonštrukciu verej-
ných priestranstiev v historickom cen-
tre Mestskej pamiatkovej rezervácie 
a rovnako sme prijali aj rad opatrení, 
projektov a zdrojov na hospodárske 
oživenie mesta a regiónu. Som pre-
svedčený, že každá vláda, akékoľvek 
bude mať zloženie, musí toto unikát-
ne mesto, zapísané v zozname UNE-
SCO a predurčené byť turistickým 
centrom, aktívne podporovať.“

Mgr. Nadežda Babiaková,

 primátorka mesta

Robert Fico 
o Banskej Štiavnici

Oslavy MDŽ
„Žena, si darom - lásky, spevu, 
nehy, si ako ker májový. Ako ranná 
zora bledá, život tajomný. Si iskier-
ka tepla.“  
Spolok Živena, MsÚ a SMER – 

SD Banská Štiavnica Vás pozýva-

jú na Oslavy MDŽ, ktoré sa usku-

točnia dňa 6.3.2014 o 16:00 hod. 

v Kultúrnom centre (pri hoteli 

Grand Matej). Čaká na Vás bohatý 

program, občerstvenie a darčeky. 

Prosíme členky Živeny o poskyt-

nutie domácich sladkostí. 

Spolok Živeny

Mesto Banská Štiavnica 

zverejňuje v zmysle § 9a ods. 

1 písm. a) a ods. 5 Zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

ZÁMER PREDAJA MAJETKU 

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 

1/2014 na základe 2. opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže

Predmet prevodu:

pozemok parcela E KN č. 4919/1 o 

výmere 2215 m2, trvalý trávny po-

rast, k. ú. Štiavnické  Bane .

Predmetný pozemok sa nachádza 

v intraviláne obce Štiavnické Bane, 

je situovaný prevažne v silne svaho-

vitom teréne. Stredom parcely pre-

chádza vzdušné vedenie VN a jej se-

verovýchodným okrajom vzdušné 

vedenie NN. Rizikom je aj možnosť 

zosunu časti haldy.

Zámer predaja majetku mesta bol 

schválený v zmysle § 9a ods. 1 písm. 

a) a ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov, Uznesením MsZ č. 

21/2014  zo dňa 27.2.2014.

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 31.marca 2014  o 11:00 hod.

Návrhy do 2.obchodnej verejnej sú-

ťaže sa posielajú v uzatvorenej obál-

ke na adresu vyhlasovateľa: Mesto 

Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 

1, 969 24 Banská Štiavnica.

ZÁMER PREDAJA MAJETKU 

MESTA  BANSKÁ ŠTIAVNICA  č. 

2/2014 na základe 2. opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže

Predmet prevodu:

Pozemok parcela C KN č. 1859 o vý-

mere 942 m2, trvalý trávny porast, 

k. ú. Banská Štiavnica.

Predmetný pozemok sa nachádza 

v intraviláne mesta Banská Štiav-

nica na Ul. A.T. Sytnianska, v rám-

ci Územného plánu mesta Banská 

Štiavnica je určený na zastavanie. 

Na predmetnej nehnuteľnosti ne-

viaznu žiadne riziká, ktoré by mohli 

byť spojené s obmedzeným využí-

vaním tejto nehnuteľnosti. 

Zámer predaja majetku mesta bol 

schválený v zmysle § 9a ods. 1 písm. 

a) a ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov, Uznesením MsZ č. 

22/2014  zo dňa 27.2.2014. 

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 28. marca  2014 o 11:00 

hod.

ZÁMER PRIAMEHO PREDA-

JA MAJETKU MESTA BANSKÁ 

ŠTIAVNICA Č. 3/2014 SPÔSOB 

PREVODU - AKO PRÍPAD HOD-

NÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet prevodu:

Pozemok parcela C KN č. 7212 o vý-

mere 4916 m², vodné plochy a par-

cela C KN č. 7213 o výmere 1260 

m2, vodné plochy  (vodné dielo Čer-

vená studňa), 

- pozemok parcela C KN č. 7011 o 

výmere 7226 m2, vodná plocha a 

pozemok parcela C KN č. 7003/3 o 

výmere 7650 m2, trvalý trávny po-

rast, vytvorené GOP č. 34544011-

36/2013 (Komorovské jazerá) 

Zámer na prevod nehnuteľnos-

ti spôsobom uvedeným v § 9a 

ods. 8, písm. e) Zákona  o majetku 

obcí, v znení neskorších predpisov, 

bol schválený Uznesením MsZ č. 

26/2014 zo dňa 27. februára 2014. 

V prípade záujmu bližšie info k or-

ganizácii, zámeru a spôsobu pre-

daja majetku mesta môžete získať 

na tel. č.: 045/694 96 37, e-ma-

il: renata.barakova@banskas-

tiavnica.sk, alebo osobne na 

Mestskom úrade v B. Štiavnici.  

Mgr. Nadežda  Babiaková

primátorka mesta

Verejno-
obchodná súťaž

Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 

969 56 Banská Štiavnica vyhlasu-

je: Verejnú obchodnú súťaž na pre-

nájom ubytovacích priestorov a 

nebytových priestorov. Podrobnej-

šie informácie na webovej stránke 

www.sosbs.sk v časti Dokumenty,  

prípadne na vchodových dverách 

do hlavnej budovy školy  v budove 

Spojenej školy, Kolpašská 1586/9, 

969 56 Banská Štiavnica.
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Do užívania bude odo-

vzdaných 48 bytov z toho 24 1-iz-

bových 16 menších 2-izbových a 

8 veľkých 2-izbových. Tieto byty 

sú odovzdávané nájomníkom po-

stupne od stredy 5.3.2014. 

2. Koľko bolo schválených 

žiadostí o nájomné byty, aké 

kritériá sa posudzovali pri vý-

bere uchádzačov o byt? 

Do losovania boli zaradení žia-

datelia, ktorí preukázali schop-

nosť platiť nájomné (príjem 

všetkých členov spoločnej domác-

nosti musí byť najmenej vo výške 

životného minima + 150 €). Žia-

dateľ nesmel byť výlučným vlast-

níkom bytu ani rodinného  domu 

vhodného na bývanie v Banskej 

Štiavnici. Žiadateľ nesmel mať 

voči Mestu Banská Štiavnica a 

organizáciám zriadeným Mes-

tom Banská Štiavnica žiadne po-

dlžnosti. Žiadateľ pred podpisom 

nájomnej zmluvy musí zložiť fi -

nančnú zábezpeku vo výške troj-

mesačného nájomného a jednu 

zálohovú platbu za služby spoje-

né s užívaním bytu. Týchto záu-

jemcov bolo 63. Siedmi  záujem-

covia na losovanie neprišli.

3. Na aké obdobie sa uzatvorí 

nájomná zmluva, čo sa po uply-

nutí tejto doby stane s bytmi?

Nájomné zmluvy budú uzavreté 

do 31.12.2014 s možnosťou pre-

dĺženia do 30.10.2015. Byty sú 

zatiaľ vo vlastníctve spoločnosti 

Simkor, s.r.o. Mestské zastupiteľ-

stvo schválilo kúpu týchto bytov 

hlavne  z prostriedkov ŠFRB. Keď 

sa byty stanú vlastníctvom mesta 

zmenia sa  nájomné zmluvy pri-

budne  možnosť ďalšieho predĺže-

nia nájmu, avšak nájomníci budú 

musieť spĺňať podmienky stano-

vené zákonom č. 443/2010 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o so-

ciálnom bývaní a VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.5/2013 o prideľo-

vaní a hospodárení s nájomnými 

bytmi  vo vlastníctve Mesta.

4. V 2.etape sa odovzdá ďal-

ších 40 bytov, budú náhrad-

níkom automaticky pridelené 

alebo ich musí opätovne posu-

dzovať Zdravotná, sociálna a 

bytová komisia?

Pravdepodobne budú musieť 

záujemcovia opäť spĺňať kritériá. 

Ak ich bude viac ako bytov bude 

sa musieť znovu losovať.

5. Aké bude mať nájomca po-

vinnosti voči Bytovej správe,  

s.r.o.?

Nájomca musí pred podpisom 

zložiť na účet trojnásobok nájom-

ného, jednu zálohovú platbu za 

služby spojené s užívaním bytov a 

musí uhradiť distribútorovi elek-

triny Stredoslovenskej energetike 

a.s. pripojovací poplatok. Nájom-

ca musí užívať byt v súlade s pra-

vidlami užívania, podieľať sa na 

upratovaní spoločných priesto-

rov tak, ako všetci občania, kto-

rí bývajú v bytových domoch. Sa-

mozrejme nájomca a osoby, ktoré 

sa budú v bytovom dome zdržia-

vať musia rešpektovať Domový 

poriadok bytového domu. Za ná-

jom musí nájomca mesačne platiť 

nájom a zálohové platby za služ-

by spojené s užívaním bytu Je to 

suma približne od 100 € za jedno-

izbový byt do 200 € za dvojizbový, 

ak v byte býva jedna osoba. Pres-

nú sumu sa dozvedia nájomníci 

pred podpisom zmluvy a je závis-

lá od plochy bytu a počtu osôb bý-

vajúcich v byte.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Čriepok

„Vznik charity je podmienený skorším 
vytvorením chudoby.“

Ján Petrík

Aktuálne 
rezonancie

Minulý týždeň vo viacerých slo-

venských médiách odznelo, že Uni-

verzita Komenského v Bratislave sa 

dostala konečne do prvej päťstov-

ky najvýznamnejších vysokých škôl 

sveta, ako jediná vysoká škola na 

Slovensku. V tejto súvislosti nemô-

žem nezareagovať vzhľadom na tú 

skutočnosť že, kde sú tie časy keď 

svetoznáma banskoštiavnická alma 

mater - Banícka akadémia, založená 

v r. 1762, bola po dlhé obdobie bez-

konkurenčne najvýznamnejšou vy-

sokou školou svojho druhu na sve-

te. 

Minulý mesiac viaceré slovenské 

i zahraničné médiá prinášali obsiah-

le informácie o mnohotisícových kr-

vavých demonštráciách v ukrajin-

skom hlavnom meste. Mimo iného 

bolo zdôraznené, že na stranu de-

monštrantov sa postavila aj tamoj-

šia pravoslávna i gréckokatolícka cir-

kev dokonca takým spôsobom, že 

demonštrantom poskytli aj ich kos-

toly. Nie je bez zaujímavosti, že bis-

kupom gréckokatolíckej cirkvi v Mu-

kačevskej eparchii je Milan Šášik (od 

roku 2010, predtým tu bol od roku 

2003 apoštolským administráto-

rom), ktorý predtým pôsobil najprv 

v Banskej Belej a potom na Vysokej. 

Určite všetkých, ktorí ho poznali po-

tešilo, že v spomínaných médiách o 

ňom hovorili aj ako o mimoriadne 

váženom a uznávanom cirkevnom 

hodnostárovi. Ján Novák

Nájomné byty na Povrazníku 

4. poskytnutie dotácie vo 

výške 200€ pre žiadateľa Rotobalan-

ce, s. r. o., s tým, že dotácia bude po-

užitá na úhradu nákladov spojených 

s reprezentáciou p. Bohuša Meli-

cherčíka na majstrovstvách sveta v 

zimnom triatlone v Taliansku.   

- návrh na uzatvorenie zmluvy o 

úvere so Všeobecnou úverovou 

bankou, a.s., s  podmienkami: - 

výška úveru: 59 091,57€

- účel: kúpa technickej infraštruk-

túry k nájomným bytom na Ul. bu-

dovateľská 14 v Banskej Štiavnici

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľ-

stva v B.Štiavnici,  konaného dňa 

29.1.2014

- stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta k úveru

Informatívne správy:

- informatívnu správu o zámere 

vybudovať multifunkčnú hraciu 

plochu v miestnej časti Štefultov

Majetkové veci mesta:

- návrh na úpravu nájomnej zmlu-

vy č.10/2008 a uzatvorenie doho-

dy o splátkach Salaman-

dra Resort, a. s.

- návrh na vyhlásenie 2. 

opakovanej obchodnej 

verejnej súťaže na od-

predaj nehnuteľnosti – 

pozemku parcela E KN 

č.4919/1 v k. ú. Štiav-

nické Bane

- návrh na vyhlásenie 

2. opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže na 

odpredaj nehnuteľnos-

ti – pozemku parcela C 

KN č.1859 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica

- návrh na naloženie  

majetkom Mesta Ban-

ská Štiavnica - Dom 

smútku na Štefultove

- návrh na zriadenie 

vecného bremena pre 

Stredoslovenskú energetiku – dis-

tribúcia, a.s.

Rôzne:

- zámer na prevod nehnuteľností 

– vodných diel – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa

Po interpeláciách a otázkach po-

slancov primátorka mesta rokova-

nie ukončila.  Kompletné znenia 

schválených uznesení sú uverej-

nené na www.banskastiavnica.sk. 
Foto: Bernard Richebé  ŠN

Z februárového rokovania MsZ
1.str.

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-

nutie podpornej skupiny príbuz-

ných, starajúcich sa o blízkeho s 

Alzheimerovou chorobou, ktorá 

sa  uskutoční dňa 06. 03. 2014 o 

14.00 hod.  v spoločenskej miest-

nosti DOMOVA MÁRIE, ul. Špi-

tálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Ako udržiavať kognitívne 

schopnosti u klienta  chorého na 

Alzheimerovu  chorobu . Predná-

šajúci: Mgr.Masaryková  Alena

TEŠÍME SA NA VÁS!
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Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje ponukové konanie v 

zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská 

Štiavnica č. 10/2013 o výkone 

taxislužby na území mesta 

Banská Štiavnica na:

- vyhradené parkovacie mies-

ta určené na výkon taxisluž-

by na miestnych komunikáci-

ách,  prípadne  iných  verejných   

priestranstvách  vo  vlastníctve  

Mesta Banská Štiavnica

1. Predmetom ponukového kona-

nia je výber najvyššej cenovej  po-

nuky  na prenájom vyhradených 

parkovacích miest určených na 

výkon taxislužby na miestnych 

komunikáciách, prípadne iných 

verejných priestranstvách vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiav-

nica. Celkový počet ponúkaných 

parkovacích miest je 18. Výška 

minimálneho nájomného za uží-

vanie jedného vyhradeného par-

kovacieho miesta na jeden kalen-

dárny rok je v sume 550 -€.

2. Uchádzač ponukového konania 

doručí žiadosť v uzatvorenej obál-

ke s výrazným označením prí-

slušného ponukového konania s 

výzvou „NEOTVÁRAŤ - PONU-

KA CENY NA PRENÁJOM VY-

HRADENÉHO PARKOVACIEHO 

MIESTA PRE VÝKON TAXISLUŽ-

BY V MESTE BANSKÁ ŠTIAV-

NICA“ . Žiadosť je možné podať 

osobne na podateľni Mestského 

úradu v Banskej Štiavnici, Radnič-

né  námestie č. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica, alebo poštou na uvede-

nú adresu a doručiť najneskôr do 

12.00 hod. v posledný deň lehoty 

určenej na podávanie žiadostí. Na 

žiadosti sa vyznačí deň a hodina 

doručenia. Uchádzač ponukové-

ho konania je oprávnený žiadosť 

meniť alebo doplniť najneskôr do 

uplynutia lehoty určenej na podá-

vanie žiadostí.

3.   Časový plán ponukového ko-

nania:

a/ Vyhlásenie ponukového kona-

nia: 5.3.2014

b/ Ukončenie predkladania ná-

vrhov ponukového konania je 

20.3.2014

c/ Vyhodnotenie návrhov po-

nukového konania sa uskutoč-

ní 20.3.2014 na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, v zasadacej 

miestnosti radnice. 

d/ Oznámenie o výsledku ponu-

kového konania:  24.3.2014

Bližšie podmienky ponukové-

ho konania ako aj grafi cké vyob-

razenie ponúkaných parkovacích 

miest sú zverejnené na Úradnej 

tabuli Mesta  a elektronickej úrad-

nej tabuli Mesta Banská Štiavni-

ca. MsÚ

Ponukové konanie pre taxi

V decembri 2013 získalo Mesto 

Banská Štiavnica z Úradu 

vlády SR dotáciu na nákup 

vybavenia Mestskej plavárne, 

vo výške 5000 eur. 

Na základe prieskumu trhu vyko-

naného v mesiaci december bol vy-

braný úspešný uchádzač, fi rma me-

taloBox Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 

949 01 Nitra, s víťaznou ponukou v 

hodnote: 4 918,80 € s DPH.

Predmetom prieskumu trhu bol: 

Nákup a dodanie celooceľových 

skriniek pre Mestskú plaváreň v 

Banskej Štiavnici. Počet: 13 x tro-

jitá sekcia (1 trojitá sekcia obsahu-

je 6 skriniek); spolu: 78 skriniek. 

Podrobný opis: skrinky typu Z; tro-

jité: trojitá sekcia (spolu 6 skriniek 

v jednej sekcii); celooceľové, hrúb-

ka plechu minimálne 0,8 mm; fa-

rebné prevedenie (farba sa dohod-

ne s dodávateľom); so zámkou a 

centrálnym kľúčom (2 ks ku kaž-

dej skrinke, spolu 156 kľúčov a 3 ks 

centrálne kľúče); ku každej skrinke 

náramok na kľúčik (78 náramkov), 

výška trojitej sekcie: min. 1700 

mm; šírka: min. 900 mm; hĺbka: 

min. 500 mm. Farebné vyhotove-

nie: oranžovo-modrá farba.

Skrinky sa do Mestskej plavárne 

priviezli 25.februára 2014 a boli ná-

sledne nainštalované.   

Viktória Michalská

Dotácia Úradu vlády SR 
na nákup vybavenia Mestskej plavárne

Počty žiakov, ktorí sa 

zúčastnili na februárovom 

zápise  v jednotlivých 

základných školách  na plnenie 

povinnej školskej dochádzky 

od septembra 2014.

Nie všetky deti, ktoré sa zápisu 

zúčastnili budú môcť do školy aj 

nastúpiť, nakoľko niektoré z nich 

napriek veku nedosiahli školskú 

zrelosť a po konzultáciách s od-

bornými pracovníkmi centra  pe-

dagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie, lekárom pre 

dorast, školou a rodičom sa nájde 

pre dieťa vhodná alterna-

tíva – odklad o jeden škol-

ský rok a návrat do mater-

skej školy, alebo nástup do 

0.ročníka ZŠ, čím mu za-

čne plynúť povinná škol-

ská dochádzka.

Uvedené počty sa budú 

ešte v rámci  škôl meniť aj 

v dôsledku migrácie obyva-

teľstva, alebo práva rodiča 

vybrať dieťaťu inú školu, 

než tú, kde boli na zápise 

a pod.

Presné počty žiakov škôl  budú 

známe až po zbere údajov pre 

normatívne fi nancovanie škôl a 

školských zariadení  k 15.septem-

bru 2014.  Viera Ebert

Škola Predbežný poč. 
zapísaných detí

ZŠ Jozefa Horáka 71

ZŠ Jozefa Kollára 30

Cirkevná ZŠ 22

Súkromná ZŠ Bakomi 8

ZŠsMŠ Banská Belá 18

ZŠsMŠ Štiavnické Bane 12

ZŠsMŠ Prenčov 8

ZŠsMŠ Sv.Anton 4

Zápisy do prvého ročníka

Pozvánka
Motivačný víkend pre manže-

lov I. ...na ceste k lepšiemu

V krásnom prostredí Nízkych Ta-

tier na chate v Račkovej doline  v 

dňoch 20. - 23. marca 2014 

Program:

1. Intimita - dôverní priatelia 

2. Vieš, čo potrebujem? 

3. Keď pohár pretečie 

4. Aby manželstvo nebolelo

Oddych:

1. Pobyt v krásnom prostredí 

2. Čas vyhradený len pre vás dvoch 

3. Možnosti aktívneho relaxu 

v okolí 

4. Nové inšpirácie pre vzťah

Cena za ubytovanie, stravu, po-

môcky a občerstvenie pre oboch 

od štvrtku 20.marca – 19,00 hod.  

do nedele 23. marca 2014  - 13,00 

hod  je 130,-€. Viac informácií na 

tel. 0905 622 900, www.naseman-
zelstvo.sk  e-mail: nasemanzelstvo@
nasemanzelstvo.sk   Ľubomír Počai

Ponuka práce 
Okres Banská Štiavnica

1. Farmaceut, Lekáreň Helios, 

spol. s r.o., Dolná 3, B.Štiavnic-

a, 96901, Jozef Beňo (tel.č.: 0905 

418 616, e-mail: alfaomega67@

gmail.com), VŠ, min. 3 roky prax 

– 1 VPM, nástup ihneď

2. Vychovávateľ (okrem vychová-

vateľa pre deti so špeciálnymi po-

trebami), ZŠ s MŠ

M.Hella, Št. Bane č.128, 96981, 

Mgr.Pavol Michal – riaditeľ (tel.č. 

045 692 91 87, e-mail: zsmhella@

pobox.sk), USO – 1 VPM, nástup 

ihneď 

3. Pomocník v kuchyni, čaš-

ník, servírka, ERB-Eduard Rada, 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 

2, B.Štiavnica, 96901 (tel.č.: 0918 

356 744, e-mail: maria.sivakova@

pivovarerb.sk), USO (SOU, US s 

maturitou – 2 VPM, nástup ihneď

4. Kuchár, kuchárka, čašník, ser-

vírka, Marián Čierny–BLACK M, 

Nám.sv.Trojice 2, B.Štiavnica, 

96901, Marian Čierny (tel.č.: 0915 

256 540), vyučený, stredoškolské 

(bez maturity), USO (SOU, US s 

maturitou), min. 3 roky prax – 2 

VPM, nástup ihneď

5. Upratovačka, chyžná,  Kolo, 

s.r.o., Andreja Sládkoviča 2, 

B.Štiavnica, 96901, Mgr. Martin 

Macharik (tel.č.: 0905 360 307), 

vyučený, SOU, USO – 1 VPM, ná-

stup ihneď

ÚPSVaR BŠ
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Poslanci na poslednom MsZ 

27.2.2014 schválili uznesením 

č.26/2014 zámer  na  odpredaj  

majetku  mesta Banská 

Štiavnica:

 - pozemok parcela C KN č. 7212 o 

výmere 4916 m², vodné plochy a 

parcela C KN č. 7213 o výmere   

   1260 m², vodné plochy  (vodná 

nádrž „Červená studňa“), 

-  pozemok parcela C KN č. 7011 o 

výmere 7226 m², vodná plocha a 

pozemok parcela C KN č.  

   7003/3 o výmere 7650 m2, trva-

lý trávny porast, vytvorené GOP 

č. 34544011-36/2013                   

   (vodná nádrž „Komorovské“) do 

vlastníctva  Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š.p. Ban-

ská Štiavnica, so sídlom v Banskej 

Štiavnici, Radničné nám. č. 8.

ŠN: Po splnení všetkých admi-

nistratívnych formalít, podpise 

kúpnopredajnej zmluvy a schva-

ľovacích konaniach u vodohos-

podárov by sa tieto tri historické 

tajchy mali dostať do vlastníctva 

vodohospodárov zhruba o 2 me-

siace. Čo bude nasledovať potom, 

to sme sa už opýtali hovorcu Slo-

venského vodohospodárskeho 

podniku Ľuboša Krnu.

ĽK:  Najskôr by som rád zdôraz-

nil, že aj keď odkúpenie týchto 

tajchov trochu zaťažilo náš rozpo-

čet a to nielen kúpnou cenou, ale 

výhľadovo aj značným objemom 

fi nančných prostriedkov, ktoré si 

vyžiada následná rekonštrukcia, 

nepovažujeme tento obchod za 

zbytočný či stratový. Treba si uve-

domiť, že Slovenský vodohospo-

dársky podnik po zániku Rudných 

baní už prevzal doteraz do svojej 

správy 20 historických vodných 

diel, ktoré sú súčasťou Svetové-

ho dedičstva a úžasnou vizitkou 

technickej vyspelosti našich pred-

kov. Takže odkúpenie a prevod aj 

týchto ďalších troch tajchov do 

našej správy je len logickým vyús-

tením snáh nášho štátneho pod-

niku o zachovanie svetového kul-

túrneho a prírodného dedičstva 

Banskej Štiavnice. My sme do-

teraz už zrekonštruovali 10 taj-

chov, práve  končíme aj s rekon-

štrukciou ďalšieho tajchu Evička, 

rozbehnutá je rekonštrukcia Dol-

nohodrušského tajchu a tajchu 

Malá Richňava. Samozrejme, že 

značnú pozornosť po právoplat-

nom zápise v katastri nehnuteľ-

ností  začneme venovať aj tým-

to trom tajchom, predovšetkým 

Červenej studni, ktorá je takpo-

vediac „na očiach“ všetkých náv-

števníkov, ktorí cez toto sedlo pri-

chádzajú do nášho mesta. Pritom 

jej zdevastovaný výzor, ako všetci 

veľmi dobre vieme, skutočne nie 

je práve najkrajšou vizitkou Štiav-

nice. Preto sa náš banskobystric-

ký odštepný závod SVP,š.p. roz-

hodol, že už tohto roku uvoľní na 

prvotné opravy a údržbu 26 ti-

síc eur. V prvom rade, zhruba od 

konca mája, sa začne  z dna Čer-

venej studne odstraňovať bahno 

a značné nánosy sedimentov, kto-

rých sa tam za 260 rokov usadi-

lo skutočne požehnane. Odha-

dujeme, že odstrániť bude treba 

okolo 1200 až 1300 m3 sedimen-

tov, ktoré budú premiestnené na 

iné vhodné miesta, ako sú naprí-

klad výplne priehlbín atď. Týmto 

odstránením sedimentov sa sú-

časné dno nádrže zníži približne 

o meter, pričom sa musíme do-

stať až na pätu hrádze k výpust-

ným ventilom, ktoré sú prakticky 

nefunkčné. No a keďže sa voda z 

nádrže nebude dať prirodzenou 

gravitáciou vypustiť, bude ju po-

trebné prečerpať cez hrádzu. Po-

tom budeme musieť vykonať roz-

siahly odborný prieskum a zistiť 

rozsah poškodenia, aby bolo mož-

né vyhotoviť projekt už samotnej  

rekonštrukcie, no a  získať na ňu 

podľa možností prostriedky z eu-

rópskych fondov. V rámci opráv 

a údržby bude potrebné ešte od-

strániť aj nežiaduce náletové dre-

viny, predovšetkým smreky a bo-

rovice,  a to tak zo vzdušnej ako 

aj návodnej strany hrádze, preto-

že koreňový systém na konzisten-

ciu a kompaktnosť zemnej hrádze 

môže pôsobiť deštruktívne. K to-

muto výrubu takmer 90-tich stro-

mov budeme však môcť pristúpiť 

až v ďalšom mimo vegetačnom 

období, teda najskôr v októbri či 

novembri tohto roka, hoci stro-

my, ktoré bude potrebné odstrá-

niť už máme pooznačované. Pri-

tom by som chcel pripomenúť, 

že ide všetko o nežiaduce náleto-

vé dreviny, ktoré, ako to prezrá-

dzajú aj dobové fotografi e,  nikdy 

predtým tam neboli. Keď získame 

prostriedky na samotnú rekon-

štrukciu, tak sa bude postupovť 

podobným spôsobom ako aj v prí-

pade ostatných tajchov. Budeme 

musieť sfunkčniť dnové výpusty a 

na korune hrádze nanovo posta-

viť manipulačný objekt tzv. mní-

cha, lomovým kameňom spevniť 

návodnú stranu hrádze, vybudo-

vať bezpečnostné priepady, osa-

diť do hrádze pozorovacie sondy, 

upraviť korunu hrádze a zatrávniť 

ju tak, aby sa vodná nádrž Červe-

ná studňa stala skutočnou vod-

nou perlou na tomto sedle, ktoré 

je východiskovým bodom turis-

tických trás, bežkárskych tratí, 

ale aj prirodzeným vstupom do 

Banskej Štiavnice. Predpokladá-

me, že po takejto rekonštrukcii 

sa súčasná hladina Červenej stud-

ne zvýši o 2 metre, takže sa záro-

veň rozšíri aj jej plocha, ktorá by 

mala siahať takmer až ku štátnej 

ceste.  Sme pritom veľmi radi, že 

do tohto projektu sa zapojilo aj 

mesto Banská Štiavnica i občian-

ske združenie Kruh, ktoré chce 

okrem skrášlenia brehov a okolia 

vodnej nádrže aj sfunkčniť príto-

kový jarok, ktorým sa bude Čer-

vená studňa napĺňať. V ďalšom 

období sa Slovenský vodohospo-

dársky podnik pustí aj do riešenia 

Komorovských tajchov, no mo-

mentálne bude prioritou Červe-

ná studňa. 

ŠN

Vodná nádrž Červená studňa
S opravou vodnej nádrže začnú vodohospodári už o dva mesiace

Kam v BŠ a okolí?

6./7.3. Paličky pre šikovné ručič-

ky

Základy paličkovanej čipky. 

Galéria J. Kollára, 14:00-16:00, 

vstup 1,50€.   

6./8.3. Jarné prázdninové tvori-

vé dielne 

6.3. Dielničky Šialené fúkanie 

17:00-19:00.

8.3. Maľovanie na tvár 16:00-

18:00.

Kaviareň Divná pani, vstup 3€. 

6.- 8.3. Festival francúzskych fi l-

mov: Créme de la créme

6.3. Z prezidentskej kuchyne, Pa-

ríž Manhattan, 16:30.

6.3. Dokumentárny fi lm: Vlčie 

hory

Premietanie v Art Cafe, 19:00. 

7.3. Veľká nádhera, 21:00. 8.3. Ži-

vot Adéle 21:00.

Kino Akademik, vstupné 2,50€.  

7.3. Vernisáž výstavy Adama Ša-

kového 

Galéria Schemnitz, 19:00.  

7.3. DJ AQUA Night Party 

Pražovňa, 21:00

8.3. EA Holiday party  

Pop piesne '80, '90, '00 rokov v po-

daní skupiny EA.  

Kaviareň Divná pani, 21:00, vstup 

voľný.

12.3. Týždeň mozgu v Banskej 

Štiavnici

Prednášky na tému: Ľudský mo-

zog. 

Kultúrne centrum, 14:00. 

12./14.3. Dielnička v Kammer-

hofe

Maľba na hodváb, 4-8€. 

Kammerhof, 14:00-16:00

15.-16.3. Kurz kreativity: Vlna 

Ako si privyrobiť svojou šikovnos-

ťou! Info: 045/679 03 62  

Kultúrne centrum, 13:00-18:00, 

vstup voľný.               

16.-28.3. Chovateľská prehliadka 

poľovníckych trofejí 

Tradičné stretnutie poľovníkov v 

Sýpke pri kaštieli. Svätý Anton

16.3. Tematické prehliadka fi l-

mov: Sila človeka 

Arcibiskup Bezák, zbohom. Vstup-

né 4€. 

Kino Akademik, 17:30.

Región Banská Štiavnica         

Vodná nádrž Červená Studňa  foto Internet

Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach 

svalov a kĺbov – masáže, banko-

vanie, Aneta Dunová -  Plaváreň, 

Banská Štiavnica, tel.č.: 0907 236 

826.

ŠN: Po splnení všetkých admi-

nistratívnych formalít, podpise

kúpnopredajnej zmluvy a schva-

ľovacích konaniach u vodohos-

podárov by sa tieto tri historické

tajchy mali dostať do vlastníctva

vodohospodárov zhruba o 2 me-

siace. Čo bude nasledovať potom,

to sme sa už opýtali hovorcu Slo-

venského vodohospodárskeho

podniku Ľuboša Krnu.
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Významným medzníkom 

v dejinách banskobelianskeho 

športu bolo založenie 

hokejového oddielu 

TJ Dinas v roku 1966. Hokej 

v Banskej Belej bol teda 

mladým športom a mal veľa 

priaznivcov, pretože jeho 

mimoriadna úspešná činnosť 

a rýchly postup v rokoch 

1966-1973, keď hrali v druhej 

najvyššej hokejovej súťaži na 

Slovensku – v divízii. 

     Nádejní chlapci, z polovice fut-

balisti sa s chuťou pustili do práce 

pod vedením trénera E. Matkovi-

ča a predsedu oddielu K. Šemodu. 

Hneď prvý rok si zabezpečili postup 

do I. A triedy a v nasledujúcom roč-

níku 1967/68 už postúpili do ob-

lastnej súťaže,  keď vyhrali okres-

nú súťaž. V rekordom čase si ešte 

koncom roku 1968 hokejisti Ban-

skej Belej vybudovali pekné klzis-

ko a  po víťazstve v uplynulej sezó-

ne 1967/68  v okresnom prebore si 

úspešne počínali   aj v krajskej súťa-

ži. v sezóne 1968/69.V ďalších roč-

níkoch sa prebojovali až do druhej 

najvyššej hokejovej súťaže na Slo-

vensku – do divízie.  

Na majstrovské zápasy v sezóne 

1969/70 sa svedomito pripravovali 

a žiadúce úspechy sa dostavovali od 

zápasu k zápasu. Celú majstrovskú 

súťaž skončili Belania bez prehry 

so značným bodovým náskokom. 

Ako víťazi svojej skupiny postúpili 

do Oblastného majstrovstva kraja. 

Celú sezónu vzorne reprezentovali 

hokejový oddiel hráči Surán, Klátik, 

bratia Markovci, bratia Prokešovci, 

bratia Dobrovičovci, Lepáček, Ja-

vorský, Pivarč, MUDr. Lacko, Opie-

la, Pavlík, Blahút a kapitán mužstva 

J. Hulina. Vedúcim hokejového od-

dielu bol K. Šemoda, trénerom E. 

Matkovič. 

     V sezóne 1970/71 hrali hokejis-

ti Banskej Belej v Oblastnom hoke-

jovom majstrovstve.  Obsadili prvé 

miesto a postúpiť tak do kvalifi ká-

cie. V ročníku 1971/72  hralo už vo 

východnej skupine hokejovej diví-

zie s mužstvami Kežmarku, Prešo-

va, Letanoviec, Spišskej Novej Vsi 

a Levoče.

     Po dvoch neúspešných zápasoch, 

v ktorých prehrali hokejisti Dinasu 

v Prešove 10:1 (1:0, 6:0, 3:1) keď ve-

dúce mužstvo divízie bolo nad sily 

nášho nováčika.  V ďalšom zápa-

se, v ktorom  sa preja-

vil nedostatočný  tré-

ning Belanov prehrali 

s Levočou  7:1 (3:0, 

2:0, 2:1).  V nasledu-

júcom zápase s Leta-

novcami vyhral Dinas 

Banská Belá 9:3. Bolo 

to prvé víťazstvo ban-

skobelianskych hoke-

jistov. Góly: Dobro-

vič 4, Šípoš 2, Gabara 

2 a Prokeš. Zápasy sa 

hrali na zimnom šta-

dióne vo Zvolene.

     V tabuľke hokejo-

vej divízie viedol po 

5. kole Prešov s pl-

ným počtom 10 bo-

dov a skóre 33:9. 

Druhá bola Spišská Nová Ves so 

7 bodmi, tretia Levoča s 5 bodmi, 

štvrté Letanovce so 4 bodmi, pia-

ty Kežmarok s 2 bodmi a na posled-

nom 6. mieste bola Banská Belá  

tiež s dvomi bodmi a skóre 17:35. 

Po víťazstve nad Jednotou Kežma-

rok 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) sa hokejisti 

Banskej Belej  defi nitívne odpúta-

li od posledného miesta v tabuľke, 

na ktoré sa presunul práve Kežma-

rok.. Mužstvo Banskej Belej hralo v 

tom čase v zostave: Suráň, Hodža, 

Murín, Prokeš, Horák, Gabara, Ra-

kyta, Majerský, Prokeš, Trník, Dob-

rovič I., Šípoš a Dobrovič II. Výkony 

Belanov v divízii postupne stúpa-

li V zápase s TJ Letanovce, ktorý 

začali domci hokejisti s veľkým ná-

porom, hokejisti Dinasu však kľud-

nou kombinačnou hrou priebeh 

zápasu postupne vyrovnali a  ví-

ťazstvo strhli na svoju stranu, keď 

zvíťazili 5:7 po tretinách (2:1, 1:2, 

2:4).  Strelcami gólov boli: Prokeš a 

Gabara po 2, Dobrovič, Majerský a 

Murín po jednom. 

     Potom už mali v Banskej Belej  

svoj vlastný ľad, takže ďalšie zápa-

sy mohli hrať doma.

 S Jednotou Kežmarok vyhrali 5:4 

(4:2, 0:0, 1:2). Góly za Dinas: Pro-

keš ml., Šípoš, Ing. Majerský a Dob-

rovičovci. S rovnakým výsledkom 

skonči aj zápas s Levočou, keď za-

slúžene zvíťazili domáci po značnej 

prevahe v poslednej tretine. Góly: 

Dobrovič 2, Prokeš st., Ing. Majer-

ský a Horák po 1.

      S Tatranom Prešov prehral Di-

nas Banská Belá 7:1 (3:0. 2:1, 2:0).  

Strelcom čestného gólu bol  S. Pro-

keš. Po tomto zápase bol v hokejo-

vej divízii  Prešov prvý (23 b.), Spiš-

ská Nová Ves druhá (21 b.), Levoča 

tretia (15 b.), Letanovce štvrté (12 

b.), Banská Belá piata (10 b a Kež-

marok posledný (3 b.)

     Zápas s Lokomotívou Bane Spiš-

ská Nová Ves  bol za stavu 1:3 ukon-

čený, lebo hráči napadli rozhodcu. 

Posledný zápas s favoritom Tatra-

nom Prešov Banská Belá prehrala 

0:9, bola na 4. mieste, ale  mala ešte 

možnosť dostať sa aj pred Levoču. 

V poslednom majstrovskom divíz-

nom zápase na zimnom štadióne v 

Poprade zvíťazili hokejisti Dinasu 

zaslúžene nad Sokolom Letanovce  

6 : 5. Ako nováčik súťaže skončil Di-

nas na čestnom 4. mieste. Za tento 

úspech, že Belania dôstojne a veľmi 

dobre hájili farby okresu Žiar nad 

Hronom i stredoslovenského kra-

ja, si zaslúžili poďakovanie všetci 

hráči, tréner E. Matkovič a vede-

nie hokejového oddielu na čele s K. 

Šemodom.. Splnil sa tak dávny sen 

E. Matkoviča, že sa v Banskej Belej 

bude hrať „veľký“ hokej. 

     V súťaži by boli hokejisti Dinasu 

Banská Belá radi  pokračovali aj v se-

zóne 1972/73, kedy ich preradili do 

západnej skupiny divízie. Situácia 

však nevyzerala ružovo.... „Vzhľa-

dom na fi nančné ťažkosti sme nú-

tení hokejové mužstvo TJ Dinas 

zo súťaže odvolať“ skleslo hovoril 

predseda TJ Dinas Eugen Matko-

vič. „Hokej je šport nákladný. V se-

zóne 1971/72 nás stál takmer 200 

000 korún. Taký malý závod, akým 

je naša Dinaska nestačí uniesť fi -

nančné náklady. Nad belianskym 

hokejom visel teda veľký otáznik a 

hrozba kapitulácie.“

Bola to veľká škoda, pretože v Ban-

skej Belej sa na súťaž svedomito 

pripravovali. K dispozícii mali am-

biciózny 16 – členný káder, počíta-

júc do toho ostrieľaných druholi-

gových hráčov, akými boli Gabara, 

Rakyta, Ing. Majerský, Michalka, 

Pivka a Krnáč. Na dinasárov čaka-

li od 28. novembra 1972 súperi zo 

Skalice, Trenčína, Topoľčian, Nit-

ry a Bratislavy (Slávia UK), ale už 

nadarmo. Možno by boli belianski 

hokejisti kráčali ďalej až k métam 

najvyšším, keby nebola prišla tá 

osudná chvíľa. Ale u nás to už tak 

býva, že úspechy niekedy aj „bo-

lia“. A tie „boleli“ aj niektorých ne-

prajníkov E. Matkoviča z jeho úspe-

chu, ale predovšetkým z úspechov 

skromných belianskych hokejis-

tov. Preto sa jedného, onoho osud-

ného dňa E. Matkovič vzdal svojej 

funkcie, čo bol aj defi nitívny koniec 

úspešného belianskeho hokeja.

 I. Herčko

Na fotke T. Šubu hokejisti DINAS 

Banská Belá: stojaci spedu zľa-

va:Hulina Ján – kapitán mužstva, 

Šemoda Karol –vedúci mužstva, v 

predklone Lepáček Jozef, Javor-

ský Rudolf, Marko Stanislav, Ky-

jovský Miroslav – brankár Pivarč, 

Pavol, Marko Dušan,: stojaci vza-

du zľava: Šingler Jozef, MUDr. 

Lacko Ľudovít Prokeš Stanislav, 

Šípoš Berco, Mecho Vladimír, Ho-

ranský, Peter, Pavlík Adam, Dob-

rovič Radoslav. Pozn. autora: Za 

identifi káciu niektorých hráčov 

na fotografi i srdečne ďakujem p. 

Marianovi Černajovi, bývalému 

hráčovi Dinas.

Slávna éra banskobelianskeho hokeja  
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Centrum voľného času  v 

B.Štiavnici organizuje počas 

leta  letné tábory a pobyty pre 

deti a dospelých.

V termíne od 5.7.- 12.7.2014 - letný 

tábor Štúrovo, cena pobytu je 190 

eur v ktorej je zahrnutá celoden-

ná strava, pitný režim, ubytovanie, 

doprava, vstupenky na kúpalisko, 

výlet do Ostrihomu, pedagogický 

dozor, poistenie. Rodičia môžu svo-

je deti prihlásiť najneskôr do 20. 

marca so zálohou 30 eur.

V termíne od 29.7.- 6.8.2014 - let-

ný pobyt v Taliansku Lignano Sa-

biadoro, cena pobytu je pre dieťa do 

6 rokov 80 eur + poistenia, od 6 – 

18 rokov 245 eur +  poistenie, do-

spelý záujemca 250 eur + poistenie. 

Cena zahŕňa dopravu z B. Štiavnice, 

5 x stravu (dospelí majú v cene pol-

penziu), ubytovanie. Záujemcovia 

sa môžu prihlásiť najneskôr do 25. 

marca  so zálohou 50 eur. Pre deti, 

rodičov a individuálne dospelých 

organizujeme Čiernu horu v mesia-

ci júl s dopravou, ubytovaním a pol-

penziou za 249 eur.

Bližšie info poskytneme v CVČ, Ul. 

L.Svobodu 40, B.Štiavnica, č.tel.: 

045/691 16 26, 0907 598 567.

Za CVČ J.Machilová

Letné tábory Centra voľného času

V tomto roku po prvýkrát 

oslavujeme Svetový deň 

prírody ( World Wildlife 

Day). Každoročne mu bude 

venovaný 3.marec.

Deň, keď bol v roku 1973 vo  

Washingtone podpísaný medziná-

rodný dohovor CITES (Convention 

on International Trade in Endange-

red Species of Wild Fauna and Flo-

ra) - Dohovor o medzinárodnom ob-

chode s ohrozenými druhmi voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín. Cieľom dohovoru je postaviť 

svetový obchod s ohrozenými druh-

mi živočíchov a rastlín pod spoločnú 

kontrolu všetkých štátov sveta tak, 

aby sa dosiahla ich ochrana pred úpl-

ným vyhubením vplyvom bezohľad-

ného získavania pre obchodné úče-

ly. V súčasnosti  k nemu pristúpilo 

viac ako 160 krajín sveta. Približne 

5 000 druhov živočíchov a 28 000 

druhov rastlín je pod ochranou CI-

TES. Na Slovensku je dohovor CI-

TES uplatňovaný od roku 1992. Le-

gislatíva upravuje podmienky na 

dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tran-

zit a komerčné využívanie exemplá-

rov druhov živočíchov zaradených v 

prílohách CITES a ďalšie opatrenia 

na zabezpečenie ich ochrany a evi-

dencie na území Slovenskej republi-

ky. Svetový deň prírody 2014 posky-

tuje príležitosť:

- upozorniť na množstvo krásnych a 

rozmanitých foriem voľne žijúcich ži-

vočíchov a voľne rastúcich rastlín

- zvýšiť povedomie o mnohých výho-

dách, ktoré voľne žijúce živočíchy po-

skytujú ľuďom

- zvýšiť povedomie o naliehavej potre-

be zintenzívniť boj proti trestnej čin-

nosti, ktorej obeťami sú voľne žijúce 

živočíchy a ktorá má rozsiahle eko-

nomické, environmentálne a sociálne 

dopady. Dušan Trcka

Svetový deň divej prírody - World Wildlife Day

Táto výzva vychádza z poslednej vôle 

pani Pie Aeschlimann, ktorá sa rozho-

dla sumou 7.000,- EUR podporiť so-

ciálny projekt v meste Banská Štiavni-

ca. Na základe rozhodnutia výkonnej 

rady Spolku priateľov Banskej Štiav-

nice (ďalej Výkonná rada) boli stano-

vené výberové kritériá projektov.  Po 

formálnej kontrole budú projektové 

žiadosti predložené na schválenie Vý-

konnej rade. Žiadateľom nevzniká na 

uvedenú podporu právny nárok.

Žiadateľom  musí byť právny subjekt 

sídliaci v Banskej Štiavnici (MVO, 

Nadácia, Spolok, Cirkev atď.) ako ga-

rant udržateľnosti výsledkov projek-

tu. Pod žiadateľom sa rozumie naj-

mä tretí sektor a nie samospráva, či 

štátna správa. Podporený bude je-

den konkrétny projekt v oblasti soci-

álnych vecí (deti zo znevýhodnených 

skupín obyvateľstva / zdravotne ťaž-

ko postihnutí  atď.). Miesto realizá-

cie projektu musí byť mesto Banská 

Štiavnica. Oprávnené náklady musia 

súvisieť s realizáciou projektu. Jeden 

žiadateľ môže podať len jeden pro-

jekt.

Povinné náležitosti projektu:

Popis projektu -  je potrebné struč-

ne uviesť kto ste, aká je vaša cieľová 

skupina a na aké aktivity plánujete 

použiť pridelené fi nancie. 

Rozpočet – oprávnené náklady sú:  

A) dobre odôvodnená jednorazová 

investícia do zariadenia, ktoré bude 

slúžiť cieľovej skupine (nie náklady 

na rekonštrukciu priestorov a podob-

né investičné aktivity)

B) fi nancie určené na realizáciu ak-

tivít s udržateľnosťou najmenej tri 

roky. 

Prílohy – doklad o pridelení  IČO a 

doklad preukazujúci  vymenovanie 

štatutárneho zástupcu (stačia kópie), 

kópia podpisového vzoru, doklad o 

vedení účtu,  zoznam zrealizovaných 

aktivít v uplynulom roku (2013) v re-

levantnej oblasti, ak sa jedná o nákla-

dy typu A) alebo zoznam zrealizova-

ných aktivít v období (2011-2013) v 

relevantnej oblasti, ak sa jedná o ná-

klady typu B).

Neoprávnené sú náklady na mzdy a 

odmeny, manažment, administra-

tívne výdavky, poštovné, reklamné 

predmety a podobne.

NB. Pri vyúčtovaní grantu musia byť 

všetky originály účtovných dokladov 

náležite zdokumentované a predlo-

žené na kontrolu. Financovanie bude 

prebiehať formou zálohovej platby 

po vzájomnej dohode Výkonnej rady 

a prijímateľa.  

Termín uzávierky projektov je 

24.4.2014. Svoje prípadné otáz-

ky adresujte v elektronickej podobe 

na adrese: priatelia.hunenbergu@gma-
il.com
Projekty v zalepenej obálke s nápi-

som „PROJEKT neotvárať“ doručte 

na adresu:

Terra Permonia, Radničné námestie 

14, 969 01 Banská Štiavnica

Popis projektu, ako aj rozpočet je 

potrebné predložiť aj elektronicky 

na priatelia.hunenbergu@gmail.com.

Michal Pálka

Výzva na podávanie projektov
podporených v zmysle poslednej vôle Pie Aeschlimann

Táto výzva vychádza z poslednej vôle

pani Pie Aeschlimann, ktorá sa rozho-

dla sumou 7.000,- EUR podporiť so-R

ciálny projekt v meste Banská Štiavni-

ca. Na základe rozhodnutia výkonnej

rady Spolku priateľov Banskej Štiav-

nice (ďalej Výkonná rada) boli stano-

vené výberové kritériá projektov.  Po

formálnej kontrole budú projektové

žiadosti predložené na schválenie Vý-

konnej rade. Žiadateľom nevzniká na

uvedenú podporu právny nárok.

Výročná schôdza

Výbor miestnej organizácie Slo-

venského rybárskeho zväzu v Ban-

skej Štiavnici oznamuje svojim čle-

nom, že výročná členská schôdza 

sa uskutoční dňa 8.marca 2014 

a nie ako bolo písomne oznáme-

né 15.marca, kedy sa konajú voľ-

by prezidenta SR. Za pochopenie 

ďakuje

 Výbor MO SRZ 

Oslavy MDŽ
Oslavovanie Medzinárodného dňa 

žien vzniklo na Medzinárodnej žen-

skej konferencii v roku 1910, ktorá 

sa konala v Kodani. Dátum MDŽ 

určili 8. marec na počesť veľkého 

štrajku 40 000 krajčírok z textil-

ných tovární v New Yourk-u, ktorý 

sa konal v roku 1908. Ženy bojova-

li za zrušenie desaťhodinového pra-

covného času, proti nízkym mzdám 

a zlým pracovným podmienkam. V 

Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku sa 

prvý MDŽ konal u v roku 1911,  v 

roku 1913 ho uznali aj v cárskom 

Rusku a po ženských nepokojoch 

a demonštráciách v roku 1917 v 

Petrohrade je pevne ustanovený 8. 

marec ako Medzinárodný deň žien. 

Organizácia Spojených národov v 

roku 1975 ofi ciálne uznala MDŽ. V 

Československej republike sa v roku 

1921 konal prvý sviatok MDŽ, po-

čas vojny bol zrušený a znovu ob-

novený až po roku 1945. 

Osobne by som sa chcel poďakovať 

všetkým ženám v mojej rodine. Ďa-

lej všetkým profesorkám, susedám, 

mojím kamarátkam a  Vám,  milé 

Štiavničanky,  prajem všetko dobré 

k MDŽ, aby sme si Vás vedeli ctiť a 

vážiť nielen počas tohto sviatku, ale 

aj počas celého roka. Všetko najlep-

šie k MDŽ!   Filip Golian

MESTSKÁ KNIŽNICA 
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

sa nachádza v náhradných priesto-

roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 

Drieňová až do odvolania. 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00

Utorok    : 8.30- 15.00

Streda     : 8.30-  17.00

Štvrtok   : nestránkový deň

Piatok    :  9.00- 16.30
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čitateľka Štiavnických novín      

Pagáče
Potrebujeme: 1 kg polohrubá 

múka, 80 dkg uvarené zemiaky, 

1 hera, 1 žĺtok, 1-2 ČL soľ, 1 kys-

lá smotana, 7-8 dcl mlieko, 1 koc-

ka droždie   

Postup: Do mlieka dáme na-

kysnúť droždie, potom pridáme 

múku, kyslú smotanu, žĺtok a soľ. 

Potom rozpustíme heru a vmieša-

me nastrúhané uvarené zemiaky. 

Cesto po nakysnutí rozvaľkáme 

a natrieme so zemiakovou hmo-

tou. Preložíme ako lístkové cesto 

3 x 20 minút. Povykrajujeme pa-

gáče, potrieme bielkom a posype-

me rôznymi posýpkami. 

Dobrú chuť! E.U.

Program pre verejnosť:

Marec – apríl 2014
12.3.2014 streda Maľba na hod-

váb, obrázky, šatky, šále... v širokej 

škále farebných odtieňov a vzorov 

(4,00 - 8,00 €)

14.3.2014 piatok Maľba na hodváb 

(4,00 - 8,00 €)

26.3.2014 streda Tvarovanie z hli-

ny, vlastnoručná výroba nádob, fi -

gúriek s následným vypálením v peci 

a možnosťou glazovania (3,00 €)

28.3.2014 piatok Tvarovanie z hli-

ny (3,00 €)

2.4.2014 streda Pletenie košíkov z 

pedigu, malé i veľké okrúhle i ovál-

ne, farebné i prírodné košíky (3,00-

8,00 €)

4.4.2014 piatok Tradičné zdobe-

nie kraslíc slamou, voskom, batikou 

(1,50 €)

9.4.2014 streda Tradičné zdobe-

nie kraslíc slamou, voskom, batikou 

(1,50 €)

11.4.2014 piatok Pletenie veľko-

nočných korbáčov (1,50 €)

23.4.2014 streda Smaltovaný 

šperk, smaltovanie na variči (1,50-

4,00 €)

25.4.2014 piatok Smaltovaný 

šperk, smaltovanie na variči (1,50-

4,00 €)

MIESTO: Kammerhof – dielnička, 

Kammerhofská 2, Banská Štiavnica 

ČAS: 14:00 - 16:00 hod.

KONTAKT: Mgr. Anna Ďuricová, 

tel.č.: 045/694 94 51, 694 94 36, 

Odbor marketingu, environmentál-

nej výchovy a geoparku, e-mail: en-
viro@muzeumbs.sk, Info: www.muze-
umbs.sk. 

SBM

Hráme sa na remeselníkov
Slovenské banské múzeum Škola v múzeu

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica, Evanje-

lický cirkevný zbor a.v. Banská 

Štiavnica,  Mestská knižnica v 

Banskej Štiavnici, Autorský klub 

literátov, hudobníkov a výtvarní-

kov v Banskej Štiavnici,  Mesto 

Banská Štiavnica vyhlasujú  lite-

rárno-výtvarnú  a  interpretačnú  

súťaž  venovanú pamiatke Pav-

la Dobšinského - ŠTIAVNICKÁ  

TROJRUŽA

Propozície súťaží:
Literárno-výtvarnej a interpre-

tačnej súťaže Štiavnická trojruža 

sa môžu zúčastniť žiaci MŠ, ZŠ, 

študenti SŠ a dospelí

Uzávierka súťaží: 31. 3. 2014

Vyhodnotenie  literárno-výtvar-

nej súťaže a interpretačná súťaž : 

mesiac apríl

Jeden autor sa môže prihlásiť 

do jednej, dvoch alebo všetkých 

troch súťaží.

Porota si vyhradzuje právo ne-

udeliť niektorú z cien – 1. až 3. 

miesto, Cena Nádeje, Cena pri-

mátorky mesta BŠ, Cena Evan-

jelického cirkevného zboru a.v. v 

BŠ, Cena Autorského klubu

Zaslaním súťažných prác dáva-

jú autori právo spoluusporiada-

teľom na zverejnenie prác a ich 

využitie pre potreby spoluuspo-

riadateľov

Literárna súťaž NAPÍŠ ROZ-

PRÁVKU. Téma nie je určená,  

rozprávky môžu byť aj veršované, 

jeden autor môže poslať do súťaže 

najviac 2 práce, rozsah súťažných 

prác – max. 3 strany. Súťažné prá-

ce  napísané na počítači treba odo-

vzdať v 3 exemplároch  

Za každou prácou treba uviesť: 

Meno a priezvisko autora, vekovú 

kategóriu, adresu,  u žiakov aj ad-

resu školy a  ročník, prípadne iný 

kontakt (číslo telefónu, mail...)

Výtvarná súťaž NAMAĽUJ  ROZ-

PRÁVKU

Jeden autor môže poslať do sú-

ťaže najviac 2 práce,  ilustráciu 

k ľubovoľnej rozprávke (aj vlast-

nej, ak sa prihlási do literárnej sú-

ťaže), technika prác – ľubovoľná 

(kresba, maľba, grafi ka,  koláž...)

Formát – minim. A4 a väčšie

Na zadnú stranu každej práce 

treba uviesť – meno, priezvisko 

autora, vekovú kategóriu a ad-

resu, u žiakov aj ročník a adresu 

školy, prípadne iný kontakt (čís-

lo telefónu, mail...),  názov roz-

právky

Interpretačná  súťaž PREDNES 

ROZPRÁVKU

Do interpretačnej súťaže – 

prednes ľubovoľnej rozprávky -  

sa treba prihlásiť písomne alebo 

telefonicky najneskôr do 31. 3. 

2014 (kontakt nižšie)

Rozsah súťažného vystúpenia    

max. 8 minút (text v ruke súťažia-

ceho ako pomôcka je povolený)

Súťažné práce literárnej a výtvar-

nej súťaže  a  prihlášky do inter-

pretačnej súťaže  treba zaslať ale-

bo osobne odovzdať  na adresu:

Pohronské osvetové stredisko, 

Nám. sv. Trojice 7,   969 01 Ban-

ská Štiavnica (v modrom dome)

Bližšie info: 0915 819 989, mail: 

petrova@osvetaziar.sk.

Súťaž - Štiavnická trojruža

Divadlo v Pivovare ERB vás 

pozýva pozrieť si návod na to, 

ako riešiť manželskú krízu. 

 V komédii Náhodný výber pri-

pravovanej na druhú polovicu 

marca, sa totiž stretnete s dvoma 

manželskými pármi, v ktorých to 

škrípe. A tak sa rozhodnú skúsiť 

šťastie na inzerát. Výsledkom je 

vášnivý štvorboj okorenený vý-

menou partnerov. No hoci novo-

vytvorené dvojice majú zloženie 

Adam/Eva a Jozef/Mária, vôbec 

nie je zaručené, že tieto vzťahy 

budú fungovať. Hrajú: Michaela 

Kapráliková, Zuzana Kyzeková, 

Roman Matisko a Štefan Rich-

tárech. Miesto a čas: piatok 21. 

marca 2014 o 19.00 v Divadle Pi-

vovaru ERB. Vstupenky: 22 €, čle-

novia Klubu ERB 20 €

Predpredaj (do 5. marca): 18 €, 

členovia Klubu ERB 16 €

Mládeži do 15 rokov je predstave-

nie neprístupné.

Rezervácie a bližšie informácie: 

kultura@pivovarerb.sk,

 mob.: 0918 182 859 

Reštaurácia Pivovaru ERB 

Náhodný výber - divadlo ERB pozýva...

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica, Evanje-

lický cirkevný zbor a.v. Banská

Štiavnica,  Mestská knižnica v 

Banskej Štiavnici, Autorský klub

literátov, hudobníkov a výtvarní-

kov v Banskej Štiavnici,  Mesto

Banská Štiavnica vyhlasujú  lite-

rárno-výtvarnú  a  interpretačnú

súťaž  venovanú pamiatke Pav-

la Dobšinského - ŠTIAVNICKÁ

TROJRUŽA

Oznam
Komisia športu oznamuje všetkým 

športovým klubom v Banskej Štiav-

nici, že je možné do 14.3.2014 za-

sielať nominácie na najlepšieho 

športovca roka 2013 spolu s foto-

dokumentáciou na e-mail: viktoria.

michalska@banskastiavnica.sk. Naj-

lepší športovci sa budú ohodnocovať 

v nasledovných kategóriách: žiaci + 

dorast, dospelí, funkcionár, vete-

rán, družstvo. Spolu s nomináciami 

je potrebné zaslať nasledovné infor-

mácie: predbežný plán činnosti klu-

bu na rok 2014 s orientačným plá-

nom podujatí, ktoré klub usporiada 

alebo sa ich zúčastní; zhodnotenie 

uplynulej sezóny 2013. 

Viktória Michalská 
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Vážení lúštitelia! Výhru poukážku 

na nákup tovaru v hodnote 10,-eur 

v predajni ALLCOM, Radničné nám. 

11, Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.6/2014: „Tajom-

stvo udržania veselej mysle spočíva v 

umení neznepokojovať sa hlúposťa-

mi a v tom, že si vážime i malé rados-

ti.“ Výhercom sa stáva Štefan Bosák, 

Cintorínska 1, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni Afasion 

(pri soche Nácka), Radničné nám. 14, 

Banská Štiavnica.  V tajničke sa ukrý-

va výrok Phaedrusa:  

A., Meno Surehanda, dokončil oranie, 

čistič na okná,  

B., 3.časť tajničky,    

C., Nieto, Alžbeta dom., čs. TV, dras-

lík a vodík,

D., Energetický nápoj Lemon skr., les-

né zviera, existovala, ďalej česky,    

E., Voltampér, farby, šedá, pracujú 

motykou,

F., Detská výživa, plietla, hlúpo, 

pond,   

G., Jozef, buničina, sólo v opere, zá-

por,       

H., Žen. meno, meno Patejdla, hnisa-

vá vyrážka, naša TV,      

I., Boh mesta Eridu, pripravuje jedlo, 

padá v zime, štíhle stavby,

J., Opak ľahký, obchod s nábytkom, 

inam, kyslík,

K., Koniec tajničky, somár česky, 

ozn. áut Španielska a Nórska, 

L., Ruský polostrov, fotky nahého 

tela, nenamotáva.

1., Oska, 2.časť tajničky, realitná 

kancelária,  

2., Čiara na ihrisku slangovo, číra te-

kutina, orol po nemecky,   

3., Súboj, Lýdia, stále,      

4., Jedovatý prášok proti hmyzu, krát-

ky mužský kabát, plecniaky, meter,   

5., Pracuj pluhom, veľké pero z vtáka, 

pripravuje jedlo na ohni, dvojhláska, 

6., Nula, dámy, tvoji nie naši, obyva-

teľ Peru,       

7., Pomoc, riečica, streľba z pušky 

(Barteková),

8., Adriana, udierala, pocity vníma-

nia,  

9., Popevok, česká TV, ozn. plocha, 

osobné zámeno,          

10., Nepodľahne, bok pri rieke, stred 

slova visel,          

11., Polynézsky nápoj, kľud česky, po-

cit,        

12., Družka Adama, vek, potrava,

13., Sodík, strážca väzňov, nožíky, mi-

mozemšťan, 

14., Nech česky, začiatok tajničky, 

onaká.

Pomôcky: Skýt, Aar, Área, Kápo

 Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie fi lmy
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Festival Francúzskeho fi lmuFestival Francúzskeho fi lmu
Piatok 7.3. o 21:00 hod.

Veľká nádheraVeľká nádhera

Sobota o 21:00 hod.

Život Adéle

Piatok 7.3. o 18:30 hod.

Blízko od sebaBlízko od seba

Dráma, USA, 2013, 121 min,MP:15  
Vstupné:4€
Básnik Beverly Weston (Sam 
Shepard) má problémy s 
alkoholom, zatiaľ čo jeho 
manželka Violet (Meryl Streep), 
ktorá má rakovinu pažeráka, si 
novo vypestovala závislosť na 
drogách. Beverly sa rozhodne, 
že najme mladú Johnny (Misty 
Upham), aby sa o Violet starala. 
Niekoľko týždňov potom Beverly 
zmizne. Rodina sa ho spoločnými 
silami snaží nájsť. O pár dní neskôr 
však zistí, že spáchal samovraždu. 
Kvôli tejto udalosti prichádzajú 
dcéry Westnových: Barbara (Julia 
Roberts) spoločne s manželom, 
dcérou a Karen (Juliette Lewis) 
po boku svojho priateľa. Tretia 

dcéra Ivy (Julianne Nicholson) 
býva spoločne s matkou a svoju 
dcérou. V priebehu niekoľkých 
nasledujúcich dní dochádza k 
rodinnému účtovaniu a odhaleniu 
starých jaziev, ktoré mali zostať 
zabudnuté...

Sobota 8.3. o 18:30 hod.

300 : Vzostup Impéria300 : Vzostup Impéria
Akčný / Dráma / Vojenský, USA, 
2014, 102 min, MP:15, Vstupné:4€

Akčná snímka "300: Vzostup 
impéria" je nakrútená podľa 
najnovšieho grafi ckého románu 
Franka Millera Xerxes. Začína sa 
nová kapitola veľkého epického 
dobrodružstva na ďalšom 
bitevnom poli –na mori. Generál 
Themistokles sa pokúsi zjednotiť 
celé Grécko a v čele vojska sa vydá 
bojovať proti perzskej armáde. 
Na jej čele stojí boh Xerxes, ktorý 
bol kedysi človekom a Artemisia, 
pomstychtivá veliteľka perzského 
námorníctva.

Nedeľa 9.3. o 15:00 hod 
Dobrodružstvá pánaDobrodružstvá pána

Peabodyho a ShermanaPeabodyho a Shermana

Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Sci-Fi, USA, 2014, 92 
min MP, Vstupné:4€

Pán Peabody je vynálezca, šikovný 
podnikateľ, držiteľ Nobelovej ceny, 
gurmán, dvojnásobný olympijský 
víťaz, génius... a zhodou okolností 
je tiež pes. Vďaka jeho najgeniál-
nejšiemu vynálezu - Časomatu, sa 
on i jeho adoptívny syn Sherman 
môžu voľne pohybovať v čase a na 
vlastnej koži tak prežívať histo-
rické udalosti, ktoré menili dejiny. 
Keď ale jedného dňa Sherman 
poruší pravidlá cestovania v 
čase, musia zo seba naši dvaja 
hrdinovia vydať to najlepšie, aby 
zachovali chod dejín a zachránili 
našu budúcnosť.

Nedeľa 9.3. o 17:30 hod.

300:Vzostup Impéria300:Vzostup Impéria

Akčný / Dráma / Vojenský, USA, 
2014, 102 min, MP:15, Vstupné:4€

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
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Posledné dni a týždne sa v ZUŠ niesli 

v znamení triednych besiedok, kto-

ré si pripravili jednotliví páni uči-

telia spolu so svojimi žiakmi. Je to 

priestor na to, aby sa na pódiu rodi-

čom predstavili i tí najmenší a naj-

neskúsenejší žiaci, aby pred zrakmi, 

fotoaparátmi, či kamerami svojich 

najbližších predviedli to, čo sa v 

priebehu uplynulých mesiacov v Zá-

kladnej umeleckej škole naučili. 

Na sklonku januára, presnejšie 30. 

1. 2014, pozvali do ZUŠ svojich ro-

dičov žiaci gitarovej triedy pána uči-

teľa Michala Timku a klavírno-or-

ganovej triedy pani zástupkyne 

Kataríny Tuhárskej. 

Následne 10. februára 2014 pred-

stavili žiaci akordeónu a keyboardu 

z triedy pani učiteľky Ivany Cimo-

vej spolu so žiakmi husľovej trie-

dy pána učiteľa Mariána Krnáčika a 

klavírnej triedy pána učiteľa Marti-

na Jánošíka.

12. februára 2014 patrila koncert-

ná sála rodičom detí z triedy pána 

učiteľa Matúša Piatrova, ktorí pred-

viedli svoju zručnosť a cit pre ryt-

mus na bicích nástrojoch.  Veľmi 

pekne im sekundovali žiaci gitaro-

vej triedy pána učiteľa Paľka Kruž-

lica, ktorý hrou na elektrickú a kla-

sickú gitaru pozdvihol a okrášlil 

viaceré hudobné čísla.

Veľký záujem rodičov o triedne be-

siedky, ich vrelý potlesk a podpora 

ich ratolestí pomohol žiakom pre-

konať ich počiatočnú trému. Pod 

odborným a ľudsky srdečným ve-

dením pedagógov zvládli žiaci pri-

pravené skladbičky k spokojnosti 

pánov učiteľov a k radosti ich rodi-

čov. Sme presvedčení, že touto for-

mou umeleckého rastu na takomto 

type školy majú mnohé naše deti 

nielen skvelú príležitosť zažiť ra-

dosť z úspechu, ale i priestor mož-

nosť skvalitňovať svoje osobnostné 

i vôľové vlastnosti.

Za záujem a podporu v našej krás-

nej práci ďakujú páni učitelia ZUŠ. 

Irena Chovanová

ZUŠ v znamení triednych besiedokMedzinárodný 
deň žien 
Každoročne si pripomíname 

deň žien 8. marca. Jeho histó-

ria siaha hlboko do minulosti. 

40 000 pracovitých žien, kraj-

čírok, sa vzbúrilo a začalo bojo-

vať za zníženie pracovného času 

a zvýšenie mzdy. Poukazovali na 

zlé pracovné podmienky. Už od 

roku 1945 si tento deň pripomí-

name u nás každoročne. To, že 

sa to nepáči mužom je zrejmé. 

Oni takýto výnimočný deň ne-

majú vyhradený. Aspoň v ten-

to deň buďte k nežnému pohla-

viu milší, vážte si ju, poďakujte 

sa jej. Aký by bol svet bez žien? 

Chlapi by sa iste radovali, určite 

aspoň na začiatku. Potom by si 

uvedomili, že im nemá kto z ob-

chodu nosiť pivo a variť. Nemá 

im kto upratať a vyniesť smeti. 

A keby nebolo chlapov? Ženy by 

boli šťastné, bezstarostné a uží-

vali si. Ale nemusíte sa obávať, 

tak ako by ste to vy bez nás ne-

vydržali, tak ani my. Ženy jed-

noducho potrebujú adrenalín - 

zvaný chlap. Milé ženy, aspoň 

v tento deň dajte pocítiť chla-

pom aké by to mali bez vás ťaž-

ké. Sadnite si pred televíziu, 

vyložte si nohy a nič nerobte.  

Krásny sviatok žien Vám praje 

Sidónia Gáliková. 

Každoročne sa v mesiaci 

marec zamýšľame nad knihou, 

sústredenejšie ju propagu-

jeme, hlavne pri podujatiach 

priamo v knižnici.

 V širšom zábere pripomíname 

hlavne deťom základných a mater-

ských škôl, ktoré nás v tomto ob-

dobí vo väčšej miere  navštevujú so 

svojimi vyučujúcimi, že kniha je jed-

ným zo základných zdrojov výcho-

vy a vzdelanosti človeka, základom 

kultúry národov. Každá knižnica, 

teda aj naša, je sprostredkovateľka 

kníh medzi ľuďmi v meste a v okre-

se a nemôžeme zabudnúť aj na me-

dziknižničnú výpožičnú službu, kde 

získavame pre čitateľov tituly, kto-

ré v našej knižnici nemáme, resp. 

od nás čitatelia z iných miest poža-

dujú knihy, ktoré sú im potrebné na 

štúdium. 

Už piaty rok pracujeme vo veľmi 

stiesnených priestoroch (v dvoch 

kabinetoch) zapožičaných Základ-

nou školou J. Kollára na ul. L. Svo-

bodu. Všetci dúfame, my knihovníč-

ky aj naši čitatelia, že v dohľadnej 

dobe sa budova Rubigallu, v kto-

rej sídlila a ešte gro knižného fon-

du sa v nej nachádza, dočká úplnej 

rekonštrukcie a naša knižnica bude 

zastrešená krásnou budovou a prí-

jemným a hlavne väčším prostre-

dím a bude reprezentovať kultúr-

nosť nášho mesta. 

Aj napriek maximálnej snahe nás 

pracovníčok knižnice o neustále ob-

mieňanie knižničného fondu pre-

miestňovaním z pôvodných priesto-

rov, nepostačujeme splniť všetky 

požiadavky používateľov. Pre po-

rovnanie, celkový knižný fond tvo-

rí (stav k 31.12.2013) 26784 kníh, 

z toho do terajších priestorov sa 

zmestí cca 4000 kníh. Čitateľom, 

majúcim požiadavky na tituly, kto-

ré sa nachádzajú v Rubigalle, sa my 

knihovníčky snažíme vyjsť v ústre-

ty, tzv. donáškovou službou, kto-

rú vykonávame najmenej jedenkrát 

týždenne. Pre používateľov knižni-

ce je k dispozícii aj on-line katalóg 

na stránke mesta, čo je pre nich je-

diná možnosť získania informácií 

o tituloch, ktoré sú uložené kvázi v 

depozite.

Aj keď počet čitateľov sa oproti roku 

2009 (rok presťahovania) znížil, ve-

ríme, že po vrátení do pôvodných 

priestorov, pribudnú nielen noví, 

ale vrátia sa aj staronoví čitatelia. 

Snažíme sa prilákať čitateľov aj 

hlavne novými titulmi, ktoré naku-

pujeme z rozpočtu mesta a tiež z fi -

nancií, ktoré nám boli pridelené na 

projekty z MKSR. V roku 2013 sme 

pre knižnicu získali 455 kníh, z toho 

145 darom od čitateľov. Napriek si-

tuácii, v ktorej sa knižnica nachádza 

za minulý rok sme poskytli 33275 

výpožičiek, z toho 3122 výpožičiek 

periodík.

Knižnica usporiadala v priebehu 

roka 2014 82 rôznych kultúrno-

spoločenských podujatí. Menšie-

ho či väčšieho rozsahu. Samozrej-

me, gro našich podujatí tvoria akcie 

pre deti, no nevynecháme ani star-

ších ľudí.

Pozývame všetkých aj tých, ktorí 

nevrátili knihy do termínu, do kniž-

nice. V mesiaci marec môžu vrátiť 

knihy bez účtovania upomienky za 

omeškanie.

Mestská knižnica

Začal sa mesiac knihy

Martin Chudík: 

Ukryté v dotykoch    

Šepkám ti slová
Maľujem dúhu z tvojich nálad,

občas sa zvykne zmeniť na ľad,

v iné dni páli dychom vášne,

rozdávaš bozky roztopašne.

Voňavé túžby vládnu hlave,

šepkám ti slová nežne hravé,

otváraš dvere dlhej noci

a chutíš sladko po ovocí.

V objatí kvitnú naše telá,

krásne to láska vymyslela,

odfúknem všetky šedivé dni,

prosím ťa, nikdy neuvädni.

Mesiac nám spadol do náručia,

hviezdy sa s nami ticho lúčia,

úsmevom vkĺzneš pod moju hruď,

ostáva už len nezabudnúť…

Krásny sviatok žien Vám praje

Sidónia Gáliková.

Martin Chudík:

A
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V. Budinský 
v bráne Dukly 
Odchovanec banskobystrického fut-

balu 20 ročný Viktor Budinský opäť 

dostal šancu chrániť bránu corgoň 

- ligistu z B.Bystrice, keďže jednot-

ka Boroš je zranený. Hoci premiéru 

medzi 3 žrďami v Corgoňlige si od-

bil pred 2 rokmi proti Ružomberku 

a aj tréner Slovenskej reprezentácie 

do 21 rokov Ivan Galád ho nomino-

val do prípravného zápasu proti Slo-

vinsku, v sobotu 1.3.2014 sa opäť 

postavil do brány Dukly a tentoraz 

proti úradujúcemu majstrovi SR – 

Slovanu Bratislava. Napriek tomu, 

že Slovan zvíťazil nad Duklou 2:0, 

Viktor svoje družstvo niekoľkokrát 

podržal a zachránil ho tak od vyššej 

prehry. Ďalší zápas odohrá Dukla 

Banská Bystrica na domácom štadi-

óne v sobotu 9.3. o 15,00 hod. proti 

Senici. Je reálne, že do brány sa opäť 

postaví Viktor. Ak sa tak stane, že-

lám mu veľa úspešných zákrokov a 

víťazstvo svojho tímu.

Roman Kuruc

8. kolo

Družstvo Sliača posilnené o hrá-

čov s prvoligovými skúsenosťami 

bolo nad naše sily. V ďalšom kole 

nás čaká silný súper, Vinica, ktorá 

má v zostave aj troch maďarských 

"legionárov" a je jedným z ašpi-

rantov na postup.

Opevnenie Banská Štiavnica - Slo-

van Sliač   3:5

Vyhral Zicho, remizovali Kuchy-

ňa, Píš, Koleda a Šurka

ŠK MsL Kremnica - ŠK Veža Ban-

ská Bystrica B  2,5:5,5

Slovan Nová Baňa  - ŠK Slovan 

Modrý Kameň  4:4

ŠO Podbrezová - ŠK Podpoľanie 

Detva  5,5:2,5

ŠK Magnezit Jelšava - ŠK Vini-

ca  4:4

ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK TH 

Junior Banská Bystrica CVČ  

2,5:5,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK Čebov-

ce B  2,5:5,5

ŠK Orlová Pohorelá - Slovan Hrn-

čiarske Zalužany  5:3

ŠK Garde CVČ Detva B - FTC Fiľa-

kovo B  2:6

Standa Kuchyňa

Dňa 23.2.2014 plaváreň v 

Banskej Štiavnici otvorila 

svoje brány všetkým vílam, 

žabkám, vodníkom aj 

vodníčatám, čarodejkám, 

pirátom či princezničkám.  

Vodníkov svet – karneval na pla-

várni prilákal množstvo malých 

aj veľkých zvedavcov. No a ne-

chýbali ani rodičia, babky či ded-

kovia. A veru nám bolo veselo.

Na bazéne čakal vodník Vlado, 

so svojou veľkou palicou a s hrn-

čekom na dušičky. Boli tam aj ši-

kovné víly, ktoré všetkým záu-

jemcom pokreslili líčka podľa 

želania a deťúrencom pomohli 

pri výrobe škrabošiek, kvietkov a 

obrázkov.  Programom  nás spre-

vádzala teta Ina a dve pomocníč-

ky. 

Deti v promenáde predviedli svo-

ju masku, porozprávali o nej po-

rote a čakali na sladkú odmenu. 

Každá maska vyhrala. Perníková 

medaila, diplom, sladká odmena 

a malý darček sa ušiel určite kaž-

dému odvážnemu dieťatku. 

Nuž a potom sa začalo súťažiť. 

Vo vode aj na suchu. Malé aj veľ-

ké deti, plavci aj neplavci - všetko 

to špliechalo, skákalo, radovalo 

sa. Plávanie za loptou, plávanie 

cez kruh, plávanie na doske, rôz-

ne štafety, vešanie prádla ba aj 

šľahačková paráda či box. Slad-

kostí a odmien bolo dosť, preto 

sme súťažili až kým nás nezmoh-

la únava. Ale kaž-

dá minúta venovaná 

deťom stála to za to. 

Iskričky šťastia v ich 

očkách nám nedovo-

lili prestať. 

A aby sme nezabudli, 

ďakujeme všetkým 

dobrým ľuďom, ktorí 

túto akciu podpori-

li (COOP JEDNOTA 

– Žarnovica, SIBAcol 

s.r.o. – B. Štiavnica, 

KŠP s.r.o. – B. Štiav-

nica, EKONOMIC – 

p. Roch, B. Štiavnica, 

Ladislav BERNÁTH 

– B. Štiavnica, T – 

Com – B. Štiavnica, 

Lekáreň Helios – B. 

Štiavnica, KATARÍ-

NA Marková – B. Štiavnica, Ho-

ličstvo a Kaderníctvo BARBIER 

– B. Štiavnica, Lekáreň MIMA – 

B. Štiavnica, FOTO Cengel - B. 

Štiavnica, Drogéria TETA, Tanád 

sport B.Štiavnic, Obuv Dolná – B. 

Štiavnica, Stanislava AUDEROVÁ 

– B. Štiavnica, Orange Slovensko 

a.s.).  Denisa Slezáková

Vodníkov svet 2014

Prípravný zápas

Hralo sa 1.3.2014 v Lutile na tré-

ningovom ihrisku. FK LUTILA - 

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" 

2 : 1 (1:0) Góly: Meňuš M. Zo-

stava: Kraják- Petro, Číž, Žikla, 

Pastier I., Beňadik, Kmeť, Meňuš 

M., Javorský, Meňuš L., Greguš. 

Striedal: Vician J. Ivan Javorský

1 ŠO Podbrezová 8 7 0 1 14 192.50

2 ŠK Vinica 8 6 1 1 13 211.00

3 ŠK Čebovce B 8 5 0 3 10 199.00

4 Slovan Sliač 8 5 0 3 10 196.00

5 ŠK TH Junior Banská Bytrica CVČ 8 5 0 3 10 174.00

6 ŠK Podpoľanie Detva 8 4 1 3 9 201.50

7 ŠK Magnezit Jelšava 7 4 1 2 9 178.00

8 Opevnenie Banská Štiavnica 8 4 0 4 8 197.00

9 ŠK Garde CVČ Detva A 8 4 0 4 8 188.00

10 ŠK Orlová Pohorelá 8 4 0 4 8 179.00

11 Slovan Nová Baňa 8 3 1 4 7 192.50

12 PŠK Rimavská Sobota 8 3 1 4 7 182.50

13 ŠK B6 Lučenec 8 3 1 4 7 154.50

14 ŠK Veža Banská Bystrica B 8 3 1 4 7 154.00

15 FTC Fiľakovo B 8 3 1 4 7 134.50

16 ŠK Slovan Modrý Kameň 8 2 2 4 6 142.50

17 ŠK MsL Kremnica 8 2 1 5 5 138.50

18 Slovan Hrnčiarske Zalužany 8 2 1 5 5 136.50

19 ŠK Garde CVČ Detva B 8 0 1 7 1 132.50

III. liga v šachu - skupina C2

Banskobystrický 
pohár v plávaní
Už 2.kolo tejto súťaže sa uskutoč-

nilo v sobotu 1.3. v Brezne. Už nie 

nová plaváreň privítala zväčša mla-

dých plavcov, ktorí sa porovnávali 

navzájom vo vzdialenostiach od 

50 až do 400 metrov. Súťažilo viac 

než 150 plavcov z 9-tich klubov a 

oddielov. Okrem iných oddielov 

súťažili aj plavci z PO Sitno Ban-

ská Štiavnica, ktorí tiež dosiah-

li pekné umiestnenia. Výsledky:  

Žiačky 2004 -2005:  Adela Pre-

fertusová: 18. 50m prsia, 17. 50 

m kraul, 18. 100m prsia Alexan-

dra Nemčoková: 3. 50m kraul, 

3. 50m prsia, 2. 100m kraul, 2. 

200m kraul. Juniori: 1996 -1999: 

David Nemčok: 5. 50m kraul, 4. 

100m kraul, 2. 200m kraul. Tretie 

jarné kolo sa uskutoční 29.3. vo 

Veľkom Krtíši. red. 
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služby

inzercia

Predám 3-izbový byt na Drie- 

ňovej, cena 26 000,-€, tel.č.: 

0903 271 161

Predám  prerobený  2 – izbový  

tehlový byt na Križovatke, cena 

36 000,-€, tel.č. 0907 791 861

Prenajmem 3-izbový byt  

na Drieňovej, info na tel.č.: 

045/6920603, 0903 761 217

Prenajmem do dlhodobého  

prenájmu 3-izbový byt s balkó-

nom (lokalita Drieňová), tel.č.: 

0907 815 368, 098603192

Predám svadobné šaty rôznych  

vzorov a veľkostí, peleríny a iné 

doplnky pre nevesty, ozdoby na 

autá, šaty pre družičky a na prvé 

prijímanie, tiež krajčírske busty, 

tel.č.: 0905 944 087  

Potrebujete radu? Robíme ná- 

vrh výsadby ovocných stromov a 

okrasných drevín. Zabezpečuje-

me kvalitný výsadbový materi-

ál, odborný rez ovocných stromov 

a okrasných drevín, celoročná 

ochrana stromov a kríkov, kosenie 

trávnatých plôch, celoročná údrž-

ba záhrad, zabezpečujeme práce 

na vysokej kvalitnej úrovni, likvi-

dovanie burín + nežiaducich po-

rastov, spilovanie stromov, očko-

vanie a štepenie stromov. Bližšie 

info na mob. čísle: 0903 250 921 

a mob.č.: 0911 543 259

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441  

512 

Provident pôžičky aj pre neza- 

mestnaných, tel.č.: 0907 693 596

reality

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

„Valentínske prekvapenie“ vo svätoantonskom kaštieli  navštívilo 86 dob-

rých ľudí, ktorí mali – okrem iného, aj možnosť odfotiť sa v kresle pre za-

milovaných. Na fotografi i sú členovia OZ Margarétka z Banskej Štiavnice , 

ktorí navštívili kaštieľ  14. februára 2014. Foto: Janka Slaná

Týždeň mozgu
10.3. – 16.3.2014

Dátum, čas: 12.3.2014 o 14.00 

hod. Miesto konania: Banská  

Štiavnica - Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 2 

Téma prednášky: Včasná diagnos-

tika porúch pamäti a možnos-

ti trénovania pamäti - prednesie 

PhDr. Anna Štetinová,CSc., kli-

nický psychológ

Téma prednášky: Spoznaj  svoj 

mozog – prednesie PhDr. Vie-

ra Chladná, riaditeľka Domova 

MÁRIE Domov Márie

Doteraz bezkonkurenčne najvydarenejší Svätoantonský Hajnal sa uskutoč-

nil v sobotu 1.marca. Najväčšiu pozornosť z vyše sto členného sprievodu 

pútali bulharskí Kukeri. Foto: L.Lužina

Valentínske prekvapenie

Svätoantonský hajnal


