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INZERCIA

Banská Štiavnica prijala 

najlepšie samosprávne 

konsolidačné opatrenie. 

Tvrdí to správa nezávislého 

inštitútu INEKO, ktorá hod-

notila viac ako 100 mediál-

nych informácií v uvedenom 

období.

Naše mesto zaujalo infor-

máciou, že e-aukciami plánuje 

ušetriť zhruba 12% prostried-

kov. 

INEKO 

Pompeje 
Akčný / Dobrodružný / Dráma 
/ Romantický,USA ,Nemecko,  
  2014, 102 min  MP:12  
  Vstupné:4€

  Sobota 29.3. o 18:30 hod.      

 

8:30 hod.   8:30 hod.    

a 

Sú naši učitelia romantici,  

rozdávajúci  za mizerný plat  

trpezlivo a s láskou  celú 

svoju dušu v chátrajúcej škole 

svojim nevďačným žiakom?

Mnohí si  povedia, že to je ten 

správny postreh, lebo presne takto 

naše školstvo vnímajú, ale  prav-

da je taká, že strata sebavedomia a 

vzdávanie sa  hrdosti k učiteľskému 

stavu je už pomaly, ale isto  za nami. 

K tomu poznaniu nás vedie  temer 

každodenná konfrontácia s realitou  

- stretávame sa a jednáme so seba-

vedomými pedagógmi, či už zo škôl, 

materských škôl a školských zaria-

dení, ktorí už vedia celkom presne 

defi novať svoje kvality, silné strán-

ky a požiadavky, pedagógmi tech-

nicky zdatnými v informačných 

technológiách, ovládajúcich cudzie 

jazyky,  pedagógov zapojených v 

rôznych výzvach a projektoch, ne-

zriedka medzinárodných, pedagó-

gov zbehlých v legislatíve - schop-

ných  vybojovať si lepšie fi nančné 

ohodnotenie, pedagógov, ktorí sú   

prirodzenými autoritami pre svo-

jich žiakov – lebo žiak  si učiteľa 

zhodnotí  - a podľa toho aj akcep-

tuje. Dnešný učiteľ už  sotva vyrába  

po večeroch učebné pomôcky doma 

na kolene, ani nie je pasívnym uči-

teľom čítajúcim na hodine len texty 

z učebníc. Dnes učiteľ posilnený ne-

ustálym svojim ďalším vzdelávaním  

mení tradičnú školu na modernú a 

stáva sa svojim všestranne zdatným 

žiakom  partnerom. 

Čo však musí v učiteľovi vždy 

ostať,  je  jeho vôňa človečiny v ňom 

a pripravenosť poskytnúť  svojim 

žiakom pocit dôvery, bezpečia a 

spolupatričnosti.

Deň učiteľov – 28. marec

Voľné pracovné 
miesto
Mesto Banská Štiavnica, v zastú-

pení primátorkou mesta, hľadá  

na zastupovanie na dobu určitú 

na zabezpečenie letnej turistickej 

sezóny: zamestnanca na oddele-

nie regionálneho rozvoja a medzi-

národných vzťahov na úseku ces-

tovného ruchu v Informačnom 

centre Mesta Banská Štiavnica.

Nástup možný od júna 2014.

Bližšie informácie k voľnému pra-

covnému miestu získate na Mest-

skom úrade v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. alebo na tel. č.: 

045/6949612, resp. 6949615.

Kvalifi kačné predpoklady: - úplné 

stredné vzdelanie s maturitou 

Iné požiadavky: 

- 1 rok praxe v danej oblasti

-  občianska bezúhonnosť

- jazykové znalosti (aktívne ang-

lický jazyk, nemecký jazyk, ďalšie 

jazykové znalosti výhodou)

Uchádzači o voľné pracovné 

miesto k prihláške doložia:- struč-

ný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania - výpis z registra 

trestov nie starší ako 3 mesiace 

Písomné prihlášky s požadova-

nými dokladmi treba zaslať alebo 

osobne doručiť do  31.03.2014  

na adresu: Mestský úrad, Radnič-

né námestie č. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta

Najlepšie konsolidovala 
Banská Štiavnica

�2.str.

�3.str.
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z programu
primátorky

24.3.

Odpovedáme občanom...

Pracovné stretnutie k príprave  

seminára k výročiu J. Horáka.

Redakčná rada VIO TV.    

Príprava projektov pre ROP a  

Nórsky fi nančný mechanizmus. 

25. 3.

Pracovné rokovanie k realizácii  

zberného dvora. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.   

26. 3.

Obhliadka ulíc a verejných  

priestranstiev v meste a riešenie 

úpravy sídliska Drieňová.

Pracovné stretnutie so zástupca- 

mi OZ Túlavá labka.   

 27. 3. 

Účasť na slávnostnom posedení  

pri príležitosti Dňa učiteľov.  

28. 3. 

Účasť na pracovnom rokova- 

ní  k príprave Integrovaného re-

gionálneho operačného progra-

mu 2014-2020 na Úrade BBSK v 

Banskej Bystrici. 

Odhalenie a posvätenie sochy  

Piety. 

Andrea Benediktyová

E-aukcie môže Ban-

ská Štiavnica využívať záslu-

hou toho, že v roku 2011 vy-

hralo systém na ich realizáciu 

na konferencii ZMOSu.  Od-

borníci firmy INEKO pridelili 

tomuto opatreniu 233 bodov, 

pričom podľa slov riaditeľa in-

štitútu Petra Goliáša šiesti ex-

perti sa k výslednému ratingu 

dopracovali tak, že „členovia 

poroty hodnotili osobitne mie-

ru súhlasu a potenciálny do-

pad na Slovensko (teda dopad, 

ktorý by opatrenie malo, ak by 

sa využívalo v celej krajine, pri 

hodnotení nezáležalo preto na 

veľkosti samosprávy). Výsled-

ný rating sme získali ako súčin 

priemerného súhlasu členov 

poroty a priemerného dopadu 

na Slovensko (100% predsta-

vovalo maximálny potenciálny 

dopad)“.

Reálne dosiahlo Mesto Ban-

ská Štiavnica len v rokoch 

2012 a 2013 úsporu prostred-

níctvom verejných obstaráva-

ní vo výške viac ako 250 000 

€ (rozdiel medzi predpoklada-

nými hodnotami zákaziek a re-

álne vysúťaženou cenou), čo 

predstavovalo úsporu približ-

ne 9%. Medzi najväčšie úspory 

patria verejné obstará         va-

nie na tvorbu informačných 

tlačených materiálov pre pro-

pagáciu mesta (43%), rekon-

štrukcia verejného osvetlenia 

(v absolútnych číslach takmer 

100 000 €), z menších zaká-

zok vypracovanie zmien a do-

plnkov č. 5 ÚPN mesta Ban-

ská Štiavnica (úspora viac ako 

60%).

Za Banskou Štiavnicou sa 

umiestnili Púchov, ktorý vyu-

žil prebytok rozpočtu na zníže-

nie dlhu a Piešťany za výmenu 

dodávateľa energií prostred-

níctvom elektronickej aukcie.

Rastislav Marko

Bowling

Vážená pani primátorka. Obracia-

me sa na Vás ako na osobu, ktorá 

si váži svojich spoluobčanov, oso-

bu, ktorú všetci poznáme ako čest-

nú a ktorá si vždy stojí za svojim 

slovom.  Na ostatnom stretnutí v 

roku 2013 so zástupcami spoloč-

nosti prevádzkujúcich Bowling v BŠ 

sa prejednávalo presunutie spomí-

naného podniku z obytnej zóny do 

neobytnej zóny za účelom dlhších 

otváracích hodín pre návštevníkov 

a hráčov bowlingu, kde spomína-

ní zástupcovia argumentovali uby-

tovanými hosťami, ktorí by si radi 

zahrali bowling aj neskoršie v noci. 

V tom období už vôbec nespomína-

li usporiadavanie diskoték. Terajšie 

vedenie bowlingu sa opätovne vrá-

tilo k organizovaniu diskoték v de-

cembri 3x, v januári 2x a vo februá-

ri boli dve po sebe 21. a 22.2. Preto 

Vás obyvatelia okolitých ulíc vyzý-

vajú na prehodnotenie celej situácie 

a vrátenie ulice Zvonová naspäť do 

obytnej zóny. V okolí bowlingu žijú 

obyvatelia všetkých generácii ako 

seniori, stredná generácia aj malé 

deti. Všetci obyvatelia spomínanej 

lokality bývali tu, už ďaleko pred re-

konštrukciou bowlingu, preto by sa 

nemali prispôsobovať podnikateľ-

ským činnostiam v spomínanom 

objekte. Organizovanie diskoték je 

veľmi problematické. Všetci verí-

me, že Vám vzniknutá situácia ne-

bude ľahostajná a podáte nám po-

mocnú ruku. V prípade neúspechu 

budeme situáciu ďalej riešiť cez pro-

kuratúru. S pozdravom obyvatelia 

okolitých ulíc Bowlingu.

Obyvatelia okoliu bowlingu

Odpoveď:

Vážime si každý podnet, ktorý do-

staneme do čiernej skrinky a kaž-

dým podnetom sa starostlivo za-

oberáme. Bude tak aj vo Vašom 

prípade.

Prevádzkový čas jednotlivých pre-

vádzkarní v meste Banská Štiavni-

ca upravuje Všeobecne záväzné na-

riadenie č. 5/2011 o podnikateľskej 

činnosti a určení pravidiel času pre-

daja v obchode a času prevádzky slu-

žieb na území mesta Banská Štiavni-

ca (ďalej len VZN). Prevádzkový čas 

prevádzkarní poskytujúcich reštau-

račné a pohostinské služby na uli-

ci Zvonová, kde sa nachádza aj pre-

vádzkareň Bowlingu, bol upravený 

Dodatkom č. 2 k uvedenému VZN, 

na ktorom sa Mestské zastupiteľ-

stvo v Banskej Štiavnici uznieslo 

dňa 20. februára 2013 Uznesením 

č. 6/2013. Uvedeným Dodatkom č. 

2 bol prevádzkový čas, vo vnútor-

ných priestoroch prevádzkarní na 

tejto ulici, upravený v dňoch nedeľa 

až piatok v rozpätí od 06:00 hod. do 

22:00 hod. a v sobotu v rozpätí od 

06:00 hod. do 02:00 hod. nasledu-

júceho dňa. Mesto nie je oprávnené 

individuálne určovať prevádzkový 

čas pre jednotlivé prevádzky a zaria-

denia v meste, je len oprávnené vše-

obecne záväzným nariadením určo-

vať pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb pre jednot-

livé ulice. V súlade so zákonom SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení môže mesto právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie za porušenie všeobec-

ne záväzného nariadenia uložiť po-

kutu. Váš podnet nechám preveriť 

mestskou políciou, ktorá vykoná v 

uvedenom zariadení v najbližších 

dňoch viacero kontrol. Na základe 

zistených skutočností budem danú 

situáciu ďalej riešiť. 

Mgr. Nadežda Babiaková,

 primátorka mesta

INEKO: Najlepšie 
konsolidovala Štiavnica

Naša oplotenosť

Sme stavitelia! Väzni budúcnos-

ti,pyšní na to, čo rastie z našich 

vín.S bohatstvom povýšeným k 

cnostibudujeme si žitia cintorín.

Treba nám ploty, čím vyššie, 

tým lepšie,mohutné hradby, 

múry, pevnosti,ak by aj v dob-

rom niekto prešiel,rozmyslí si, či 

pána nazlostí.

Za stenou z mreží, žiletiek a ple-

chu, Bože, čo ešte vieme vymys-

lieť,ukrývame sa v oplotenom 

hriechu,svet stráca nás a my strá-

came svet. 

Aj ostnatý drôt smutné nebo 

krája,nenecháme sa blížnym 

napospas. Tak rastú ploty, tu, 

uprostred raja, s ostňami vôkol 

nás, aj v nás.

Ak veríme, že iba to nás chráni

a dôveru má našu odvekú,

tak hanbime sa, za plotom, a 

sami, ľudia pred ľuďmi, človek v 

človeku.

Janka Bernáthová

1.str.

2.kolo voľby 
prezidenta SR

Oznamujeme obyvateľom 

nášho mesta, že 2. kolo prezi-

dentských volieb sa uskutoč-

ní už túto sobotu 29. marca 

2014 od 7:00 – 22:00 hod.. 

Do 2. kola voľby preziden-

ta SR postúpili Robert Fico a 

Andrej Kiska. Tí voliči, ktorí 

si chcú vybaviť voličské pre-

ukazy, môžu tak urobiť naj-

neskôr do piatku 28.marca 

do 11:30 hod. v Klientskom 

centre u p. Počarovskej. Príď-

te k volebným schránkam a 

dajte hlas svojmu kandidáto-

vi na prezidenta SR. 

red 
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Banská Štiavnica sa v dňoch 

18. – 19. marca 2014 stala 

miestom, v ktorom sa zišli 

zástupcovia dvadsiatich 

slovenských kamenných 

kín, aby sa dozvedeli niečo 

nové z oblasti marketingu 

a fundraisingu. 

Seminár Moje kino organizovalo 

Mesto Banská Štiavnica s pod-

porou Audiovizuálneho fondu a 

priniesol prezentácie odborní-

kov z rôznych oblastí, použiteľ-

né pre prax prevádzkovateľov 

kín.

Prvý deň podujatia bol progra-

movo nabitý. Po otvorení primá-

torkou mesta Banská Štiavnica 

Nadeždou Babiakovou Miroslav 

Ulman zo Slovenského fi lmového 

ústavu informoval prítomných o 

súčasnom stave slovenského ki-

nopriemyslu, podiele jednosálo-

vých kín na trhu, jeho vývoji a 

potenciáloch rozvoja.  Marcel Ko-

lár z kina Orbis Rimavská Sobota 

predstavil projekt Europa Cine-

mas, jeho výhody i úskalia. Mag-

dalena Sokolová (predsedníčka 

Asociace provozovatelů kin) ho-

vorila o stave kamenných kín v 

Českej republike. Michal Stín z 

agentúry Daren & Curtis ponú-

kol pár tipov, ako pracovať s re-

klamou na internete. 

Popoludňajší blok otvoril Martin 

Dušička z TA3, ktorý upozornil 

na najčastejšie chyby pri komu-

nikácii s médiami. Andrej Gaš-

par z pivovaru ERB predstavil 

základné pravidlá kontroly gra-

fi ckých výstupov, Zuzana Očená-

šová na príklade seminára 4 živly 

ukázala význam budovania ko-

munít pre kino. S najväčším zá-

ujmom sa stretli prezentácie čes-

kých hostí. Ondrej Šír zo Semíl a 

Adam Švancar z Turnova pred-

stavili marketing svojich kín. Za-

ujal ich dôraz na analýzu návštev-

níkov i fi lmových titulov, osobitý 

prístup k budovaniu komunít i 

prepojenie získaných analytic-

kých údajov s kinárskou praxou. 

Prvý deň uzavreli Ľubomír Beňo 

(kino Partizánske) a Peter Ilčík 

(kino Lučenec), ktorí predstavili 

svoju prácu so sociálnymi sieťa-

mi, resp. budovanie publika po-

čas príležitostnej akcie.

Druhý deň seminára otvoril ria-

diteľ Audiovizuálneho fondu 

Martin Šmatlák prezentáciou 

činnosti fondu a aktuálnych 

možností podpory kín. Na otvo-

renú diskusiu sa zmenil blok, v 

ktorom pozíciu veľkého distri-

bútora a jeho vzťah ku kamen-

ným kinám definoval Tomáš Ja-

nísek z Barracuda Movie. Maroš 

Solár zo spoločnosti Ticketwa-

re zhrnul dôležité momenty pre 

marketing kín a ukázal niekoľ-

ko pozitívnych príkladov z Čes-

kej republiky. Rastislav Marko 

z Banskej Štiavnice predstavil 

prácu miestneho kina s rôznymi 

partnermi a Michal Klembara 

porozprával o zaujímavom pro-

jekte Noc v kine, ktorý organi-

zuje OZ Publikum.sk v Trnave.

Celé podujatie sa konalo v prí-

jemnej atmosfére s približne 30 

účastníkmi. Nakoniec sa ukáza-

lo, že komorné prostredie akcii 

prospelo, pretože prakticky kaž-

dá prezentácia sa končila zaují-

mavou diskusiou, ktorá prinies-

la ďalšie nové podnety i výmenu 

skúseností. Samotné debaty i v 

kuloároch potvrdili, že je nieke-

dy užitočné vrátiť sa úplne na 

začiatok a prejsť si základné pra-

vidlá práce v rôznych oblastiach 

(v tomto prípade v marketin-

gu). Ako organizátori veríme, že 

podnety zo seminára Moje kino 

budú v budúcnosti využívať vo 

svojej praxi – čo bolo aj hlavným 

poslaním podujatia.

Rastislav Marko

Kinári diskutovali o marketingu

Úprimne povedané,  

ani tie naše školy už nie sú  nijaké 

chátrajúce objekty na spadnutie.. 

Z riaditeľov škôl sa stávajú schop-

ní manažéri, ktorí chápu, že ich 

úloha je okrem iného, alebo pre-

dovšetkým v zabezpečení fi nanč-

ných  prostriedkov pre školu na jej 

bezproblémový chod, obnovu a re-

konštrukciu, modernizáciu a v spo-

lupráci so svojim kolektívom a zria-

ďovateľmi , hľadať také výzvy a 

projekty, ktoré by viedli k neustá-

lemu približovaniu sa k tej ideálnej 

modernej, zdravej a dobre vybave-

nej výchovno-vzdelávacej inštitú-

cii.

Snáď toto by sa žiadalo  povedať 

o tom, akú príchuť má dnes pre nás 

Deň učiteľov, že je to  príchuť mo-

derného a sebavedomého školstva, 

kde ale stále hlavnú úlohu hrá  člo-

vek charizmatický a múdry, Človek 

– učiteľ.

   Milí naši  pedagógovia, dovoľte  

popriať Vám  v deň Vášho sviatku  

hlavne veľa zdravia a spokojnos-

ti v osobnom živote a samozrejme 

mnoho úspechov vo Vašej  tak dô-

ležitej a nenahraditeľnej výchovno-

vzdelávacej činnosti.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Kam v BŠ 
a okolí?

27.3. Jam Session u Archanjelov

Archanjel Caff e Bar, 20:30.

28.3. Dielnička v Kammerhofe 

Tvarovanie z hliny, 3 €.

Kammerhof,  14:00-16:00. 

28.3. Večer s rozprávkarom 

Rozprávku deťom vyrozpráva Tá-

nička Poláková. Art Cafe, 17:00.  

28.3. Koncert: Miko Valér Trio 

Moderný koncept klavírneho tria.

Art Cafe, 21:00 

28.3. DJ Drozďo Night 

Pražovňa, 21:00.

29.3. Večer pri tónoch saxofónu

s excelentným Rudym Gogom. 

Trotuar Cafe, 20:00.

29.3. Vote with your heART

DJ battle odohrajú Mark zo Ska-

lice & Pubso Diamond. Art Cafe, 

21:00

29.3. Marchell & live percussions

Funky deep tech house & live per-

cussions. Archanjel Caff e Bar, 

21:00.

2.4. Dielnička v Kammerhofe

Pletenie košíkov z pedigu 3-8 €.

Kammerhof, 14:00-16:00.

4./9.4. Dielnička v Kammerhofe

Tradičné zdobenie kraslíc slamou, 

voskom, Batikou, 1,50 €. Kam-

merhof, 14:00-16:00. 

4.4. Vernisáž výstavy: Konexie 

- Igor Duda. Výstava potrvá do 

31.5.2014. Penzión Cosmopoli-

tan II – vežička, 17:00.  

4.4. Koncert:  Javier Sobrino 

Španielsky gitarista so svojim 

akustickým sólovým projektom 

pozýva do svojich hudobných 

snov.  Art Cafe, 20:00.

4.4. Koncert: Oskar Rozsa Trio & 

Ivana Mer. Archanjel Caff e Bar, 

21:00. 

5.4. Koncert: Gremmy 

Trotuar Cafe, 20:00.

11.4. Náckova Štiavnica, 10. roč-

ník. Výjazd  štiavnického Nácka 

v Šiavnickej Anči. Kultúrne cen-

trum. 

11.4. Čítačka z kníh: Škoda slov.  

Samo Marec & Rado Ondřejíček.  

Art Cafe, 18:00. 

11.4. Koncert: Jazz Q Martina 

Kratochvíla.n Jediný koncert na 

Slovensku pri príležitosti 50. vý-

ročia českej legendy! Divadlo Pivo-

varu ERB, vstupné 28 €, 19:00. 

11.4. Koncert: Juraj Schweigert & 

the groove time

Archanjel Cafe Bar, 20:00.

19.4. Koncert: Dagmar Rostandt 

Trotuar cafe, 20:00. 

Región Banská Štiavnica

1.str.

moje kino

Deň učiteľov – 28. marec
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Začiatok jeho činnosti datujeme na 

september 1995. Repertoár Texasiek 

Štiavničania určite poznajú – začínali 

sme v štýle country, neskôr sme pri-

brali národné tance – Mexiko, Írsko, 

americký step – clogging. Vytvorili 

sme viacero tanečných pásiem, veno-

vali sme sa kabaretu, brušnému tan-

cu, španielskemu tancu, tahiti, jazzo-

vému stepu, slovenským ľudovým 

tancom, cigánskym tancom... Snaži-

li sme sa o pestrý repertoár, aby sme 

zaujali. Počas pôsobenia súboru sme 

vytvorili niekoľko desiatok choreo-

grafi í, získali sme vyše stovky oce-

není, zúčastnili sme sa mnohých fes-

tivalov, súťaží i vystúpení doma i v 

zahraničí.

Sme radi, ak sme svojimi vystúpe-

niami potešili ľudí. Veríme, že sme 

úspešne reprezentovali naše mesto. 

Dúfame, že sme mnohým deťom dali 

do života lásku k tancu, hudbe, nau-

čili sme ich súdržnosti, samostatnos-

ti, sebarealizácii, disciplíne a iným 

hodnotám, ktoré im pomôžu ľahšie 

sa presadiť v živote. Spoločne sme 

zistili, že len „drina“ prináša úspechy. 

S niekoľkými generáciami detí sme 

prežili nezabudnuteľné chvíle na sta-

novačkách, táboroch, sústredeniach, 

dovolenkách, súťažiach.... Chceme sa 

poďakovať najmä všetkým taneční-

kom, ktorí kedy pôsobili v súbore, za 

to, že prispeli k dobrému menu súbo-

ru i za to, že sme s nimi prežili chvíle, 

na ktoré budeme spomínať celý náš 

ďalší život. Ďakujeme rodičom ta-

nečníkov za ústretovosť , odriekanie, 

pomoc, podporu... Ďakujeme Mes-

tu  Banská Štiavnica, všetkým našim 

priaznivcom, dobrodincom za akú-

koľvek pomoc, ktorú nám prejavi-

li počas celej našej činnosti. Ďakuje-

me kamarátom, spolupracovníkom,  

spoluorganizátorom festivalov, vý-

jazdov a rôznych podujatí. Pevne 

veríme, že pre všetkých účastníkov 

konkrétnych akcií to boli prevažne 

zaujímavo, podnetne a príjemne pre-

žité spoločné okamihy na spoločných 

akciách. Však tak ako niečo začne- 

musí sa zákonite aj niekedy skončiť. 

Je čas prísť – i čas odísť. Tak sme po 

18 – ročnej činnosti cítili, že ten čas 

prišiel.  Tanečníci z bývalého súboru 

naďalej tancujú v novo vytvorenej ta-

nečnej formácii „ Applause“ pod ve-

dením bývalých tanečníčok Texasiek. 

Tešíme sa tomu, že sa našli pokračo-

vatelia a držíme im palce. Nové cviči-

teľky dodali nový „šmrnc“, priniesli 

nové trendy, nový image... Dúfame, 

že budú budovať na dobrých zákla-

doch. Želáme, aby sa im darilo, aby 

naďalej šírili dobré meno svojmu 

mestu - Banskej Štiavnici.  Pozdravu-

jeme všetkých čitateľov ŠN a želáme 

všetko dobré! 

Zlatica a Marián , Osky Berešíkovci 

TEXASKY Na sklonku roku 2013 sme pozvoľna ukončili 

činnosť súboru Texasky.

Prinášame Vám rozhovor 

s novou riaditeľkou Centra 

voľného času v Banskej Štiavnici 

Mgr. Jankou Machilovou:

1. Pani riadi-

teľka, odke-

dy pracuje-

te v CVČ, čo 

vám táto prá-

ca dáva, čím 

vás napĺňa? 

V CVČ pracujem od r. 1989, prav-

daže v tom r. mimoškolské zariade-

nie pre deti a mládež malo iný ná-

zov, bol Dom pionierov a mládeže, v 

r. 1990 sa premenoval na Dom detí 

a mládeže a o pár rokov neskôr na 

Centrum voľného času. Odhliadnuc 

od názvov bolo to stále miesto kam 

deti a mládež radi chodievali, zažíva-

li sme spoločne veľa zábavy. V r.1990 

sme  otvorili stanicu Mladých príro-

dovedcov na Malom trhovisku a k 

tým časom  ma viažu snáď najkraj-

šie spomienky na 2-3 dňové sústre-

denia počas víkendov, založili sme 

banskoštiavnickú  miestnu organizá-

ciu Detskej organizácie Fénix v rám-

ci ktorej sme putovali výletmi po ce-

lom Slovensku. Som z tých šťastných 

ľudí, ktorých práca je zároveň aj ko-

níčkom.

2. Prečo ste sa prihlásili do výbe-

rového konania na post riaditeľ-

ky?

Do výberového konania na post ria-

diteľky som sa prihlásila po zmenách, 

ktoré nastali v CVČ od 1.8.2013, 

manželia Berešíkovci, ved. tanečné-

ho súboru Texasky sa rozhodli odísť 

a aj touto cestou im ďakujem za všet-

ko  a želám im v živote všetko dob-

ré. Po vyhlásení výberového konania 

som  nerozmýšľala, či sa mám pri-

hlásiť do funkcie riaditeľky CVČ ale-

bo nie. Možno človek vo svojom ži-

vote sa dostane do tzv. fázy, že chce 

od základov zmeniť všetko, ja v tom-

to čase určite som na prahu takého-

to rozhodnutia nestála, svoju prácu 

mám rada, venujem sa jej už niekoľ-

ko rokov a nechcem sa venovať ni-

čomu inému. Post riaditeľa CVČ nie 

je v skutočnosti  takým pravým po-

stom riadiaceho pracovníka, je to len 

miesto pre plnenie snov detí odhliad-

nuc v dnešnej dobe o otázke  peňazí 

na realizáciu  týchto snov.

3. Aké máte ambície, čo by ste 

chceli zlepšiť, príp. zmeniť?

CVČ je veľmi špecifi cké zariadenie, 

vyhláška pre CVČ a rozpočtové smer-

nice platia pre všetky CVČ na celom 

Slovensku sú rovnaké, ale každé CVČ 

má svoju prioritu, na ktorú kladie dô-

raz . Mojou prioritou  pre CVČ v B.Štia-

vnici  je ponúknuť deťom veľmi pes-

trú, atraktívnu  pravidelnú záujmovú 

činnosť. Od nového šk.r. pripravuje-

me otvorenie ZK Džudo, veľmi sa bu-

dem tešiť keď sa nám podarí  vytvoriť 

volejbalový klub pre deti ZŠ, chcem 

zdôrazniť, že aj keď tanečný súbor 

Texasky,  ukončil svoju činnosť, 95% 

detí  pokračujú a navštevujú taneč-

né ZK, ktoré vedú naše šikovné ved. 

ZK  Timea Hudecová, Denisa Popra-

cová a Paťka Bačíková, pod názvom 

Aplaus. Majú svoje vlastné choreo-

grafi e, s ktorými už absolvovali aj zo-

pár vystúpení, kto prejaví záujem o 

vystúpenie môže  sa u nás informo-

vať. Chceme naďalej spolupracovať 

s FK Sitno, Plaveckým klubom, ban-

skoštiavnickými šachistami. Naďalej 

sme organizátormi všetkých postu-

pových súťaží, ktorých vyhlasovate-

ľom je MŠVaV SR pre deti ZŠ a SŠ v 

oblasti športu. Pokračujeme v projek-

te Drieňová mládeži a pripravujeme 

projekt zastrešenia 4 najvýznamnej-

ších banskoštiavnických výtvarných 

súťaží. Počas leta naďalej ponúkame 

LT a letný pobyt deti + rodičia.

4. Aká je momentálne situácia s fi -

nancovaním CVČ a ako funguje-

te?

Financovaniu CVČ som venovala tri 

články v ŠN v r.2013, rozhovor vo 

VIO TV a už mnoho rodičov spoznalo 

jej dopad, najmä tí, ktorí museli uhra-

diť okrem zápisného za ZK aj príspe-

vok, ktorý ich obec v mieste trvalého 

bydliska odmietla uhradiť. Všetkým 

p. starostom, ktorí podporili činnosť 

CVČ, ďakujem.

5. Koľko máte krúžkov, prihláse-

ných detí?

V šk.r. 2013/2014 k 15.9.2013 sme 

mali zapísaných  558 detí v 40 ZK s 

počtom  26 externých pracovníkov. V 

CVČ pracujeme 2 interní pedagogic-

kí pracovníci  s úväzkom 1 + 0,5 úvä-

zok.

6. Čo by ste chceli odkázať rodi-

čom detí, ktoré ešte nenavštevu-

jú CVČ?

Verím, že každý z nás chápe a súhla-

sí s tým aké dôležité  a prvoradé po-

stavenie majú v našom živote deti a 

mládež, generácia od ktorej sa vyvíja 

všetko v budúcnosti, potrebujeme ju 

mať psychicky a fyzicky silnú, pripra-

venú na život, všetky návyky, ktoré si 

vytvárajú počas detstva využívajú v 

dospelosti a aby sa vyvíjali  len v pozi-

tívnom smere, CVČ má nezastupiteľ-

nú úlohu spolu so školou a rodinným 

prostredím.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž  

Začiatok jeho činnosti datujeme na

september 1995. Repertoár Texasiek

Štiavničania určite poznajú – začínali

sme v štýle country, neskôr sme pri-

brali národné tance – Mexiko, Írsko,

americký step – clogging. Vytvorili

sme viacero tanečných pásiem, veno-

vali sme sa kabaretu, brušnému tan-

cu, španielskemu tancu, tahiti, jazzo-

vému stepu, slovenským ľudovým

tancom, cigánskym tancom... Snaži-

li sme sa o pestrý repertoár, aby sme

zaujali. Počas pôsobenia súboru sme

vytvorili niekoľko desiatok choreo-

grafi í, získali sme vyše stovky oce-

není, zúčastnili sme sa mnohých fes-

tivalov, súťaží i vystúpení doma i v 

zahraničí.

Manželia Berešíkovci  foto J. Bernáthová

Centrum voľného času – „Miesto pre plnenie snov detí“ 
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Do publikácie Preslávili 

Banskú Štiavnicu prispel 

svojim vyznaním k svojmu 

rodnému mestu aj Anton 

Hykisch, čestný občan nášho 

mesta, spisovateľ, niekdajší 

politik, diplomat a vysoko-

školský pedagóg:

„Je prirodzené ľúbiť svoju rodnú obec, 

svoje rodné mesto. Nie je žiadnou záslu-

hou ospievať miesto kde sme sa narodili. A 

predsa je Banská Štiavnica výnimkou.

Banská Štiavnica dáva viac ako mnohé 

ostatné lokality. Dáva človeku  oveľa viac 

než miesto  narodenia. Je vzácna nielen 

pre rodákov, ale obohacuje oveľa širší okruh 

ľudí. Má neoceniteľné bohatstvá.

Začnime s polohou.  Mesto medzi horami, 

komunikačne ťažko dostupné. Nachádza 

sa južne od pomyselného stredu Sloven-

ska, našej vlasti. Vystiera ruky k rovinaté-

mu úrodnému juhu. Štiavnické hory sú tak 

akurátne. Nie sú to strmé a neprístupné 

alpské či tatranské štíty. Sú to hory pria-

teľské, prebrázdené stovkami prastarých 

chodníkov. Vždy vás dovedú osamotené-

mu domčeku, osade, k tichým a priateľ-

ským ľuďom. Štiavnické hory sú zdrojom 

bohatstva tohto mesta. Pod trávnatou plo-

chou, či pod napadaným ihličím, skrýva-

jú obrovské poklady. Prví pútnici po tých-

to horách už možno pred tisícročím našli 

vzácne kovy, striebro a zlato.

Štiavnické hory boli neobyčajnou výzvou. 

Boli skrýšou neuveriteľného hmotného bo-

hatstva. Stali sa zárodkom baníctva, na-

máhavej ľudskej činnosti zameranej na 

ťažbu hornín  z našej zeme. Štiavnická 

príroda bola nemilosrdná. Neposkytova-

la  žírne úrodné polia, ale vábila striebor-

ným a zlatým prachom. Príroda v Štiavni-

ci nedávala a nedáva nič zadarmo. Každú 

hrudku budúceho jagavého striebra či zla-

ta bolo treba prácne vyslobodiť z pazúrov 

skalnatej pôdy, z podzemia, z ríše tajom-

ných a človeku nepriateľských síl. 

Štiavnické hory, štiavnické štôlne a šach-

ty sformovali starých Štiavničanov. Iných 

ľudí, odlišných. Tvrdých a hlavatých. Tí ko-

pali znova a znova. Nikdy sa nevzdávali na 

prvý pokus. Pokúšali horu, podzemie zno-

va a znova, kým sa nedopracovali k cieľu. 

Stáročia baníckej práce utvorili Štiavni-

čanov. Dolovali poklady v stálom ohroze-

ní života. Neustála blízkosť úrazu a smrti 

urobila zo Štiavničana onoho Nácka.  Kr-

patého zúboženého baníka, ktorý ťaží naj-

väčšie bohatstvá sveta a predsa ostáva 

chudobný a napospas osudu. Nácka vedie 

životom tajomná ruka osudu, skôr ruka 

Božia. Neustále ohrozenie Nácka otužilo, 

zbavilo panického strachu, dodalo mu svoj-

rázny humor. Napriek  nebezpečenstvám 

Štiavničan  ostal človekom optimistickým, 

pokojným a berie život z veselšej stránky.

Naše rodné mesto založilo svoj rozvoj na 

dobývaní vzácnych kovov.  Poklady pod-

zemia však nie sú večné a nevyčerpateľ-

né. Každým storočím rástli ťažkosti  a 

obete pri ich získavaní. To naučilo obyva-

teľov Štiavnice technickej vynaliezavosti, 

zručnosti. Príroda, podzemie sa úporne 

bráni ľudskej invázii. Mocný podzemný 

živel – voda -  stala sa v rukách banských 

podnikateľov  mocným nepriateľom i po-

mocníkom. Tak sa v 17.a 18. storočí zro-

dila v štiavnických horách  na svete oje-

dinelá sústava vodných nádrží, ktorá 

udržala  baníctvo  na dlhé časy  rentabil-

ným.  Dnes táto ľuďmi zmenená štiavnic-

ká príroda stala sa nádherným pokladom 

pre osvieženie,  relaxáciu, turistický ruch. 

Desiatky „tajchov“ sú prírodnými klenot-

mi, aké nemajú páru nielen v Európe, ale 

hádam i vo svete.

Druhým významným bohatstvom Ban-

skej Štiavnice  je história. Sme jedno z naj-

starších miest na území Slovenska. Dejiny 

Štiavnice sú dejinami nielen tohto mesta, 

ale aj významnou časťou dejín strednej 

Európy. Počas dvoch veľkých období roz-

kvetu- - v 15. a 18. storočí – zisky zo štiav-

nických baní  boli základom  financovania 

panovníckych rodov starého Uhorska a ne-

skoršej veľkej stredoeurópskej habsburskej 

monarchie. Štiavnica, jej technický pokrok, 

stali sa súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Toto mesto a jeho usilovní pod-

nikatelia, technici, baníci, vniesli Slovensko 

do povedomia celej Európy.  Nesmierne bo-

hatstvo striebra a zlata  urobilo z baníckej 

osady  vyspelé mesto s mnohými stavba-

mi. Na architektúre Banskej Štiavnice mô-

žeme študovať dejiny európskeho  umenia 

od románskych čias, cez neskorú gotiku, re-

nesanciu a vyspelý barok. Málokde na Slo-

vensku nájdeme na takej malej ploche toľ-

ko zhmotnenej histórie, ako práve v tomto 

meste. 

Práve historické bohatstvo ma inšpirovalo 

v najťažších rokoch môjho života, aby som 

v historických románoch  vzkriesil radosti i 

strasti dávnych čias. Krok za krokom som 

objavoval zástoj  rodného mesta v dejinách 

Slovenska a Európy. Výtvarné dielo maj-

stra M.S. či technické výdobytky  Hellov-

cov  patria do pokladnice svetového ume-

nia a vedy. Banská Štiavnica  bola a ostáva 

mestom otvoreným svetu. Toto mesto po 

stáročia prijímalo medzi svoje múry mno-

hých cudzincov, ľudí rôznych  kultúr, jazy-

kov či náboženstiev. Tí všetci tu našli svoj 

druhý domov, prispeli k bohatstvu a slá-

ve tohto mesta. Banská Štiavnica je nie-

len mestom slovenským, ale aj európskym. 

A dnešná Európa znova objavuje Banskú 

Štiavnicu nielen ako turistickú destiná-

ciu, ale aj ako mesto kultú-

ry, najmä vo frankofónnom 

literárnom festivale  Cap á 

ĺ Est s v mnohých ďalších 

literárnych, vedeckých či 

hudobných podujatiach.

Tretím a najdôležitejším 

bohatstvom Banskej Štiav-

nice sú obyvatelia mesta. Tí 

starí, potomkovia dávnych 

rodov mešťanov, aj baníkov. 

Sú svojrázni, pre cudzin-

ca niekedy málo pochopi-

teľní. Niekedy azda príliš 

konzervatívni, občas zatrp-

knutí, ušomraní, radi narie-

kajú.. No vždy im záleží na 

rodnom meste.  Štiavnicu 

však formoval  aj príliv cu-

dzincov, prisťahovalcov. Tí 

tiež účinne zveľadili mesto.  

Nezaťažení domácou optikou spoznávajú 

problémy mesta a usilujú sa ich rázne rie-

šiť. Zžívajú sa s mestom, podľahnú jeho 

ťažko definovateľnému čaru. 

Nakoniec sú mnohí rodáci mimo mesta. Po 

školských rokoch opustili Banskú Štiavni-

cu, žijú  roztrúsení po Slovensku či po sve-

te. Vracajú sa do rodného mesta  na po-

maturitné stretnutia,  na salamandrové 

slávnosti, či na rodinné stretávky. Navy-

še je tu veľká rodina chalupárov. Trávia v 

meste letné mesiace, prázdniny, dovolen-

ky. Všetkým záleží na osude tohto čarov-

ného mesta. Banská Štiavnica je pre nich 

vysneným miestom odpočinku, duchovnej 

a telesnej pohody. Šíria chýr o tomto mes-

te po Slovensku a vo svete. Tešia sa z kaž-

dého úspechu  mesta, trápi ich každá rana 

na tele mesta. 

Nesmieme zabudnúť ani na vedenie tohto 

mesta. Ľudia v samospráve mesta majú v 

súčasnom demokratickom zriadení  veľkú 

úlohu. Nezávidím im, skôr som naplne-

ný vďačnosťou  za ich každodennú prácu. 

Nie je ľahkou úlohou zabezpečiť chod mes-

ta s takou historickou tradíciou, pohnutý-

mi osudmi, ťažkou prírodnou polohou  aj s 

konglomerátom  rôznorodých občanov. V 

nových politických a sociálnych podmien-

kach  vyskočili staré i nové problémy. Ne-

dajú sa vyriešiť počas jedného volebného 

obdobia. Mesto musí mať svoju víziu dlho-

dobého rozvoja.

 Banská Štiavnica si hľadá svoje miesto 

v súčasnom Slovensku,  v súčasnej Eu-

rópe.  Musí nájsť novú sociálnoekonomic-

kú základňu, ktorá jej pomôže prežiť a byť 

ekonomicky sebestačným mestom. Tou-

to ekonomickou základňou môže byť naj-

mä  turizmus zameraný na špecifiká tohto 

mesta. Dlhodobým problémom ostáva  ko-

munikačná dostupnosť mesta od hlavných  

diaľničných či železničných tratí. Lepšia in-

fraštruktúra sa nedá vybudovať bez pomo-

ci  samosprávneho kraja a štátnych orgá-

nov. 

Vidím aj možnosti pre oživenie špecifickej 

malovýroby zameranej na tradície mesta, 

jeho históriu, turizmus. Ďalšou základňou 

rozvoja je revitalizácia školstva. Nielen na 

univerzitnej úrovni, ale aj v obnove odbor-

ných učilíšť zameraných na zvláštnosti re-

giónu a staré remeslá. Banská Štiavnica 

bola  vždy študentským mestom a mala by 

ním ostať i naďalej.

Pre mňa osobne je a ostáva Banská Štiav-

nica miestom osvieženie tela i ducha.. Do 

starého domu prichádzam so ženou od jari 

do neskorej jesene. Stretávame sa s dávny-

mi priateľmi. V Štiavnici pracujem fyzicky 

v záhradke, pri údržbe domu a záhradky.  

Prehŕňam sa v starých knihách. Za počí-

tačom tvorím nové diela. Za tichých nocí 

hľadím  na osvietený Starý zámok. Z kú-

tika pri bránke dovidím aj na Nový zámok. 

Za hlbokej noci nad našou besiedkou obja-

vím dokonca aj jasné hviezdy, ktoré inde 

neuzriem.

 Svoje  vyznanie rodnému mestu som opä-

tovne vložil do nedávno vydanej knihy spo-

mienok Moja Štiavnica.  Toto mesto je ku-

som môjho života, dejiskom môjho detstva 

a mladosti. Je  vyhľadávaným miestom aj 

pre mojich najbližších, pre moju ženu Evu, 

pre moje deti a vnukov.  S pýchou sem vo-

dím aj svojich najlepších priateľov a pria-

teľky.  

Štiavnica žila a prežila vďaka láske a vy-

trvalej práce jej dávnych obyvateľov. Že-

lám si, aby aj v tomto novom 21. storočí  si 

zachovala pôvab a krásu minulých vekov. 

Nech je ojedinelým miestom, kde ľudia 

nájdu romantické čaro histórie, nádhernú 

prírodu, osvieženie, ticho a vľúdnosť, kto-

ré tak chýbajú dnešnému uponáhľanému 

a pretechnizovanému svetu." 

Redakcia ŠN

Anton Hykisch o Banskej Štiavnici
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Milý Ľubo, vyprevádzam ťa „dnešnú 

sobotu“ na poslednej pozemskej 

ceste a lúčim sa s tebou v mene svo-

jom, v mene predsedu futbalového 

klubu Sitno Banská Štiavnica, Ľuba 

Baráka a všetkých členov výboru, 

trénerov, funkcionárov, všetkých 

hráčov a fanúšikov futbalu nášho 

mesta - Banskej Štiavnice.

Ľubo Cabaník pochádzal zo špor-

tovej rodiny, talent a lásku k špor-

tu zdedil spolu so svojím bratom Ša-

ňom po svojom otcovi Alexandrovi, 

vynikajúcom športovcovi, ktorý bol 

zároveň aj ich prvým futbalovým a 

hokejovým trénerom. 

Ľubo s futbalom začal v miestnom 

žiackom mužstve, z ktorého po do-

vŕšení vekovej hranice prešiel do 

tímu dorastencov. Nasledovalo 

mužstvo seniorov, v ktorom odo-

hral veľa sezón. Patril k oporám a 

vzorne reprezentoval oddiel na ih-

risku, ale aj mimo neho. Po skon-

čení aktívnej hráčskej kariéry sa dal 

na trénerskú dráhu a pôsobil u žia-

kov, dorastencov a dospelých v na-

šom Sitne – Spojené závody a za-

nechal za sebou rukopis na jednej 

futbalovej generácii. Začiatkom 90-

tych rokov minulého storočia bol na 

čele futbalového diania v meste vo 

funkcii predsedu futbalového od-

dielu. Pre veľkú vyťaženosť a zane-

prázdnenosť v práci musel zanechať 

tento jeho obľúbený koníček. 

Ľubo nebol len dobrým futbalis-

tom, bol aj výborným a zanieteným 

hokejistom, čoho dôkazom je aj 

jeho pôsobenie v dorasteneckej lige 

a II. lige dospelých v hokejovom od-

diele BEZ Bratislava.    

Za klubovú vernosť, za oduševnené 

výkony na poste aktívneho hráča, za 

poctivú dlhoročnú prácu na postoch 

predsedu oddielu i trénera ti vyslo-

vujeme veľké ďakujeme! Žiaľ, život 

je neúprosný, má svoj začiatok, má 

i svoj koniec. Ty si zahlásil prestup 

a budeš teraz už hrať s ďalšími bý-

valými výbornými hráčmi Banskej 

Štiavnice „nebíčkovú ligu“. Ľuboš, 

nebudeme sa už stretávať, hlavne 

na štadióne na futbalových zápa-

soch. Budeš nám chýbať, no chceme 

ti povedať, že mali sme ťa radi, váži-

li sme si ťa, bol si dobrým a spoľah-

livým kamarátom a takým zostaneš 

navždy v našich srdciach.  Česť Tvo-

jej pamiatke!  Ivan Madara   

Za Ľubošom Cabaníkom...

V priebehu minulého týždňa 

sa uskutočnili v Hodruši-

Hámroch a v Banskej Štiavnici 

dve významné podujatia. 

Prvým bol 5. rudnobanský šachtág, 

spojený s 3. Rozálčianskym šachtágom 

a 14. Jozefovským stretnutím, ktorý 

sa uskutočnil 19.3.2014 v konferenč-

nej sále Hotela Salamandra. Poduja-

tia sa zúčastnilo vyše 90 osôb z Ban-

skej Štiavnice, z Hodruše–Hámrov, 

z Kremnice, z Pezinka, z Handlovej, 

z Banskej Bystrice, z Bratislavy, z Pu-

kanca, ako zahraničné delegácie z Čes-

kej republiky, z Poľska a z Maďarska. 

Medzi nimi boli aj Ing. Dušan Petrík, 

štátny tajomník Ministerstva hospo-

dárstva SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, 

predseda Hlavného banského úra-

du, Ing. Norbert Werner, podpredse-

da Slovenského združenia výrobcov 

kameniva, Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka Banskej Štiavnice, Ing. Ru-

dolf Podoba, primátor Handlovej, Jo-

zef Uram, starosta Hodruše-Hámrov, 

Ing. Ivan Bača, riaditeľ Slovenskej 

banskej, s.r.o. Hodruša –Hámre, Ing. 

Jaroslav Malchárek, predseda Zdru-

ženia baníckych spolkov a cechov 

Slovenska,  Ing. Richard Kaňa, pred-

seda baníckeho spolku, JUDr. Du-

šan Vilím, tajomník Združenia baníc-

kych spolkov a cechov Slovenska, Ing. 

Adolf Lunev, vedúci oddelenia útlmu 

Rudné bane, š.p. B. Bystrica a PhDr. 

Jozef Labuda, CSc., riaditeľ SBM v B. 

Štiavnici. Zo zahraničia to boli: Dr. Ve-

ronika Sochorová, riaditeľka pre me-

dzinárodné vzťa-

hy EUROMINES, 

Mgr. Milena Šan-

dová, riaditeľka Ťé-

žební únie ČR, Ing. 

Zdeněk Brázda, 1. 

podpredseda Hor-

nických a hutníc-

kych spolkov ČR, 

Dr. Wieslav Bla-

schke, prezident 

Združenia techni-

kov a inžinierov baníctva Poľskej re-

publiky, Dr. Nagy Lájos, prezident 

Maďarskej baníckej a hutníckej spo-

ločnosti. V programe šachtágu boli aj 

4 čestné skoky cez kožu, ktoré absol-

vovali Dr. Labuda, RNDr. Ján Pástor z 

B. Bystrice, Peter Fridrich z Hodruše a 

Ing. Josef Gavlas z Ostravy. V pivnom 

súboji zvíťazil Vladimír (Jozef) Nit-

schko z Hodruše nad Ing. Kútnikom 

zo Štiavnice.  Funkcionármi šachtágu 

boli Ing. Durbák – prezídium, Ing. Fe-

renc – kontrárium, M. Šesták – fuch-

smajor, Mgr. Kružlic – kantor s po-

mocou Spevokolu Štiavničan, Ing. 

Karabelly – pivný dispečer, ošliador 

držali – Bc. Kaňa a Ing. Gubriansky. 

Sponzormi podujatia bolo Slovenská 

banská, s.r.o. Hodruša- Hámre, Hotel 

Salamandra a banícky spolok. 

Druhým podujatím bolo 8. valné 

zhromaždenie Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska so síd-

lom v B. Štiavnici, ktoré sa uskutoč-

nilo 21.3.2014 v historickej aule SPŠ 

S. Mikovíniho. Rokovanie, ktorého 

sa zúčastnili zástupcovia 25 baníc-

kych spolkov z celého Slovenska, vie-

dol Ing. Malchárek, predseda zdru-

ženia. Na valnom zhromaždení bolo 

podpísané aj Memorandum národ-

ných baníckych a hutníckych združe-

ní Maďarska, Poľska, Česka a Sloven-

ska. Účastníci zvolili aj nové vedenie 

Združenia, novým predsedom sa stal 

Štiavničan, Ing. Erik Sombathy, k zvo-

leniu do tejto zodpovednej funkcie mu 

blahoželáme a želáme mu v nej veľa 

úspechov. Za tajomníka bol opätovne 

zvolený JUDr. Dušan Vilím, členmi 

výkonného výboru sa stali: Ing. Ko-

váč, Ing. Molčík, J. Král, Ing. Podoba 

a Ing. Werner. Hosťami rokovania boli 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka 

Banskej Štiavnice, Ing. Ján Totkovič, 

riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho a zahranič-

né osoby, Ing. Brázda, Dr. Blaschke a  

Dr. Nagy, ktoré spolu s Ing. Malchár-

kom podpísali Memorandum.  Pod-

ujatie organizačne a hmotne zabez-

pečil banícky spolok. Za poskytnutie 

priestorov patrí poďakovanie vedeniu 

SPŠ S. Mikovíniho. Zdar Boh!

Milan Durbák

Významné banícke podujatia Jarné 
prebudenie
KST Dr. Téryho Vás 5. apríla 

2014 pozýva na 23. ročník tra-

dičnej jarnej turistickej akcie - 

Jarné prebudenie.      

Program:

7:15 hod. odchod  účastníkov z 

B.Štiavnice do Vyhieň

8:00 hod. odchod na trasu: Vy-

hne, pri lietadle - Vyhne, časť 

Handel – Repište, Hrad Markus - 

Repište, kopec Bimbís (hokejový 

kríž) – Chrústov – Sv. Ján (Žia-

kovci) – areál Klubu Biatlonu Vy-

hne

12:00 – 13:00 hod. príchod do 

areálu Klubu Biatlonu Vyhne 

16:00 hod. odchod do B.Štiavn-

ice

Občerstvenie (guláš, čaj...) bude 

prichystané v chate v areáli Klu-

bu biatlonu Vyhne.

Príspevok na akciu:  1,50 Euro

Deti do 15 rokov: 0,50 Euro 

Doprava: vlastnými autami, prí-

padne minibusom (dopravu si 

hradí každý účastník)  

Prihlásenie na akciu do 2. aprí-

la  2014                                      

Info o akcii: Tel: 0907 522 840

Príďte medzi nás a spravte prvé 

jarné kilometre ku zdraviu. Za-

pojte sa do projektu „100 jar-

ných kilometrov!“ Spoznávaj kraj 

v ktorom žiješ, príroda Ťa odme-

ní.   

Róbert MELCER 

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-

nutie podpornej skupiny príbuz-

ných, starajúcich sa o blízkeho s 

Alzheimerovou chorobou,  ktorá 

sa  uskutoční dňa 03. 04. 2013 o 

14.00 hod. v spoločenskej miest-

nosti  DOMOVA MÁRIE, Špitál-

ska ul. 3, Banská Štiavnica. Denný 

režim chorého na Alzheimerovu 

chorobu. Prednášajúci : Bc.Neuba-

uerová Júlia. Tešíme sa na vás!

Kontakt: e-mail: zdravdm@do-

movmarie.sk , 0903/266 212

Domov Mária

ČriepokČ

„„Hoci sa cirhóza píše s mäkkým 

„i“, vždy predstavuje tvrdú pe-

čeň.“

Ján Petrík
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Spoločne sa vytriedilo a zhodno-

tilo 538,58 t materiálu z komu-

nálneho odpadu, čo potvrdzu-

je stúpajúci trend od r. 2005. V 

tomto množstve je zahrnutý aj 

papier, ktorý odovzdali občania 

formou mobilného výkupu počas 

roka (výmena za toaletný papier, 

hygienické vreckovky alebo pe-

niaze) a papier vyzbieraný škol-

skými zbermi. Okrem toho ob-

čania na zberný dvor odovzdali 

64,54 t autovrakov.

V Banskej Štiavnici sa však vy-

tvorilo aj 2 871,9 t zmesové-

ho komunálneho odpadu. V po-

rovnaní s minulým rokom je to 

pokles o 13 %, čo je veľmi pozi-

tívne. Z celkového vyproduko-

vaného komunálneho odpadu sa 

však vytriedilo a zhodnotilo len 

15,8 %. 

V blízkej budúcnosti plánujeme 

viaceré zmeny v oblasti odpado-

vého hospodárstva smerujúce 

k zintenzívneniu 

triedeného zbe-

ru odpadu a zni-

žovaniu množstva 

zmesového odpa-

du. Na jar tohto 

roku sa začne bu-

dovať pre občanov 

nový zberný dvor 

v areáli bývalej ba-

terkárne (Antol-

ská ulica), najmä 

na Drieňovej a v 

priestore Križovat-

ky budú vybudova-

né uzamykateľné 

stojiská, rozbieha sa informačná 

kampaň, aby občania vedeli ako 

a prečo majú správne triediť od-

pad a mohli si všetky potrebné 

informácie ľahko nájsť na mest-

skej stránke.

Za všetok vytriedený odpad, kto-

rý obyvatelia mesta ukladajú do 

farebných nádob na separova-

ný zber, alebo ktorý prinesú na 

súčasný zberný dvor (ešte stále 

na ul. E. M. Šoltésovej 1, pri že-

lezničnej stanici) im patrí veľká 

vďaka.

Miloš Veverka

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 

31.3.2014 si  

pripomenie-

me 1. výročie 

čo  nás na-

vždy opustil 

syn , brat, kamarát,vo veku 

23 rokov Janko Cibula. 

"Odišiel tak náhle, nikto to 

nečakal, osud sám to  chcel, 

prečo  to len uponáhľal. Za-

páľme sviece, ktorí sme ho  

milovali, na tie krásne  chví-

le, ktoré  sme sním prežívali..."

...odišiel  bez  rozlúčky od 

otca , matky a brata Patri-

ka.

Menej zmesového odpadu a viac 
separácie Bilancia triedeného zberu za rok 2013

Komodita množstvo
[tony]

Papier 197,03

Plasty 74,87

Sklo 143,07

Kovové obaly 11,23

Ostatné kovy 3,54

Nápojové kartóny 8,61

Elektroodpad 32,28

Opotrebované
pneumatiky

3,90

Odpadové oleje 0,60

Textil 9,20

Žiarivky 0,02

Drevo 42,37

Zelený bioodpad 11,86

Spolu 538,58

Technické služby, mestský 

podnik, oznamujú občanom, 

že sa v mesiaci apríl 2014 

bude realizovať zvoz nebez-

pečného odpadu a elektro-

odpadu (chladničky, pračky, 

televízory, počítače, telefóny, 

písacie stroje, žehličky, 

žiarivky, akumulátory,...).

Zvozy sa uskutočnia nasledovne:

Dňa 23.4.2014 sa uskutoční 

zvoz na vyzbieranie odpadu zo 

Špitálky (rodinné domy), Drie-

ňová, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, 

sídliska Drieňová, sídliska Juh 

(Križovatka), Dolná ul., 1.mája, 

Okrúhla, Novomestského.

Dňa 24.4.2014 sa uskutoč-

ní zvoz na vyzbieranie odpadu 

z ulíc: Augustu, Belianska, Be-

lianske jazero, D.Licharda, Dol-

ná a Horná Resla, Dolná a Horná 

Ružová, Gagarina, Hájik, Hella, 

Hodžu, Hurbana, Kamenná, Ku-

kučína, Langsfelda, Malá Okruž-

ná, Mierová, Michalská, Pecha,  

Staromestská, Staronová, Staro-

zámocká, Strieborná, Václaveko-

vej, Vodárenská, Výskumnícka, 

Banícka, Družstevná, Gwerko-

vej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod 

kalváriou, Podjavorinskej, Poľ-

nohospodárska, SNP, Športová, 

Tótha, Údolná, 8.mája, Akade-

mická, Botanická, Farská, Ho-

lého, Katova, Kammerhofská, 

Malé trhovisko, Novozámocká, 

Palárika, Pod Troj.vrchom, Re-

meselnícka, Spojná, Višňovské-

ho, Zigmund šachta

Dňa 25.4.2014 sa uskutoční 

zvoz  na vyzbieranie odpadu z 

mesta, zo Štefultova, z časti Sit-

nianska, z Povrazníka

Prosíme občanov, aby si spomí-

naný odpad vyložili v dobe do 

7,00 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhrad-

nom termíne zvozu.

 Heiler Peter

riaditeľ podniku  

Zvoz nebezpečného 
odpadu, elektroodpadu 

Poďakovanie 
Touto cestou chceme poďako-

vať všetkým, ktorí sa prišli roz-

lúčiť s naším drahým manželom, 

otcom, bratom, strýkom, kmot-

rom a krstným Michalom Ďuri-

com, ktorého si povolal náš Pán 

dňa 15.3.2014. Ďakujeme za kve-

tinové dary a modlitby. Osobitná 

vďaka patrí všetkým, ktorí akým-

koľvek spôsobom pomohli v sú-

vislosti s  prípravou a realizáciou 

pohrebného obradu. Pán Boh vám 

to všetkým odplať. 

Smútiaca rodina

Pre mladých 
dramatikov
Divadelný ústav Bratislava vyzý-

va všetkých mladých dramatikov 

do 18 rokov, aby svoje dramatické 

pokusy nestrážili doma, ale zaslali 

ich do súťaže. Uzávierka 5. roční-

ka súťaže DRAMATICKY MLADÍ 

2014 je 20.4.2014. Bližšie info: 

na č.t.: 0915 819 989 (Mgr. Mária 

Petrová), e-mail: petrova@osveta-

ziar.sk.

Jarný rez stromkov
SZZ - Základná organizácia v Šte-

fultove vás pozýva na výročnú 

členskú schôdzu, ktorá sa usku-

toční 30.3.2014 (nedeľa) o 14:30 

hod. v Dome záhradkárov na Šte-

fultove.

Výbor ZO SZZ Štefultov BŠ
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Silvia Pilková – recepty z pub-

likácie „Poklady slovenskej ku-

chyne“  

Bírhund zo štiavnické-

ho Povrazníka
Potrebujeme: 

250 g bryndze, 125 g masla, 2 

malé cibule, nakrájané nadrobno, 

½ lyžičky soli, mleté čierne kore-

nie, 1 lyžica sladkej mletej papri-

ky, 1 lyžica horčice 

Postup:

Všetky suroviny dokonale vymie-

šame a natrieme na krajce chleba 

nasucho opečené na platni sporá-

ka.                                  Dobrú chuť!

Od roku  1993 si 22. marca 

pripomíname Svetový deň  

vody. 

Valné  zhromaždenie OSN na Kon-

ferencii v brazílskom meste Rio de 

Janeiro v roku 1992, v súlade s od-

poručeniami Konferencie OSN o ži-

votnom prostredí a rozvoji, vyzva-

lo  svoje členské krajiny, aby tento 

deň venovali aktivitám, ktoré pod-

poria  informovanosť verejnosti o 

nenahraditeľnom význame vody.  

Slovenské banské múzeum  hlav-

né aktivity ku Svetovému dňu vody 

posunulo o deň skôr, aby  vyšlo v 

ústrety školákom a pripravilo tema-

tickú prehliadku na výstave Krote-

nie živlov, alebo energie v službách 

človeka.  Veľmi nás potešil záujem 

škôl, predovšetkým ZŠ J.Horáka, 

( ale aj z Banskej Belej a Cirkevnej 

ZŠ F.Assiského ), kde sa na výsta-

ve postupne vystriedali deti od 4. 

do 9.ročníka. Deti boli zapájané do 

témy  a postupne od významu vody 

pre život na Zemi, pre nás ľudí, sa 

dostávali k informáciám, ako voda 

slúžila pre potreby baníctva, kto 

bol J.K.Hell, M.K.Hell, či J.Schitko 

a ako a prečo vznikali  štiavnické taj-

chy. Ako si zapamätali základné in-

formácie si deti overili pri závereč-

nej hre.

      Čas strávený na výstave vôbec 

nemusí byť nudný a viesť deti ku 

kultúrnym hodnotám v meste pl-

nom múzeí je dôležitá úloha múzej-

níkov i pedagógov.  Výstava Krote-

nie živlov, alebo energie v službách 

človeka je pripravená  tak, aby sa 

dala využiť pre  prírodovedu aj 

fyziku, pre predškolákov, ale aj 

pre stredoškolákov. O mesiac nás 

čaká Deň Zeme, kde hlavnou té-

mou budú  fosílne palivá a alter-

natívne zdroje energie.  

    Za organizátorov Svetové-

ho dňa vody v SBM  ďakujem 

všetkým, ktorí mali záujem niečo 

sa dozvedieť a niečo spraviť aj pre 

naše deti.  

M.Sombathyová  

Deň vody v Slovenskom 
banskom múzeu

Žiaci základných škôl v SBM foto archív autora

Marec je mesiacom kníh 

a 20. marca 2014 sa mi pri 

tejto príležitosti dostalo 

milého pozvania od duchom 

stále mladých a láskavých 

štefultovských seniorov.

Naše stretnutie bolo ako slniečko pr-

vého jarného dňa, ktoré nazeralo do 

útulných priestorov klubu, kde ma už 

privítala vedúca denného centra, pani 

Ruženka Dobrovodská, a pán Milan 

Štencl ma za potlesku ostatných čle-

nov obdaroval krásnou básňou z vlast-

nej tvorby. Príjemne ma prekvapila aj 

bohatá účasť a záujem o stretnutie, 

pretože sa necítim byť ničím výnimoč-

ná a potešiť dobrých ľudí úsmevom, či 

básničkou, spôsobuje radosť aj mne.

Nečakane vrelé  prijatie, jarná výzdo-

ba, domáce koláčiky, kávička a úžas-

ná atmosféra ma naplnili novou pozi-

tívnou energiou. Dozvedela som sa, že 

každý tu robí to, čo má rád, čo ho baví, 

a každý je pre klub a svojich priateľov 

užitočný. Veľa zaujímavých informácií 

mi poskytla p. Cilka Andrášeková, kto-

rá je členkou KD od jeho vzniku v máji 

1987. Pani Anka Halušková nezabúda 

na výročia a životné jubileá význam-

ných osobností a spolu s pani Ľudmil-

kou Šebeňovou sa starajú o vzácnu 

knižnicu, ktorej najväčšiu časť im da-

roval MUDr. Kindernay. No ani prá-

ca s počítačom im nerobí problémy. Na 

doporučenie p. Vladka Popraca z ban-

skoštiavnického KD si zriadili vlast-

nú internetovú stránku, takže kráča-

jú s dobou. Pani Alenka Kmetíková a p. 

Milka Psotná vedú kreatívny kurz ruč-

ných prác a v úvode spomínaný básnik 

p. Milan Štencl dokáže všetkých pote-

šiť veršami pre každú príležitosť. Pani 

Valika Inglotová a Jarka Kartúseko-

vá majú dobré nápady a zmysel pre es-

tetické cítenie, preto ich vtipne vola-

jú ,,výzdobníčky“. O kroniku klubu sa 

vzorovo stará p. Blaženka Mýttová, 

funkciu zodpovednej pokladníčky vy-

konáva p. Marienka Výbochová, p. Ra-

imond Čechra využíva svoju manuálnu 

zručnosť pri údržbe a drobných opra-

vách priestorov, p. Evka Kašiarová do-

hliada na zdravý pitný režim a nápoje, 

p. Magduška Kmetyová sa stará o ku-

chynku, pohostenie a tiež o výsadbu 

kvietkov pri pamätníku padlých, aj keď 

dôstojný vzhľad tohto pietneho miesta 

je zásluhou celého klubu. Pochvaľujú si 

spoluprácu s Domovom Márie v Ban-

skej Štiavnici, ale aj mnohými inými 

organizáciami. Medzi najaktívnejších 

seniorov patria manželia Debnárovci, 

ktorí vykonávajú prácu kultúrnych re-

ferentov, pripravujú rôzne vystúpenia, 

scénky, vedú spevácky a tanečný sú-

bor Jašteričky a sú stále pozitívne na-

ladení. Aj vďaka nim sa prostredníc-

tvom televíznej obrazovky dozvedelo o 

štefultovskom KD celé Slovensko. Pani 

Dobrovodská mi prezradila, že by Anič-

ku a Milanka Debnárovcov chceli  pri-

hlásiť do ankety Seniori roka. 

Klub má v súčasnosti  48 členov, 

ktorí sa stretávajú dvakrát týžden-

ne a vďaka p. Marienke Kružlico-

vej a Anke Mojžišovej z Povrazní-

ka viem, ako sa z toho tešia. Tešia sa 

z bohatých aktivít a vzájomnej prí-

tomnosti, pretože je im spolu dob-

re, pretože sa radi smejú, pretože 

ľudské srdce nemá vrásky a vek je 

len číslo strany v knihe života.

Janka Bernáthová

Vek je len číslo strany v knihe života

Pôstna úvaha
Keď smútok zviera dušu moju a 

bolesť srdce leptá,

modlitbu tichú, úprimnú, k ne-

besám môj ret, tak šeptá.

Na vrúcne slová odpoveď, boha-

tá sila vanie

rozkošná manna -živý chlieb, do 

duše  rozháranej.

Bremeno biedy, čo ma tlačí, ná-

hle mi z bedier padá k zemi, 

radostnú vieru skryjem v plači a 

hneď tak dobre - dobre je mi.

Emília Cútová

Oznamy pre 
členov SZTP
Výbor SZTP oznamuje svojim čle-

nom, že v priebehu marca budú 

úradné hodiny v kancelárii zväzu 

len každú stredu od  8:00 – 14:00. 

Oznamujeme svojim členom, že v 

rámci nášho zväzu pôsobí na Kraj-

skom zväze telesne postihnutých 

odborná pracovníčka poskytujúca 

sociálne poradenstvo. Akreditova-

né pracovisko sa nachádza vo Zvo-

lene oproti nemocnici, Bernolákova 

ul. 1, 969 01 Zvolen. Odborná pra-

covníčka Mgr. Janka Šályová, tel.č.: 

045/533 53 68, s ktorou sa môžete 

skontaktovať na uvedenom tel.č. a 

adrese.                               Ivan Madara
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Vážení lúštitelia!

Výhru poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-eur v predajni 

Afashion, Radničné nám. 14, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.9/2014: „Netre-

ba sa báť tých, čo sa mýlia, ale tých, 

čo klamú.“ Výhercom sa stáva Vie-

ra Bačíková, Železničiarska 6, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na nákup tovaru v hodno-

te 10,-eur v predajni ALLCOM, 

Radničné nám. 11, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

7.4.2014.

V tajničke sa ukrýva výrok F. Maria-
ca: „Niekoho milovať znamená byť... 
(dokončenie v tajničke)  
A., Cicavec z pralesa, sonograf, poľ-

né preteky, posunutie,   

B., Ťaží sa v lese, druh stromu, sme-

čovania,    

C., Začiatok tajničky, 5 v Ríme,

D., Oznámil úradom, nákladné 

auto, odháňal, približne,    

E., Stupeň v jude, ostrov v Chor-

vátsku, hrubé drevo, zima,

F., Koncovka lokál, vracal česky, 

vyhynutý kočovník, 551 v Ríme, 

existuješ,   

G., Spoluhláska v slove aša, koráb 

Noema, onak, pomôcka na mláte-

nie obilia, hod,       

H., Oska, boh mesta Eridu, ma-

chuľa, 445 v Ríme, vanie,      

I., 2.časť tajničky, príbytok včiel,

J., Mužské meno, kuchynské ná-

doby, priestor pri dome, Ján čes-

ky,

K., Ľaknutie, Daniel, štýl, takýto.

1., Predložka, zradca Ježiša, krém 

na nohy,  

2., Vymenila za peniaze, veľká 

miestnosť,   

3., Druh osobného auta, druh jed-

lej huby,

4., Pmotal, blška, radón, 500 v 

Ríme,   

5., Nie po francúzsky, sólo v opere, 

príbytok farára, 

6., Býval, patriaci Ilke,       

7., Kto kŕmi, mesto pri Čiernom 

mori, kyslík, 

8., Rieka po rusky, hlas žaby, roľníc-

ke družstvo, síra,  

9., Stred slova kosti, nárek, viedol 

česky,          

10., Pracovník s drevom, smutne,          

11., Pond, svatko, dedo, rozprávko-

vý vták,        

12., Chorvátske mesto, vlas, sova, 

tona, 

13., Sedenie, arabské meno, vrece, 

osobné zámeno,

14., Vzdeláva sa, sadia, podmienko-

vá spojka, 

15., Koniec tajničky.

Pomôcky: Ozal, noh, reka, non, 

plaš, blil, anapa

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

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

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

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

A

B

C

D
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H

I

J

K

rížovka Krížovka Krížovka Krížovka Kríž

Piatok 28.3. o 18:30 hod.

 Noe Noe
Dráma / Fantasy, USA, Dráma / Fantasy, USA, 
2014   MP:12   Vstupné:4€2014   MP:12   Vstupné:4€
Biblický hrdina Noe trpí Biblický hrdina Noe trpí 
apokalyptickými vízia-apokalyptickými vízia-
mi, predpovedajúci sko-mi, predpovedajúci sko-
rú potopu celého sveta. rú potopu celého sveta. 
Noe urobí všetko preto, Noe urobí všetko preto, 
aby zachránil svoju ro-aby zachránil svoju ro-
dinu pred blížiacou sa dinu pred blížiacou sa 
katastrofou. Je ale obava katastrofou. Je ale obava 
skutočná?skutočná?

Sobota 29.3. o 18:30 hod. 

PompejePompeje
Akčný / Dobrodružný / Akčný / Dobrodružný / 
Dráma / Romantický,USA Dráma / Romantický,USA 
,Nemecko, 2014, 102 min  ,Nemecko, 2014, 102 min  
MP:12  Vstupné:4€MP:12  Vstupné:4€
V dňoch, kedy je najväč-V dňoch, kedy je najväč-
ší výbuch sopky Vezuv na ší výbuch sopky Vezuv na 

spadnutie, sa otrok na spadnutie, sa otrok na 
lodi smerujúcej do Ne-lodi smerujúcej do Ne-
apola rozhodne, že stoj apola rozhodne, že stoj 
čo stoj musí ísť domov čo stoj musí ísť domov 
do Pompeje zachrániť do Pompeje zachrániť 
svoju milovanú ženu a svoju milovanú ženu a 
svojho najlepšieho pria-svojho najlepšieho pria-
teľa, gladiátora, uväzne-teľa, gladiátora, uväzne-
ného v mestskom kolo-ného v mestskom kolo-
seu.seu.

Nedeľa 30.3. o 15:00 hod.

 Cililing a pirátska víla Cililing a pirátska víla
Animovaný / Fantasy, 
USA, 2014, 78 min  Vstup-
né:4€
Zo sveta Petra Pana pri-Zo sveta Petra Pana pri-
chádza do našich kín chádza do našich kín 
snímok Cililing a piráti, snímok Cililing a piráti, 
veľkolepé dobrodruž-veľkolepé dobrodruž-
stvo o Zarine, chytrej a stvo o Zarine, chytrej a 
ambicióznej víle, ktorá je 
ohromená neuveriteľný-

mi možnosťami modrého 
čarovného prášku. Keď čarovného prášku. Keď 
sa kvôli svojim odváž-sa kvôli svojim odváž-
nym nápadom dostane nym nápadom dostane 
do problémov, utečie zo do problémov, utečie zo 
zeme víl a spojí svoje sily zeme víl a spojí svoje sily 
s pirátmi, ktorí z nej uro-s pirátmi, ktorí z nej uro-
bia kapitánku svojej lodi. bia kapitánku svojej lodi. 
Cililing sa spoločne so Cililing sa spoločne so 
svojimi priateľmi musí svojimi priateľmi musí 
vydať na dobrodružnú vydať na dobrodružnú 
púť, aby Zarinu našli a púť, aby Zarinu našli a 
spoločne potom skrížili spoločne potom skrížili 
meče s bandou pirátov meče s bandou pirátov 
pod vedením plavčíka pod vedením plavčíka 
Jamesa, z ktorého sa má Jamesa, z ktorého sa má 
čoskoro stať legendár-čoskoro stať legendár-
ny Kapitán Hookny Kapitán Hook

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

sťami modréhosťami modréhoooooss hhii ooooddrréťami modréh

Kupón č. 11
Krížovka

ka Krížovk

e 
ý-

ova@banskastiavnica.sk. ova@banskastiavnica.sk.ccs banskastiavn s
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OSOBNOSŤ:OSOBNOSŤ:

Zdenka Predná (populárna sloven-
ská speváčka, lokálpatriotka)
Juraj Červenák (populárny a pre-
kladaný slovenský spisovateľ žán-
ru Fantasy, autor vyše 20 románov, 
Banskoštiavničan)
Janka Bernáthová (poetka, spisova-
teľka a interpretka, redaktorka ŠN)
Zdenka Koreňová (banskoštiavnic-
ká autorka, hudobníčka a speváčka, 
pedagogička)
Katarína Kissová (banskoštiavnická 
poetka, autorka a interpretka)

KOLEKTÍV:KOLEKTÍV:

Paradajz pikčr (populárny a obľúbe-
ný banskoštiavnický divadelný sú-
bor, žiadaný a oceňovaný na diva-
delných prehliadkach)
Texasky (nezabudnuteľný, originál-
ny a veľmi úspešný detský tanečný 
súbor s mnohými celoslovenskými aj 
zahraničnými oceneniami)
Autorský klub literátov, hudobní-
kov a výtvarníkov (v r. 2013 sa au-
torsky a interpretačne podieľal na 
mnohých kultúrnych podujatiach v 
našom meste i mimo neho) 
ZUŠ (množstvom svojich vystúpe-
ní pravidelne obohacuje nejedno vý-
znamné podujatie v našom meste)  
Sitňan (folklórny, hudobno-tanečný 
spevácky súbor reprezentuje Banskú 
Štiavnicu už 30 rokov pod súčasným 
vedením na najvýznamnejších kul-
túrnych podujatiach)

PODUJATIE:PODUJATIE:

Zimomravenie (úspešné zimné pod-
ujatie pre deti narástlo na popularite, 
3. ročník)
Cap a l´est (multikultúrne originálne 
stretnutie s literatúrou a divadlom 
so značným záujmom odbornej, ale 
i širokej verejnosti na pôde Banskej 
Štiavnice) 
Digitalizácia kina Akademik (úspeš-
ný kultúrny počin, ktorým sa poda-
rilo vo významnej miere potvrdiť 
Banskej Štiavnici punc kultúrneho 
mesta)
Náckova Štiavnica (Jedno zo sym-
patických podujatí, ktorým organi-
zátori BŠHBS, POS, Živena a i. ne-
dovolia zahynúť baníckym tradíciám 
nášho mesta)
Cyklus autorských večerov (obľúbe-
né posedenia pri peknom slove, hud-
be, či výtvarnom umení)

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Kontakt:

 V uplynulých dňoch sme mali mož-

nosť spolu vytvoriť nominácie na 

ocenenie za zásluhy v minulom 

roku v oblasti kultúry. 

Komisia kultúry v spolupráci s vami 

vybrala užšie nominácie, z ktorých 

po verejnom hlasovaní vzíde víťaz 

v každej kategórii a následne bude 

ocenený na slávnostnom poduja-

tí v apríli tohto roku. Do 31.3.2014 

môžete hlasovať za svojho favorita 

v každej kategórii prostredníctvom 

ŠN, alebo e-mailovej adresy kultu-

ra@banskastiavnica.sk. Do e-mailu, 

príp. na hlasovací lístok napíšte svo-

ju adresu, aby ste mohli byť zaradení 

do žrebovania o peknú cenu. Hlasuj-

te len raz, duplicitné hlasy sa nebu-

dú brať do úvahy. Tešíme sa na vašu 

ďalšiu spoluprácu. 

KK pri MsZ v BŠ

ZAHLASUJTE a vyhrajte!

KURZ 
KREATIVITY
S textilom a vlnou na rôzne vari-

ácie.

V súčasnej dobe si ľudia nevedia 

nájsť chvíľku čas, zastaviť uponá-

hľaný život a  zahĺbiť sa pri odpo-

činku do zmysluplnej zábavy.

Rozhodli sme sa, že podporíme 

ženy, ktoré milujú ručné práce a 

ponúkli sme im netradičný kurz.

Kurz kreativity sa uskutočnil v 

dvoch termínoch. Prvý so zame-

raním na tvorbu z metrážové-

ho textilu a recyklovaného texti-

lu sa uskutočnil 15.2.-16.2.2014 v 

Kultúrnom centre Mesta Banská 

Štiavnica, každý v čase od 13:00-

18:00 hod.

V prvom termíne kurz navštívilo 

20 žien vo veku od 20-60 rokov.

Kurz viedla mladá výtvarníčka, 

ktorá v tomto roku uzavrela štú-

dium na VŠ a účastníčkam pred-

viedla moderné techniky dru-

hotného spracovania  textilu. 

Výsledkom boli čelenky, brošne, 

a náhrdelníky netradične spraco-

vané,  veľmi vkusné a originálne 

šperky.

Druhý kurz so zameraním na 

vlnu s rôznymi zameraniami vý-

roby- dielňa farbiarska a diel-

ňa tkáčska. Tento sa uskutočnil 

15.3.-16.3.2014 takisto v Kultúr-

nom centre Mesta Banská Štiavni-

ca, tak isto v čase od 13:00-18:00 

hod.Tohto kurzu sa zúčastnilo 23 

žien vo veku 15-65 rokov.

Kurz viedli dve renomované lek-

torky z POS v Banskej Bystrici.

Vďaka kurzu sme vytvorili sil-

né jadro šikovných žien ,ktoré sa 

nadchli pre myšlienku oživovať 

tento kurz aj naďalej, stretávať sa 

a vytvoriť  skupinu, ktorá sa bude 

zúčastňovať našich kultúrnych 

podujatí.

Na tomto kurze sa plstila vlna za 

sucha aj mokra, farbila sa, tkala na 

ráme aj doštičke.

Kurz splnil svoj účel a vďaka nemu 

bola založená veľmi silná skupi-

na šikovných  žien, s ktorými bu-

deme aj naďalej veľmi radi   spo-

lupracovať. Vďaka našej ponuke 

budú môcť rozširovať  svoje vedo-

mosti v oblasti spracovania rôz-

nych surovín na remeselnícke vý-

robky.

V dohľadnej dobe sa uskutoční v 

menšom rozsahu ďalší kurz.

Zuzka Patkošová

Odd.KŠaMK

V piatok 21. marca 2014  pripravilo 

Divadlo Pivovaru ERB pre svojich cte-

ných návštevníkov  opäť jeden neza-

budnuteľný večer  plný skvelého hu-

moru  a zábavy, tentokrát s vášnivou  

komédiou s názvom Náhodný výber.

Aj keď sa hovorí, že v živote nič 

nie je náhodné a naše stretnutia ria-

dia vyššie mocnosti, zdá sa, že aj tie si 

občas z dlhej chvíle zažartujú a spo-

ja ľudí tak veľmi, veľmi odlišných. A 

zápletka  komédie je na svete. Pre-

hnane starostlivá Eva je vernou, po-

slušnou a nedocenenou manželkou 

sebavedomého Jozefa a kým ona by 

mu zniesla modré z neba, on sa s te-

lom Adonisa bohémsky uloženým na 

pohovke necháva hýčkať a obsluho-

vať žene, ktorá sa práve unavená do-

tiahla z práce. A akoby to nestačilo, 

urážkami na jej adresu si s obľubou 

masíruje ego, ako inak, opäť v hori-

zontálnej gaučovej polohe. Frustro-

vaná Eva z lásky k svojmu ,,miláči-

kovi“ súhlasí, aby si na ozvláštnenie 

päťročného manželského stereotypu 

pozvali iný, cez inzerát náhodne vy-

braný manželský pár. A tak na scé-

nu prichádza koketná, vypočítavá  a 

do seba zahľadená Mária, alias Mia a 

jej extravagant-

nými výstrel-

kami unave-

ný a  na všetko 

zvyknutý man-

žel  Adam, pro-

fesor matema-

tiky. Od prvej 

chvíle je jasné, 

kto v ktorom 

m a n ž e l s t v e 

ťahá za kratší 

koniec. Neča-

kané situácie, 

vtipné dialógy a skvelé herecké výko-

ny nestrácajú na intenzite počas celé-

ho predstavenia a všetci si to parádne 

užívajú. A aj keď sa páry zdeformova-

né ponorkovou chorobou  vymenia a 

dostanú biblické mená do správnej 

biblickej rovnice, teda, Jozef a Mária, 

Adam a Eva, nič nie je zaručené. A tak 

sa po roku v staronovej zostave opäť 

nečakane stretávajú vďaka inzerátu.

Situácie nápadne pripomínajúce 

realitu, karikatúry milostných scén, 

vtipné dialógy a na všetko odhodla-

ní herci rozosmievali divákov  počas 

celého večera. V réžii Pavla Gejdo-

ša účinkovali Michaela Kapráliko-

vá, Zuzana Kyzeková, Matúš Krátky 

a Roman Matisko, ktorý je zároveň 

autorom hry. Spokojní diváci sa s 

hercami stretli aj po predstavení - 

niektorí v reštaurácii Pivovaru ERB 

a niektorí aj na javisku. V Náhod-

nom výbere sa totiž uvideli tak ver-

ne, že bez spoločnej fotografi e s pro-

tagonistami jednoducho nemohli 

odísť.

Z bohatej programovej ponuky 

Divadla Pivovaru ERB odporúča-

me do pozornosti  jazzový koncert 

skupiny JazzQ Martina Kratochví-

la 11. apríla 2014. Foto: L. Lužina

Janka Bernáthová

Náhodný výber odštartoval smiechom
V piatok 21. marca 2014  pripravilo

Divadlo Pivovaru ERB pre svojich cte-

ných návštevníkov  opäť jeden neza-

budnuteľný večer  plný skvelého hu-

moru  a zábavy, tentokrát s vášnivou

komédiou s názvom Náhodný výber.
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V sobotu 22.3. vyvrcholila 

zimná príprava nášho mužstva 

prípravky turnajom v Krupine 

za účasti prvoligových 

mužstiev JUPI Banská Bystrica, 

MFK Strojár Krupina, MFK 

Lokomotív Zvolen a Slovana  

Šahy MFK Detva. 

Po úvodnom hvizde turnaja na nás 

vybehlo o dve hlavy vyššie mužstvo 

Krupiny, čo malo za následok zrane-

nie brankára a obrancu nášho tímu, 

kde hlavne za brankára sme nena-

šli adekvátnu náhradu, čomu zod-

povedá výsledok zápasu prehra 5:1. 

Chlapcov dokonale zastrašili, čo sa 

podarilo prekonať už ďalším zápa-

som konečne so seberovnými Slova-

nom Šahy  výhrou 4:0.  Nasledova-

la výhra s Detvou 6:1 a JUPI Banská 

Bystrica 2:1. Zápas so Zvolenom, 

kde sme vážne pomýšľali na prvé 

miesto sme opäť narazili na dvoch 

golemov v obrane, cez ktorých ces-

ta neviedla a smolne sme prehrali 

1:2. Cez to všetko chlapci sa snažili 

a svojou kombinačnou hrou uchvá-

tili obecenstvo, za čo boli odmenení 

individuálnymi oceneniami. Teraz 

konečne prejdeme na trávu a dú-

fam, že budeme pokračovať v zapo-

čatom diele.

Richard Neubauer

Zimná príprava prípravky Štiavnickí bežci 
úspešní
Obec Sielnica usporiadala dňa 22. 

marca už 18. ročník behu „Oslobo-

denia obce“. Za pekného takmer 

letného počasia nastúpilo na štart 

množstvo behu chtivých športov-

cov. Banská Štiavnica mala počet-

né zastúpenie kondičných bežcov, 

ktorí vo svojich kategóriách patri-

li medzi najlepších, a to zaslúžene. 

Výsledky:

Mladšie žiačky: 

3. Alexandra Nemčoková

4. Adela Prefertusová

Staršie žiačky:

1.Timea Potančoková 

Starší žiaci:

1.Andrej Berlanský

Dorastenci:

6. David Nemčok

Ženy:

1. Timea Potančoková

Muži:

3. Martin Prokein

Veteráni I.: 

1. Daniel Matis

Veteráni II.:

1. Juraj Cengel

Vlado Nemčok

Brezno 1.3.2014

Plavecký klub Banská Štiavnica

Dievčatá - 8.roč. a mladšie:

Melicherčíková Lara - 3. 25m voľ. 

spôsob 26.61, 3. 25 prsia 29.73

Ľuptáková Dominika – 2. 25m voľ. 

spôsob 29.19, 1. 25m prsia 31.82

Lepáčeková Karolína -  1. 25m 

voľ. spôsob 28.64,  1. 25m voľ. spô-

sob 33.17, 2. 25m znak 30.99

Lepáčeková Paulína – 16. 50m 

voľ. spôsob 46.02, 13. 100m voľ. 

spôsob 1:45.00, 4. 50m prsia 47.84, 

7. 100m prsia 1:44.32, 3. 200m pr-

sia 3:40.76

9. – 10. roč.: 

Melicherčíková Timea – 8. 50m 

voľ. spôsob 42.92, 2. 50m prsia 

48.01,  2. 100m prsia 1:46.29, 1. 

200m prsia 3:46.13

Ľuptáková Emma – 11. 50m voľ. 

spôsob 44.46, 10. 100m voľ. spô-

sob 1:45.74, 4. 50m prsia 50.61, 7. 

100m prsia 1:56.87, 3. 50m motý-

lik 48.80

Smutná Zuzana – 20. 50m prsia 

1:08.90, 21. 50m voľ spôsob 57.22, 

14. 50m znak 1:06.23

Chlapci - 8.roč. a ml.:

Borgula Martin – 1. 25m voľ. spô-

sob 24.89, 1. 25m znak 25.60, 1. 

25m motýľ 31.92, 1. 25m prsia 

28.61

9.- 10. roč.:

Maruniak Matej – 7. 50m voľ. 

spôsob 46.95, 6. 100m voľ. spô-

sob 1:45.67, 5. 50m znak 54.38, 2. 

100m znak 1:51.43

Bók Šimon – 7. 100 voľ. spôsob 

2:00.29, 9. 50m voľ. spôsob 50.59, 

6. 50m prsia 1:06.46

Mojička Ján – 5. 50m voľ. spôsob 

43.36, 4. 100m voľ. spôsob 1:41.81, 

1. 50m znak 51.32, 4. 50m prsia 

57.10

11. – 12. roč.:

Balász Michal – 5. 50m voľ. spô-

sob 35.93, 3. 100m voľ. spôsob 

1:23.24, 6. 50m znak 46.33, 4. 50m 

prsia 46.01, 4. 100m prsia 1:45.98, 

5. 50m motýlik 47.68

Berlanský Andrej – 6. 50m voľ. 

spôsob 35.97, 4. 100m voľ. spô-

sob 1:24.06, 3. 50m znak 43.32, 4. 

100m znak 1:33.35, 1. 50m motýlik 

41.05, 2. 100m motýlik 1:46.38

13. – 14. roč.:

Dóczy Filip – 10. 50m voľ. spô-

sob 36.63, 10. 100m voľ. spôsob 

1:29.98, 6. 50m znak 47.54, 8. 50m 

prsia 50.10, 5. 100m prsia 1:48.51

Muži – 19 roč. a st.:

Čamaj Ján – 2. 50m voľ. spôsob 

26.86, 3. 100m voľ. spôsob 1:00.25, 

1. 50m znak 32.24, 1. 200m pol. 

preteky 2:32.72

Konečný Marek – 4. 50m voľ. spô-

sob 28.48, 1. 50m prsia 33.39, 1. 

100m prsia 1:14.27, 1. 200m prsia 

2:49.60

Doletina Dárius – 3. 50m voľ. spô-

sob 28.47, 3. 50m znak 34.48, 3. 

50m prsia 36.96, 3. 50m motýlik 

30.25

Štafety mix:

2. 4 x 50m pol. preteky (Mojička J., 

Melicherčíková T., Maruniak M., 

Luptáková E.) 3:21.61

K dosiahnutým výsledkom našich 

plavcov z Plaveckého klubu Banská 

Štiavnica srdečne blahoželáme a na 

ďalších plaveckých pretekoch im že-

láme veľa úspechov, aby nás úspeš-

ne reprezentovali doma i v zahrani-

čí. PK Banská Štiavnica

Banskobystrický pohár 
v plávaní v Brezne - 2.kolo Divadlo 

Pivovaru ERB 

vás pozýva...
...na koncert českej hudob-

nej legendy. 

Už jedenásteho apríla sa v 

Banskej Štiavnici predsta-

via priekopníci jazz-rocku 

Jazz Q pod vedením jedného 

zo svojich zakladateľov Mar-

tina Kratochvíla. Pri príleži-

tosti 50. narodenín kapely 

odohrajú v Divadle Pivovaru 

ERB svoj jediný koncert na 

Slovensku! Jazz Q sa pred-

staví vo hviezdnej zostave: 

Martin KRATOCHVÍL (klá-

vesy), Oskar PETR (spev), 

Zdeněk Crissa FIŠER (gita-

ra), Vajco DECZI (bicie), Pře-

mysl Drát FAUKNER (basa).

Miesto a čas: piatok 11. aprí-

la 2014 o 19.00 v Divadle Pi-

vovaru ERB

Vstupenky: 28 €, členovia 

Klubu ERB 26 €

Predpredaj (do 31. marca): 

24 €, členovia Klubu ERB 

22 €

Tím pivovaru ERB

Úspešné mladé futbalové nádeje foto archív autora
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Predám prerobený 2-izbový teh- 

lový byt na Križovatke, cena 36 

000,-€, tel.č.: 0907 791 861

Prenajmem zariadený byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu 2-izbový byt   

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Predám záhradu s chatkou, cena  

dohodou, tel.č.: 0908 502 023

Prenajmem 1-izbový zariadený  

byt pod Kalváriou, tel.č.: 0910 488 

211 

Prenajmem 3-izbový byt na Drie- 

ňovej, tel.č.: 0903 761 217

Dám do prenájmu RD v B.Stud- 

enci slušnej rodine, tel.č. 0907 712 

460

Prenajmem garáž na Drieňovej  

dlhodobo, cena 35€/mesiac, tel.č.: 

0905 178 047

Predám RD v Banskej Štiavni- 

ci blízko centra. Cena 119 000 eur 

+dohoda, tel.č. 0944 505 899

Vymením 2-izbový byt na Dolnej  

za 3-izbový + doplatok. Kontakt: 

0948 282 484

Prenajmem halu (na obchod,  

sklad, kancelárske priestory), 

360m², aj ja bývanie, tel.č.: 0903 

121 901

Predám murovanú garáž v Ban- 

skej Štiavnici na Špitálke (nad zá-

kladnou školou) s pripojením na 

elektrickú sieť. Cena: 5300€, pri 

rýchlom jednaní možná dohoda. 

Kontakt: 0918 88 24 60

Taxi nonstop 0940 747 999 

Provident pôžičky aj pre neza- 

mestnaných, tel.č.: 0907 693 596

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 693 596 

Predám Š-Octavia Albiente 1.8T,  

rok výr. 2001, 20V, výkon 110 kW, 

po výmene bŕzd, tlmičov, platni-

čiek, cena 2 200,-eur, kontakt: 0905 

988 766 

Predám úplne novú (02/2014)  

vstavanú umývačku riadu  zn. 

MORA IM630, rozmery V 815 mm, 

Š 598 mm, H 550 mm (so zatvore-

nými dverami). Cena: dohodneme 

sa. Tel.č.: 0904 843 681 sa. e .č.: 090 8 3 68

reality

prácappppppppppppp

Prijmeme čašníka/čašníčku. Aj  

dlhodobo. Informácie na tel.č.: 

045/6922319 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Prenajmeme 1 – izbo-Prenajmeme 1 – izbo-
vý byt ( 21,62 m²)  na vý byt ( 21,62 m²)  na 

ulici A.T.Sytnianskeho ulici A.T.Sytnianskeho 
2, v bytovom dome - 2, v bytovom dome - 

oproti autoškole Bosák. oproti autoškole Bosák. 
Mesačný nájom 100 Mesačný nájom 100 

€ + energie. Kontakt: € + energie. Kontakt: 
045/692 0882045/692 0882

Mobil: 0915 826 295Mobil: 0915 826 295

Predáme 3 – izbový byt Predáme 3 – izbový byt 
na ulici Gen.L.Svobodu na ulici Gen.L.Svobodu 

1496/4, 2 poschodie, 1496/4, 2 poschodie, 
kompletne prerobený. kompletne prerobený. 

Možnosť nájmu s Možnosť nájmu s 
odpredajom. CENA: odpredajom. CENA: 
45 000,-€. Kontakt:45 000,-€. Kontakt:

 045/692 0882  045/692 0882 
Mobil: 0911 601 003Mobil: 0911 601 003

BANSKÁ ŠTIAVNICA

mobil:  0908 598 222
e-mail: banskastiavnica@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk

MAREC...
poberaj sa STAREC.
Využite poslednú možnosť zakúpiť si okná a dvere SLOVAKTUAL
za zvýhodnené a znížené ceny.

Akcia platí do 31.3.2014.

Masáže - T.Krištoffová Masáže - T.Krištoffová 
klasická, Bowenova, lymfod-
renáž Otváracie hodiny: - 
párny týždeň: UT, ST, ŠT, PI 
12:00 - 20:00 SO, NE - obj. - 
nepárny týždeň: UT, ST, ŠT 

12:00 - 20:00 Plaváreň, 
Mládežnícka 10, B.Štiavnica 
Kontakt: 0911 605 145Kontakt: 0911 605 145

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€


