
Vyznanie
prezidenta 

Ivana Gašparoviča 

str.5

Špeciálna príloha
25. výročie

Štiavnických novín

Ocenenia 
pre našich

učiteľov

str. 4

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

Vyz

3. apríl 2014 číslo 12 ročník XXV cena 0,40 €

znaniezn

INZERCIA

Cez víkend 29.3.2014 sa konalo 

2. kolo voľby prezidenta 

Slovenskej republiky. 

Volebné miestnosti sa otvorili ráno 

o 7:00 hod. a voliči mohli voliť do 

večera 22:00 hod. Do 2. kola prezi-

dentských volieb postúpili 2 kan-

didáti, ktorí v 1. kole získali najviac 

platných hlasov. Voliči si teda mohli 

vybrať medzi kandidátmi Robertom 

Ficom a Andejom Kiskom. V meste 

Banská Štiavnica sa volilo v 10 voleb-

ných okrskoch. Z celkového počtu 13 

439 zapísaných voličov do zoznamu 

voličov v okrese Banská Štiavnica sa 

zúčastnilo volieb 6 518 oprávnených 

voličov. V meste Banská Štiavnica z 

celkového počtu 8 300 zapísaných 

voličov do zoznamu voličov odovzda-

lo svoj platný hlas 3 873 voličov. Pr-

venstvo získal Andrej Kiska s cel-

kovým počtom 2 001 odovzdaných 

hlasov. Za ním skončil Robert Fico s 

počtom hlasov 1 872. V okrese Ban-

ská Štiavnica 2.kolo prezidentských 

volieb vyhral Robert Fico s počtom 3 

315 voličských hlasov, druhý skončil 

s rozdielom 189 hlasov Andrej Kis-

ka s celkovým počtom 3 126 hlasov. 

Pre porovnanie v 1. kole získal Ro-

bert Fico v okrese Banská Štiavnica 

1 745 a Andrej Kiska 1 090 hlasov, 

čo bol rozdiel 655 voličských hlasov. 

Prezidentom Slovenskej republiky sa 

stal Andrej Kiska a získal spolu 1 307 

065 platných hlasov (59,40%), druhý 

skončil súčasný premiér Robert Fico 

so ziskom  893 841 hlasov (40,60%). 

Volebná účasť na Slovensku predsta-

vovala 50,48%, t.j. 2 200 906 voličov. 

Inaugurácia nového prezidenta SR 

bude v nedeľu 15.júna 2014, keď sa 

skončí funkčné obdobie súčasnej hla-

ve štátu Ivanovi Gašparovičovi.

Michal Kríž 	3.str.

Prezidentom SR Andrej Kiska

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1
Ani sa mi veriť nechce, ale je 

to naozaj tak – naše noviny od 

marca 2014 majú už presne 

štvrťstoročie!

Od marca 1990, kedy vyšlo 1. číslo 

našich novín, už vyrástla celá jedna 

generácia, ktorá samozrejme nemô-

že vedieť, ako sme začínali, aké me-

tamorfózy mali noviny za uplynu-

lých 25 rokov, ale určite aj mnohí z 

čitateľov našich novín nevedia, aké 

tradície majú médiá v našom meste, 

v akom kontexte vychádzali a dodnes 

vychádzajú Štiavnické noviny, aký 

význam mali a dodnes majú naše no-

viny. Z tohto dôvodu, ale aj z úcty voči 

všetkým ich doterajším tvorcom a pri-

spievateľom sme pre našich čitateľov 

pripravili rozsiahlu prílohu našich no-

vín, v ktorej si naši čitatelia nájdu všet-

ko podstatné o našich novinách, ale aj 

čo im predchádzalo. Využívam aj túto 

príležitosť na to, aby som vzdala tú 

najväčšiu úctu a vďačnosť množstvu 

tvorcov a prispievateľov našich novín, 

aktívnym, ale aj tým, ktorí už nie sú 

medzi nami. Terajším i budúcim tvor-

com našich novín prajem čo najviac 

tvorivých inšpirácií k čoraz väčšej spo-

kojnosti ich čitateľov. Pevne verím a 

súčasne si najúprimnejšie želám, aby 

ďalšia štvrťstoročnica našich novín 

bola ešte úspešnejšia, ako doterajšia.  

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Naše noviny majú už 25 rokov!

Pamiatkári 
Akčný / Historický / Komédia /  
     Dráma, 112 min, 2014 
  Vstupné:4€
  
  
  Nedeľa 6.4. o 17:30 hod. 

Dráma,

  
  

:30 hod. 30 hod.

Veľkonočná súťaž 

Štiavnických novín

Vážení čitatelia! 

Pripravili sme pre Vás v spoluprá-

ci s pivovarom Steiger, a.s., Vy-

hne Veľkonočnú súťaž, o vecné 

ceny. Vašou úlohou bude správne 

odpovedať v 3. kolách na súťažné 

otázky, napísať ich a zaslať nám 

ich spolu s kupónom do redakcie 

ŠN v termíne do 28.4.2014. Ak 

správne odpoviete na položené 

otázky budete zaradení do žre-

bovania o hodnotné ceny. 

Veľkonočné sviatky  sú naj-

významnejšími sviatkami kres-

ťanov, ale zároveň v nich nachá-

dzame aj mnohé zvyky a obyčaje. 

Otestujte si spolu s nami svoje 

vedomosti a získajte vecné ceny 

v našej súťaži.

1. otázka: Aké obyčaje sa v mi-

nulosti viazali k Zelenému 

štvrtku ?
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Svetové dedičstvo 
očami detí 2014
Pri príležitosti zápisu mesta 

Banská Štiavnica a technic-

kých pamiatok jeho okolia 

do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO naše mesto 

začalo organizovať výtvarné 

podujatie.

Po úspešných devätnástich  roční-

koch k výročiu tejto udalosti, naše 

mesto vyhlasuje jubilejný XX. roč-

ník súťaže žiakov škôl všetkých 

miest vyhlásených za svetové de-

dičstvo, či už toho, v ktorom žiaci 

žijú, alebo hociktorého iného na 

svete. Podmienky súťaže sú na-

sledovné:

• súťaži sa v troch vekových kate-

góriách do 9 rokov, 10 – 12 a 13 – 

15 rokov;

• výtvarne zobrazený námet kres-

bou, maľbou, akvarelom, mono-

typiou, linorytom, intarziou, ko-

lážou, pretlačením do fólie a pod. 

treba poslať na normalizovanom 

pohľadnicovom formáte 14 x 10 

cm najlepšie v obálke (za celú 

školu) s uvedením hesla „SDOD 

2014“; 

• zobrazený výtvarný námet má 

tvoriť celú čelnú stranu pohľad-

nice, pričom na jej druhú stranu 

treba okrem adresáta uviesť plné 

meno žiaka, jeho vek a presnú ad-

resu školy (paličkovým písmom);

• obsahom výtvarného zobrazenia 

príslušného mesta, či lokality sve-

tového dedičstva môže byť histo-

rická reminiscencia, jeho celkové 

zobrazenie alebo len jeho artefak-

tov, súčasného života, jeho oby-

vatelia resp. budúcnosť;

• jeden žiak môže poslať maximál-

ne tri výtvarné zobrazenia tak, 

aby tieto boli doručené najneskôr 

do 30. apríla   2014 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné nám. 1, 

969 24 Banská Štiavnica (Sloven-

ská republika).

Z doručených súťažných materiá-

lov bude dňa 29. mája 2014 otvo-

rená výstava „Svetové dedičstvo 

očami detí 2014“, na ktorej budú 

vyhodnotené tri najlepšie práce 

z každej kategórie. Výstava bude 

putovná a po Banskej Štiavnici 

môže byť inštalovaná aj v ďalších 

mestách svetového dedičstva. 

Dovoľujem si vysloviť presved-

čenie, že pripravované podujatie 

nielen podporí ešte hlbší vzťah 

detí k najvzácnejším hodnotám 

ľudstva, ale aj prispeje k ďalšiemu 

zbližovaniu celého sveta.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Priestupok proti verejnému 

poriadku 

Príslušníci MsPo počas  výkonu 

hliadkovej služby zistili, že ne-

známy páchateľ dňa 23.3.2014 

a 29.3.2014 v čase od 04.00 – 

04.30 hod. v Banskej Štiavnici 

v úseku od Križovatky po Pov-

razník  porozhadzoval a vy-

sypal smetné koše na ulicu, 

čím naplnil skutkovú podsta-

tu priestupku proti verejnému 

poriadku  podľa § 47/1d záko-

na č. 372/1990 Zb.. MsPo  vy-

konala objasňovanie priestup-

kov v priebehu ktorého zistila 

páchateľa, ktorý sa doznal, že  

spáchal oba skutky. Ide o mla-

distvú osobu. Páchateľ po skon-

čení objasňovania bude postih-

nutý v zmysle priestupkového 

zákona.   

Zistenie páchateľa krádeže 

Dňa 24.3.2014 o 20.30 hod. v 

Banskej Štiavnici na Ul. farská 

neznámy páchateľ odcudzil z 

chodníka 27 ks ryolitovej dlaž-

by, čím majiteľovi - Mestu Ban-

ská Štiavnica spôsobil škodu  vo 

výške 800,-€.  Príslušníci MsPo 

vykonali objasňovanie, v prie-

behu ktorého bol zistený pá-

chateľ skutku  I.U.. MsPo zaisti-

la  všetku odcudzenú ryolitovú 

dlažbu, ktorá bola následne vrá-

tená správcovi majetku Tech-

nickým službám, m.p. Banská 

Štiavnica. Vzhľadom k tomu, 

že v danom prípade bola napl-

nená skutková podstata trest-

ného činu, vec bola odovzdaná 

v zmysle vecnej príslušnosti  na 

OO PZ v Banskej Štiavnici.

 Vladimír Kratoš

náčelník MsPo

Aj v službe pre občanov 

mesta sa dá odpracovať 

celý produktívny život a 

tak to je aj v prípade pána 

Mariána Orčíka, zamestnanca 

Technických služieb, m. p. 

Banská Štiavnica, ktorý v tejto 

organizácii odpracoval celkom  

38 rokov. 

Najprv ako vodič a posledné roky 

ako majster - koordinátor na úse-

ku čistenia mesta a údržby miest-

nych komunikácií, verejného 

osvetlenia a zberne šatstva. Den-

nodenne sme ho vídavali v uli-

ciach mesta pri organizovaní a za-

bezpečovaní všetkých náležitostí, 

ktoré súviseli s poriadkom a čis-

totou mesta, zimnou údržbou, 

údržbou MK a verejného osvet-

lenia. Nemal len otvorené oči, ale 

dokázal počúvať aj ľudí, vypočul 

všetky oprávnené sťažnosti, po-

žiadavky 

alebo ná-

mety na-

šich           spolu-

občanov. 

D ň o m 

1.3.2014 

odišiel do 

z a s l ú ž e -

ného dô-

chodku. V tejto súvislosti si mu 

dovoľujem poďakovať za všetko 

čo spravil v prospech nášho mesta 

a jeho obyvateľov a čo najúprim-

nejšie popriať hlavne dobré zdra-

vie jemu i celej jeho rodine. Sú-

časne ho chcem nielen  v mojom 

mene, ale aj v mene mnohých na-

šich spoluobčanov ubezpečiť, že 

na jeho všetky doterajšie aktivity 

v prospech nášho mesta nikdy ne-

zabudneme.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Poďakovanie primátorky

Riešenie investičných akcií mes- 

ta.   

Pracovné rokovanie so zástupca- 

mi Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku k príprave 

podujatia Náckova Štiavnica a k 

aktivitám v roku 2014. 

Pracovné stretnutie s riaditeľ- 

kou Centra právnej pomoci Na-

tašou Nikitinovou v súvislosti so 

zriadením konzultačného pra-

coviska Centra právnej pomoci v 

Banskej Štiavnici. 

1. 4.

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie za účelom odovzdania a 

prevzatia staveniska zberného 

dvora v rámci projektu "Zavede-

nie efektívneho systému separova-

ného zberu odpadov v meste Banská 

Štiavnica". 

Účasť na zasadnutí Komisie  

zdravotnej, sociálnej a bytovej 

pri MsZ v Banskej Štiavnici. 

2. 4.

Príprava materiálov na rokova- 

nie MsR v Banskej Štiavnici.

Príprava projektov v oblasti re- 

konštrukcie objektov. 

3. 4. 

Účasť na slávnostnom akte pod- 

pisovania Memoranda ako pre-

javenia dobrej vôle o súčinnosti 

pri realizácii projektu pod zá-

štitou predsedu BBSK "Barbor-

ská cesta".

Posledná rozlúčka s pani Editou  

Babicovou.

4. 4. 

Pracovné stretnutie a XXV.  

Snem Združenia miest a obcí - 

Žiarsky región. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.

Andrea Benediktyová

Zájazd
Slovenský zväz záhradkárov or-

ganizuje dňa 26.4.2014 zájazd 

do Nitry na výstavu Gardénia. 

Bližšie info: 0903 250 921.

SZZ
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Ohrozenia pod vplyvom návy-

kovej látky

Dňa 19. 3. 2014 hliadka OO PZ 

Banská Štiavnica zastavila a kon-

trolovala na ul. Radničné námestie 

v Banskej Štiavnici vodiča OMV 

Ford J. G., ktorý bol na mieste vy-

zvaný aby sa podrobil dychovej 

skúške na zistenie množstva al-

koholu v dychu, čo odmietol, načo 

bola osobe následne obmedzená 

osobná sloboda a poverený poli-

cajt ODI ZH začal vo veci trestné 

stíhanie a voči vodičovi motoro-

vého vozidla vzniesol obvinenie 

za prečin ohrozenia pod vplyvom 

návykovej látky podľa § 289 ods.1, 

ods.2 Trestného zákona.

 

Dňa 28. 3. 2014 hliadka OO PZ 

Banská Štiavnica zastavila a kon-

trolovala na ceste vedúcej z obce 

Podhorie na obec Močiar vodiča 

Traktora Zetor  P. M., ktorý bol 

na mieste vyzvaný aby sa podro-

bil dychovej skúške na zistenie 

množstva alkoholu v dychu, s vý-

sledkom 1,04 mg/l, načo bola oso-

be následne obmedzená osobná 

sloboda a poverený policajt ODI 

ZH začal vo veci trestné stíhanie a 

voči vodičovi motorového vozidla 

vzniesol obvinenie za prečin ohro-

zenia pod vplyvom návykovej lát-

ky podľa § 289 ods. 1 Trestného 

zákona.

Dopravná nehoda

Dňa 30. 3. 2014 došlo na ceste 

I/51 medzi obcami Hontianske 

Nemce a Prenčov k dopravnej ne-

hode vozidla Fiat, ktoré viedla vo-

dička E. J. a vozidla Peugeot, ktoré 

viedla E. H., kde nehodu zavinila 

vodička vozidla Fiat pri nespráv-

nom predchádzaní vozidla Peuge-

ot a tým si spôsobila ľahké zrane-

nia.

Milan Kašiar

V O L E B N Ý 
OKRSOK

Kandidáti

Zapísaní 
voliči

Vydané 
obálky

Odovzd. 
obálky

Počet 
platných 
hlasovR.Fico A.Kiska

Baďan 59 35 172 95 95 94

Banská Belá 199 222 965 424 424 421

Banská  Štiavnica 1 167 306 1010 480 480 473 MsÚ

Banská  Štiavnica 2 194 180 668 378 378 374 Hotel Kerling

Banská  Štiavnica 3 216 201 1024 417 417 417 Domov mlád.

Banská  Štiavnica 4 248 180 793 433 433 428 ZŠ Horáka

Banská  Štiavnica 5 173 139 672 316 316 312 MŠ 1.mája

Banská  Štiavnica 6 223 244 992 477 477 467 ZŠ J.Kollára

Banská  Štiavnica 7 164 207 819 374 374 371 ZŠ J.Kollára

Banská  Štiavnica 8 212 213 922 430 430 425 ZŠ J.Kollára

Banská  Štiavnica 9 139 173 769 314 314 312 Domov Mária

Banská  Štiavnica 10 136 158 631 305 305 294 Pož. Zbrojnica

Banský Studenec 90 73 376 165 165 163

Beluj 28 25 112 55 55 53

Dekýš 56 52 181 110 110 108

Ilija 80 66 277 146 146 146

Kozelník 51 20 149 73 73 71

Močiar 59 15 126 75 75 74

Počúvadlo 39 24 90 64 64 63

Podhorie 77 102 293 181 181 179

Prenčov 169 109 543 278 278 278

Svätý Anton 277 181 992 461 461 458

Štiavnické Bane 226 183 759 410 410 409

Vysoká 33 18 104 57 57 51

Spolu 3315 3126 13439 6518 6518 6441

Vážení spoluobčania !

Dovoľte, aby som sa čo 

najúprimnejšie poďakoval 

všetkým občanom nášho 

okresu, ktorí sa zúčastnili 1. a 

zvlášť 2. kola prezidentských 

volieb.

Moja najúprimnejšia vďaka pat-

rí hlavne tým, ktorí v 2. kole dali 

svoj hlas kandidátovi strany SMER 

– SD Robertovi Ficovi, predsedo-

vi vlády SR a čestnému občanovi 

mesta Banská Štiavnica.

V našom okrese dalo svoj hlas Ro-

bertovi Ficovi 51,46% voličov, to 

znamená, že keby aspoň takto vo-

lili aj občania v iných okresoch Slo-

venska, bol  by sa stal Robert Fico 

prvým občanom nášho štátu. V 

tejto súvislosti považujem zvlášť 

vyzdvihnúť  obce, kde  počet hla-

sov odovzdaných Robertovi Fi-

covi bol podstatne vyšší, ako celo 

okresný priemer. 

Život pôjde ďalej, Robert Fico osta-

ne naďalej mimoriadne úspešným 

premiérom a keďže neraz  preuká-

zal aj svoj vzťah ku nášmu mestu 

a celému okresu, určite v tejto tra-

dícii bude pokračovať aj naďalej. 

Ešte raz  vrelá vďaka .

Zimmermann Marian

predseda OO SMER – SD, 

Banská Štiavnica

Poďakovanie voličom

Výsledky prezidentských volieb v okrese Banská Štiavnica
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Vo štvrtok 27.3.2014 sa konalo v 

priestoroch jedálne Súkromnej 

hotelovej akadémie na 

Drieňovej  podujatie venované 

všetkým pedagógom pri 

príležitosti Dňa učiteľov. 

Na akcii sa zúčastnila primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková, zástupca primátorky Dušan 

Lukačko, prednostka MsÚ Ivana 

Ondrejmišková, poslanec MsZ  Ma-

rian Zimmermann, Viera Ebert, 

Školský úrad a pozvaní bývalí i sú-

časní učitelia a pedagógovia mater-

ských, základných a stredných škôl 

pôsobiacich v okrese Banská Štiavni-

ca. Všetkým prítomným pozvaným 

hosťom sa so svojím programom 

predviedli mladí talentovaní žiaci 

pod vedením p. učiteľa Jána Kružli-

ca. Nasledovali krátke príhovory, po 

ktorých primátorka mesta pri príle-

žitosti Dňa učiteľov odovzdala Ďa-

kovné listy učiteľom – jubilantom: 

Janke Trilcovej, riaditeľke MŠ Mie-

rová, Renate Mikulášovej, riaditeľ-

ke Gymnázia Andreja Kmeťa, Já-

novi  Maruniakovi, riaditeľovi ZŠ J. 

Horáka, Alžbete Štefankovej, p. uči-

teľke MŠ Bratská,  Jánovi  Minkovi, 

p. učiteľovi  ZŠ J. Horáka, Karolovi 

Rendlovi, za celoživotné vzdeláva-

nie v odbornom školstve a za rozvoj 

a podporu mládeže v športových ak-

tivitách, Gabriele Luptákovej, p. uči-

teľke MŠ 1. mája za dlhoročnú zod-

povednú prácu a reprezentáciu MŠ 

na verejnosti a vedenie krúžku. Mi-

moriadne milý a cenný podnet  k 

účasti na tomto stretnutí prišiel od 

žiakov ZŠ J.Horáka, ktorí aj takto 

chceli poďakovať svojim učiteľkám 

Jane Gallovej  a  Renáte Taligovej 

zato, že „sú  skvelé  a aj zato, že  svo-

jich žiakov pripravujú na súťaže a olym-

piády tak dobre, že dosahujú výborné 

výsledky“. Po odovzdaní ďakovných 

listov a milých slovách pre všetkých 

prítomných pedagógov k ich sviat-

ku za ich náročnú prácu nasledova-

lo odovzdanie kvietkov vďaky a sláv-

nostný obed. Pedagógom prajeme v 

ich náročnom povolaní veľa zdravia, 

úspechov a pevnej vôle.

Michal Kríž 

Poďakovanie učiteľom

Deň učiteľov v Súkromnej hotelovej akadémii  foto M. Kríž

Kam v BŠ a 
okolí?
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. Čítanie poetických príbehov 

z hôr. Číta a hrá autorka Žofi a 

Fridrichová. Kaviareň Divná pani, 

17:00, vstupné 3 €.

4.4. Koncert:  Javier Sobrino, Špa-

nielsky gitarista so svojim akustic-

kým sólo projektom o 20:00. Od 

22:00 DJ Oný & Baša Števulová, 

najlepšia slovenská snowboardist-

ka. Art Cafe, 20:00.

4.4. Koncert: Oskar Rózsa Trio & 

Ivana Mer, Archanjel Caff e Bar, 

21:00. 

5.4. Koncert: Gremmy Trotuar 

Cafe, 20:00.

6.4. Čítanie rozprávok na Rínku

Svätý Anton, Hostinec na Rínku 

18:00.  

11.4. Dielnička v Kammerhofe.

Pletenie veľkonočných korbáčov 

1,50 €. Kammerhof, 14:00-16:00.

11.4. Náckova Štiavnica, 10. roč-

ník

Výjazd  štiavnického Nácka v Štiav-

nickej Anči. Kammerhof, 17:00. 

11.4. Čítačka z kníh: Škoda slov.  

Samo Marec & Rado Ondřejíček o 

18:00. Milk&Honey / DJ Nowhe-

reman & Galaprogam od 21:00 Art 

Cafe. 

11.4. Koncert: Jazz Q Martina 

Kratochvíla. Jediný koncert na 

Slovensku pri príležitosti 50. výro-

čia českej legendy! Divadlo Pivova-

ru ERB, vstupné 28 €, 19:00. 

11.4. Koncert: Juraj Schweigert 

& the groove time Archanjel Cafe 

Bar, 20:00.

12.4. Jumping party. Vstup 1 €, 

15:00-19:00. Penzion Cosmopoli-

tan I – bowling. 

Región Banská Štiavnica 

V piatok 28.3.2014 na Deň 

učiteľov sa konalo o 15 hod. 

odhalenie a posvätenie sochy 

Piety na terase rekonštruova-

ného penzionu Villa Mária na 

Kammerhofskej ul. Majiteľmi 

penziónu sú manželia Haruštia-

kovci, ktorí žijú v Bratislave a  

Banská Štiavnica je ich srdcovou 

záležitosťou.

Od roku 2011 budovu (najstaršia pí-

somná zmienka o objekte je z roku 

1696) postupne rekonštruujú. Pod-

ľa dostupných informácií bola sú-

časťou fasády aj  baroková drevená 

socha piety (NKP) , ktorá bola začiat-

kom 90-tych rokov odcudzená a na-

hradená nekvalitnou kópiou z plastu. 

Postupne vplyvom poveternostných 

podmienok sa plastová socha rozpa-

dávala a manželia sa rozhodli, že ju 

dajú zhotoviť z kameňa. Socha zo-

brazuje moment, keď bol Ježiš sňatý 

z Kríža a Panna Mária ho oplakáva. 

Téma piety bola v histórii mnohokrát 

spracovaná do množstva umelec-

kých diel. Hádam medzi najznámej-

šie dielo tohto druhu je mramorová 

socha Piety od fl orentského sochá-

ra, maliara, básnika a architekta Mi-

chelangela Buonarrotiho, v Ríme. Pri 

tvorbe novej sochy piety autor (akad.

sochár Robert Mlčúch) vychádzal z 

jedinej zachovanej snímky pôvodné-

ho súsošia, ktorá bola zachytená v 

starom maďarskom fi lme Szindbád 

z roku 1971, ktorého dej bol natá-

čaný v Banskej Štiavnici. A tak touto 

rekonštrukciou sochy si môžu Štiav-

ničania zaspomínať na časy dávno 

minulé a prinavrátiť tak späť svoje 

detstvo. Slávnostného aktu odhale-

nia a posvätenia socha Piety na Kam-

merhofskej 28 sa zúčastnili a pozva-

nie manželov Haruštiakovcov prijali 

primátorka mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca 

primátorky,Dušan Lukačko, pred-

nostka MsÚ, Ivana Ondrejmišková, 

Zuzana Martináková, garantka štu-

dijného programu na Hudobnej a 

umeleckej akadémii Jána Albrechta 

v Banskej Štiavnici, Robert Mlčúch, 

autor sochy, Miloš Pikala, rímskoka-

tolícky farár a ostatní pozvaní hostia. 

O hudobný doprovod počas aktu od-

halenia a posvätenia sochy sa posta-

rali sólista Štátnej opery v Banskej 

Bystrici Ivan Zvarík a gitarový vir-

tuóz Adam Marec. Po príhovoroch, 

odhalení a posvätení sochy Piety na-

sledovalo malé občerstvenie. Socha 

Piety je vyhotovená z kameňa a váži 

cca 150 kg. Majitelia by aj pri tejto 

príležitosti uvítali pamätníkov z ra-

dov Banskoštiavničanov, ktorí ak by 

mali vo svojich súkromných archí-

voch fotodokumentáciu zachytáva-

júcu tento unikátny umelecko-his-

torický skvost z čias minulých, aby 

sa obrátili na redakciu ŠN. Aj pomo-

cou vás sa možno podarí zmapovať 

a poodhaliť tajomstvá sochy Piety. 

Za vašu pomoc a spoluprácu vám vo-

pred  v mene majiteľov ďakujem.

Michal Kríž

Odhalenie a posvätenie sochy Piety

Pre mladých dramatikov

Divadelný ústav Bratislava vyzý-

va všetkých mladých dramatikov 

do 18 rokov, aby svoje dramatické 

pokusy nestrážili doma, ale zasla-

li ich do súťaže. Uzávierka 5. roč-

níka súťaže DRAMATICKY MLA-

DÍ 2014 je 20.4.2014. Bližšie info: 

na č.t.: 0915 819 989 (Mária Pet-

rová), 

e-mail: petrova@osvetaziar.sk.
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Svoje vyznanie k Banskej 

Štiavnici do publikácie 

Preslávili Banskú Štiavnicu 

poslal aj prezident SR a 

čestný občan nášho mesta 

Ivan Gašparovič:

„Prvé, čo návštevníkovi Banskej 

Štiavnice udrie do očí, je úchvat-

ná príroda a malebné prostredie, do 

ktorého je zasadená ako drahokam. 

A to drahokam mimoriadne vzác-

ny, vybrúsený dejinami, s mnohými 

pamätihodnosťami, s géniom loci, 

aký nikde inde nenájdete. Uvedomil 

som si to vždy, keď som toto čarov-

né mesto navštívil a bolo to nespo-

četnekrát. Bez pochýb patrí medzi 

najzaujímavejšie a najoriginálnejšie 

miesta Slovenska a strednej Európy 

vôbec. Je to až neuveriteľne dlhá his-

tória, ktorá ju formovala a dala jej je-

dinečný, nezameniteľný charakter. 

Zlato a striebro – ušľachtilé kovy, 

ktoré sa tu ťažili – akoby mali vplyv 

aj na jej krásu a vznešenosť, pretože 

je vybudovaná naozaj precízne a vy-

vážene, až to udivuje a núti k porov-

návaniu so súčasnými stavebnými 

praktikami vo viacerých slovenských 

mestách, ktoré oproti stredovekým 

staviteľom vyznievajú chaoticky a 

nepremyslene. Pamiatky z rozličných 

období, od tých banských až po archi-

tektonické skvosty sakrálneho i svet-

ského charakteru dávajú mestu, hoci 

nie je rozlohou veľké, duchovnú mo-

numentálnosť. V novoveku bola Ban-

ská Štiavnica i mestom vzdelanos-

ti. Odbornú banskú školu tu založil 

Samuel Mikovíni, vynikajúci sloven-

ský vedec a vlastenec a na jeho prá-

cu nadviazala osvietená panovníčku 

Mária Terézia, ktorá založila v Ban-

skej Štiavnicu prvú banícku akadémiu 

na svete.O histórii Banskej Štiavnice 

by sa toho dalo povedať ešte veľa, ale 

na to sú odborné knihy, či encyklopé-

die. O jej význame, ktorý už v dávnej 

histórii prekročil hranice Slovenska i 

Uhorska napokon najlepšie svedčí zá-

pis v Zozname svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO. Samotná histó-

ria by však na tento zápis asi nesta-

čila, potrebná je aj starostlivosť o pa-

miatky a zachovanie ducha baníckeho 

mesta, o ktoré sa veľmi vzorne stará 

súčasná generácia Štiavničanov. Sa-

mozrejme, pozorne si to všímam pri 

každej jednej návšteve. Vy, Štiavni-

čania to jednoducho viete, máte to v 

krvi – hrdosť na mesto, obetavosť pri 

jeho obnove i dostatočnú citlivosť na 

životné prostredie a atmosféru mes-

ta. Napríklad Salamandrové dni, vte-

dy akoby ste sa vrátili v čase a mesto 

sa opäť na chvíľu stáva starodáv-

nym, žijúcim baníctvom a jeho osla-

vou. Salamandrový sprievod je pas-

tva pre oči a dokonale spestrí a oživí 

celú Banskú Štiavnicu. Ďakujem pre-

to všetkým Štiavničanom za prínos 

k ochrane nášho spoločného sloven-

ského národného dedičstva, ale i za 

úsilie, aby napriek slávnej minulos-

ti bola Banská Štiavnica mestom, 

ktoré je príjemné i pre mladú gene-

ráciu a ponúka všetkým mnoho prí-

ležitosti na plnohodnotný a bohatý 

život. Dnes to naozaj nie je jedno-

duché, a preto si vážim všetky akti-

vity, ktoré smerujú aj k rozvoju škol-

stva, pracovných miest a atraktivity 

mesta pre domácich, ale aj turistov 

z domova i zahraničia. Držím palce 

všetkým nadšencom, ktorí sa stara-

jú o toto krásne a slávne mesto. Veď 

jeho súčasné novodobé dejiny píše-

te Vy všetci v každodennom živote. 

Každý takým spôsobom, aký mu je 

blízky a ako to vie. A o Vás, Štiav-

ničanoch, môžem jednoznačne po-

vedať, že to viete naozaj dobre, že 

mestu odovzdávate kus zo seba. Je 

celkom isté, že mesto Vám to vráti a 

bude pre Vás skutočným domovom, 

na ktorý ste právom hrdí“.

redakcia ŠN

Prezident SR o Banskej Štiavnici

Dňa 26.marca 2014 si prevzal 

PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. z 

rúk prezidenta SR Ivana Gašpa-

roviča štátne vyznamenanie „Me-

dailu prezidenta Slovenskej republiky 

za významné zásluhy o rozvoj v oblas-

ti  kultúry“. Toto štátne vyzname-

nanie je prvé pre obyvateľa nášho 

mesta po novembri 1989. Teší 

nás, že ho dostal nielen významný 

slovenský historik a publicista, dl-

horočný riaditeľ Slovenského ban-

ského múzea (pod jeho vedením 

sa už v 70. rokoch 20. storočia sta-

lo najvýznamnejším banským mú-

zeom v Európe) a Štátneho ústred-

ného banského archívu v Banskej 

Štiavnici, ale aj prvý a tiež dlhoroč-

ný šéfredaktor našich novín, ktorý 

dodnes je stále ich aktívnym tvor-

com. Ku tejto významnej celoštát-

nej  pocte mu úprimne blahoželá 

a do ďalších rokov mu praje dobré 

zdravie a veľa tvorivých úspechov

redakcia ŠN

Štátne vyznamenanie 

Jánovi Novákovi

Ponuka prebytočného 

majetku mesta

Mesto Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj alebo na prenájom 

svoj prebytočný nehnuteľný ma-

jetok bývalý dom smútku v miest-

nej časti Štefultov na Ul. J.I. Baj-

zu č. 9, súp. č. 9, postavený na p. č. 

67/1 v k. ú. Banská Štiavnica.

Minimálna kúpna cena stanovená 

znaleckým posudkom je 27.100,- 

€. Nájomné je vo výške 5 % z kúp-

nej ceny, t. j. 1.355,- € za rok.

Bližšie informácie poskytne Mest-

ský úrad, odd. právne a správy 

majetku, p. Nigríniová, 

tel.:  045/6969637, e-mail: olga.

nigriniova@banskastiavnica.sk

Zástupcovia oblastnej organi-

zácie cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica sa v marci 

zúčastnili dvoch slovenských 

výstav - v Košiciach a v Brati-

slave, aby propagovali naše 

mesto a okolie. 

Prvou bola výstava Veselá planéta, 

ktorá je zameraná na rodiny s deť-

mi. Počas troch výstavných dní sme 

ponúkli desiatky propagačných ma-

teriálov a priblížili hlavné zaujíma-

vosti a atraktivity nášho regiónu 

mnohým rodičom, či starým rodi-

čom. Našu ponuku sme predstavi-

li aj na stavebnom veľtrhu Coneco, 

kde sme získali výstavný priestor 

zdarma ako súčasť stánku ban-

skoštiavnickej spoločnosti Obnova 

s.r.o. O Banskú Štiavnicu sa zaují-

mali jednak stáli návštevníci, ale aj 

takí, ktorí sa ku nám chystajú po pr-

výkrát. Veríme, že naše úsilie prine-

sie ovocie a počet spokojných turis-

tov  sa bude len zvyšovať, čo prispeje 

k ďalšiemu rozvoju nášho regiónu.

Silvia Šujanová 

Propagácia nášho regiónu

Banská Štiavnica na stavebnom veľtrhu Coneco  foto archív autora
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Pekné životné jubileum osemdesia-

tiny sa podarilo dosiahnuť Mgr. Pav-

lovi Uhrinovi, bývalému profesorovi 

Strednej lesníckej technickej školy v 

Banskej Štiavnici, dnes SOŠL. 

Pri príležitosti tohto jubilea treba zdô-

razniť, že Mgr. Uhrin dĺžkou svojho 

pôsobenia patril k najdlhšie vyučujú-

cim profesorom na Lesníckej škole. 

Narodil sa 11.4.1934 v Horných Ry-

kynčiciach v robotníckej rodine. V ro-

dine vyrastal spolu s mladším bratom 

Jánom. Detstvo prežil v rodnej dedin-

ke pod Krupinskou planinou. Základ-

né školské vzdelanie dostal v Ľudovej 

škole v rodnej obci, kde vychodil päť 

tried. Potom bol prijatý na Gymná-

ziu v Šahách, ktoré po ôsmich rokoch 

ukončil v roku 1953 maturitou. Na 

gymnáziu pracoval aktívne v kultúr-

nom a recitačnom krúžku. Bol členom 

ČSM a SZM ako bolo vtedy zvykom. 

Súčasťou gymnaziálneho štúdia boli 

brigády hlavne v poľnohospodárstve. 

Počas letných mesiacov sa zúčastňo-

val prázdninových jednomesačných 

brigád na Dedine mládeže, Priehra-

de mládeže, žatevných brigádach a 

na výstavbe vojenských bytov v Tren-

číne spolu s vojakmi PTP (pomocný 

technický prápor). Chlapec spod Kru-

pinskej planiny nemal veľa možností 

rozmýšľať o svojom budúcom povola-

ní. Mladý Pavel mal snahu študovať, 

otec a rodina ho v tom podporovala. 

Rozhodol sa pre učiteľské povolanie 

a podal si prihlášku na Vysokú ško-

lu pedagogickú Univerzitu Komen-

ského v Bratislave. Po vykonaní prijí-

macích skúšok nastúpil od 1.10.1953 

na štúdiom na VŠP UK v Bratislave. 

Štúdium ukončil štátnou záverečnou 

skúškou v roku 1957. Počas štúdia na 

VŠP UK absolvoval pedagogické pra-

xe na stredných školách v Bratislave. 

Po skončení VŠP UK v Bratislave do-

stal umiestenku na voľné miesto na 

vtedajšej Lesníckej technickej škole 

(LTŠ) v Banskej Štiavnici, kde nastú-

pil 15.8.1957. V roku 1958 odišiel zo 

školy na krátku dobu 6 mesiacov na 

základnú vojenskú službu, ktorú vy-

konal u pohraničných prieskumníkov 

tankistov v Janoviciach nad Úhlavou 

okr. Klatovy a vrátil sa zase na školu. 

Na škole vyučoval všeobecné predme-

ty slovenský jazyk, ruský jazyk, deje-

pis, predvojenskú výchovu, civilnú ob-

ranu a istý čas suploval aj chémiu. Bol 

pripravený kedykoľvek učiť alebo za-

stúpiť kolegov vo výučbe, keď bolo po-

trebné. Bol triednym profesorom od 

začiatku nástupu až do konca pôsobe-

nia na škole. Triednictvo za roky pôso-

benia na škole mal viac ako osemkrát. 

Počas pôsobenia v Banskej Štiavni-

ci uzavrel manželstvo v roku 1958 so 

stredoškolskou učiteľkou Máriou rod. 

Gašovou z Očovej, s ktorou mali dve 

deti, dcéru a syna a do rodiny im po-

stupne pribudlo šesť vnúčat a jeden 

pravnúčik. Manželka zomrela v roku 

2012.  Od roku 1957 až do roku 1997 

učil na Lesníckej škole na plný úväzok. 

V tomto roku dosiahol aj dôchodko-

vý vek a do roku 2007 učil na čiastoč-

ný úväzok a tiež bol aj ako prísediaci v 

maturitných komisiách. Medzitým na 

tri roky v rokoch 1975 – 1978 odišiel 

učiť z rodinných dôvodov na Strednú 

zdravotnícku školu vo Zvolene spo-

lu aj so svojou manželkou a potom sa 

zas vrátil na Lesnícku školu do Ban-

skej Štiavnici. Celkom pôsobil a vyu-

čoval na Lesníckej škole od roku 1957 

do roku 2007 spolu až 50 rokov. Po 

nástupe na dôchodok sa presťahoval 

z Banskej Štiavnice do Zvolena. Bol 

dobrým profesorom a pedagógom, 

vychoval – učil viac ako dve generácie 

lesníkov, z ktorých sa mnohí vypraco-

vali na vynikajúcich odborníkov, začo 

aj jemu patrí uznanie a vďaka. Bol veľ-

mi obľúbený u študentov aj v profe-

sorskom zbore. Počas svojej pedago-

gickej činnosti vyvíjal veľkú iniciatívu 

a aktivitu i v mimoškolskej činnosti, 

ktorá presahovala jeho časové mož-

nosti náplne práce. Obetavo pripravo-

val akadémie, organizoval kultúrne a 

spoločenské podujatia, recitácie poé-

zie a prózy, viedol recitačný krúžok na 

škole. Vykonával pedagogický dozor 

na brigádach a školských praxiach. Bol 

tam kde ho škola potrebovala. Medzi 

jeho záľuby patrí literatúra, poézia, 

recitácia, rekreačné plávanie a výcvik 

psov. Preto k jeho životnému jubi-

leu 80-tim mu všetci lesníci, jeho štu-

denti, kolegovia i početná známa ve-

rejnosť praje pevné zdravie a aktívny 

odpočinok v rámci jeho záľub na za-

slúženom dôchodku v kruhu svojich 

detí, vnúčat a priateľov. Pri príležitos-

ti 80. narodenín profesora Lesníckej 

školy Mgr. Pavla Uhrina sa uskutoční 

dňa 10.4.2014 o 14:00 hod. v SOŠL 

v Banskej Štiavnici slávnostná akadé-

mia, na ktorú štiavnickú verejnosť sr-

dečne pozývame.

Ivan Mandalík

80 – ročné jubileum Mgr. Pavla Uhrina

Stredná odborná škola lesnícka Ban-

ská Štiavnica, Klub seniorov Lesníc-

kej technickej školy. Dovoľujú si Vás 

srdečne pozvať na Slávnostnú aka-

démiu z príležitosti 80.  narodenín 

profesora lesníckej školy v Banskej 

Štiavnici Mgr.  Pavla  Uhrina, ktorá 

sa uskutoční dňa 10. apríla 2014 

(štvrtok)  o 14.00 hod. v stupňo-

vom ročníku SOŠL v Banskej Štiav-

nici s nasledovným programom :

Slávnostný nástup trubačov. Priví-

tanie a úvodné slovo riaditeľa školy 

o pôsobení Pavla Uhrina na lesníc-

kej škole v Banskej Štiavnici (Rudolf 

Valovič). Život a dielo Pavla Uhri-

na v prezentačnej projekcii (Viliam 

Stockmann). Spomienkový prího-

vor bývalého študenta (Ivan Man-

dalík). Lesnícke stredné školstvo  

po 2. svetovej vojne (Mikuláš Mi-

chelčík). Písomný príhovor bývalé-

ho riaditeľa školy (Ján Králik). Pí-

somný príhovor bývalého kolegu 

(Samuel Šingler). Pozdravný prího-

vor za Klub seniorov Lesníckej tech. 

školy (Štefan Boldiš). Ocenenie pro-

fesora Pavla Uhrina Cenou Klubu 

seniorov. Lesníckej technickej ško-

ly  Gratifi catio sylvaticum (Ján Iva-

nič). Slovo jubilanta (Pavel Uhrin). 

Príhovor zástupcu rodiny 

Poďakovanie prítomným za účasť a 

ukončenie  (Rudolf Valovič.). Záver 

znelkou trubačov. 

Mimo programu : Odhalenie rema-
ke maturitného tabla žijúcich absol-
ventov LTŠ, ročníka 1956 – 1960, 
ktorí boli oslávencovými prvými ab-
solventmi
Rudolf Valovič, Viliam Stockmann, 

Ivan Mandalík

Pozvánka na slávnostnú akadémiu

Ukradli nám 
obidva  tajchy

O tajchy v okolí nášho mesta je stá-

ly záujem, dokonca aj v hlavnom 

meste Slovenska. A to nielen o sa-

motné vodné nádrže, ale aj o obra-

zovú publikáciu o nich. Na vlastnej 

koži sa o tom presvedčila aj neme-

novaná banskoštiavnická fi rma (zá-

kon o reklame nedovoľuje redakcii 

uviesť jej názov), ktorá mala minu-

lý týždeň svoj stánok na renomova-

nej medzinárodnej výstave Coneco. 

Ešte pred otvorením výstavy mi z 

bratislavského výstaviska telefono-

val zodpovedný pracovník onej fi r-

my, že v expozícii umiestnili aj dva 

výtlačky reprezentačnej obrazovej 

knihy Tajchy v okolí Banskej Štiav-

nice, na tvorbe ktorej som sa podie-

ľal s ďalšími spoluautormi Jánom 

Novákom, Lubom Lužinom a svo-

jim synom Vladimírom. Od tohoto 

rozhovoru neuplynulo ani 24 ho-

dín a ten istý hlas mi tento raz roz-

čúlený oznamoval, že z ich  stánku  

fi rmy si návštevníci výstavy nepo-

zorovane požičali obidva exemplá-

re spomenutej knihy a samozrejme 

zabudli ich vrátiť späť. Táto správa 

ma na rozdiel od môjho rozhorče-

ného krajana, ktorý bol za výsta-

vu fi rmy Conecu zodpovedný nija-

ko nezarmútila. Priznávam sa, že 

skôr naopak. Niežeby som bol ško-

doradostný, ale ako autorovi mi po-

lichotilo, že sa kniha o tajchoch ľu-

ďom páči. A kedže si ju nestihli pred 

jej vypredaním kúpiť v kníhkupec-

tvách, skúsili to takto. Nebolo to od 

nich férové, ale čo už. A že vraj ľudia 

dnes už nečítajú?! Tak či onak je to 

reklama pre knihu o tajchoch a na-

šom meste.                      Vlado Bárta

Výzva
Asi si myslíš, že keď hodíš jeden pa-

pierik alebo obal od žuvačky do vody, 

že sa príroda nezničí. To nie je prav-

da! Ak mi neveríš, tak sa zamysli nad 

tým, že keby každý človek na svete 

odhodil jednu fľašu, čo by sa asi sta-

lo? Ale veľa ľudí na to kašle. Odho-

dí fľaše od nápoja hocikde, len aby sa 

ich zbavili. V nedeľu 30. 3. 2014 nás 

vedúci rybárskeho krúžku pán Weis 

zobral na čistenie tajchov v Banskej 

Štiavnici. Na Jasenici sme nazbiera-

li 13 vriec odpadu! Očividne od ne-

zodpovedných rybárov a turistov. 

Ak to títo ľudia čítajú, tak ich pro-

sím: Spratávajte si po sebe veci!

Igor Gallay, 6.A, ZŠ J. Kollára
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 3. aprí-

la 2014 si 
pripomenie-
me 1. výročie 
úmrtia našej 

mamky, babky, príbuznej a 
známej Alžbety Malčickej. 
S láskou na ňu spomínajú 
deti s rodinami a vnúčatá.

Úspešný rok Klubu dôchodcov v 
Štefultove
Klub dôchodcov v Štefultove pat-

rí medzi tie, ktoré aktívne pracujú a 

aktívne využívajú voľný čas seniorov 

v prospech ich a celej spoločnosti. 

Činnosť klubu sa začala 2.januára 

ochutnávkou  výbornej kapustnice 

pani Kmetyovej. Počas celého roka 

sme sa schádzali dvakrát týždenne. 

Nezabudnuteľné bolo fašiangové 

stretnutie na konci januára za účasti 

viacerých pekných masiek. Na spes-

trenie programu manželia Debná-

rovci a pani Andrášeková pripravili 

veselú scénku. Nechýbali ani pam-

púchy a teplý čaj. Pri dôležitých vý-

ročiach a udalostiach našich dejín 

pútavým spôsobom ich vždy pripo-

mienkovala naša kultúrna referent-

ka pani Anna Halušková. V uplynu-

lom roku nás dvakrát navštívili štáby 

Slovenskej televízie, ktoré nakrútili 

relácie o našej práci, využívaní voľ-

ného času a kultúrnych aktivitách. 

Bolo to 18. februára a 30. septem-

bra. Starali sme sa o udržiavanie po-

mníka padlých, pričom sme odpra-

covali desiatky brigádnických hodín. 

Nezabúdali sme ani na významné 

výročia, ako oslobodenie našej obce, 

výročie oslobodenia našej vlasti a 

výročie SNP, ktoré boli vždy spojené 

s kultúrnym programom. Nezabúdali 

sme ani na oslavy MDŽ a obdarovanie 

našich žien kvetmi a vecnými darmi, 

ako i pripomenutie si mesiaca úcty k 

starším. Zúčastňovali sme sa aj podu-

jatí v rámci nášho mesta, ako bolo „Se-

niorské talentárium“, „Stretnutie generá-

cií“, „Týždeň mozgu“ a iné. Po celý rok 

aktívne pracoval tanečno-spevácky 

súbor „Jašteričky“ pod vedením Anky 

Debnárovej. Pre skrášlenie miestnos-

tí klubu sme sa rozhodli vymaľovať 

zasadačku, pri čom nám pomohol aj 

Mestský úrad zakúpením farieb a via-

cero našich členov svojimi brigádnic-

kými prácami. Pri rôznych výročiach a 

udalostiach boli vyzdobované priesto-

ry klubu a pravidelne sa dopĺňala a ob-

novovala nástenka pri vchode do klu-

bu, o ktorú sa starali naše členky pani 

Kartúsková a Inglotová. Nezabúdali 

sme ani na pripomínanie si význam-

ných výročí členov nášho klubu. V 

uplynulom roku oslávili okrúhle ju-

bileá až 17. našich členov. Počas celé-

ho roka sa rozvíjala družba s Mater-

skou školou v Štefultove pre prospech 

oboch organizácií. Na záver chcem vy-

sloviť svoje poďakovanie všetkým ak-

tívnym členom, Mestskému úradu v 

Banskej Štiavnici za fi nančnú i mate-

riálnu pomoc a našim sponzorom a 

priateľom klubu. Verím, že v začatej 

úspešnej práci budeme pokračovať aj 

v tomto roku.

Milan Štencl

Členovia klubu dôchodcov v Štefultove  foto archív autora

Technické služby, m. p. Banská 

Štiavnica v spolupráci s mestom  

pristavujú veľkokapacitné kontajne-

ry (ďalej VKK) na jarné čistenie. Po-

dobne ako po iné roky sú určené na 

veľko – rozmerný odpad, ktorý nie 

je možné umiestniť do bežných ná-

dob na odpady. Ide o nábytok, ko-

berce, sporáky, okná a podobný od-

pad.  Tiež je možné žiadať  VKK na 

biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad. Prosíme však o jeho umiest-

ňovanie samostatne nie spoločne s 

inými uvedenými odpadmi. Preto pri 

nahlasovaní požiadavky je potrebné 

uviesť  na aký odpad treba pristaviť 

VKK. Vzhľadom na kapacitné mož-

nosti  budú nádoby postupne prista-

vované po nahlásení na: MsÚ – 045 

694 96 36, resp. 0905 525 944,  TS - 

045 692 24 07, resp. 0908 272 630. 

Pre informáciu uvádzame, že zbero-

vý dvor v Banskej Štiavnici na Uli-

ci E. M. Šoltésovej  č.1 je otvorený:   

pondelok  až piatok  od 06 00 do 18 

00 hodín  a v sobotu od 08 00  do 

12 00 hodín. V zmysle odpadovej le-

gislatívy nášho  mesta majú občania 

možnosť odovzdať svoj odpad bez-

platne. Ide o všetky bežne sa vysky-

tujúce odpady z domácností.

Ďakujeme za ústretový prístup,  

Peter Heiler, TS, m.p

Rozmiestnenie VKK na jarné čistenie

Poďakovanie 
Cestou Štiavnických novín sa 

chcem poďakovať kolektívu in-

terného oddelenia Nemocnice 

v Banskej Štiavnici pod vede-

ním primára Mariána Strešku 

za profesionálne a rýchle ošet-

renie a ľudský prístup pri hos-

pitalizácii mojej osoby. Určite 

je naším želaním, aby takýchto 

oddelení bolo na Slovensku čo 

najviac. Ďakujem.

Marian Orčík st.

Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcela 

poďakovať manželom Lucii a Pe-

ťovi Machálikovcom, kaderníc-

ky salón Viktória za šľachetný 

čin – darovanie tabletu, ktorým 

veľmi potešil moju dcéru Karin-

ku. Je málo takých šľachetných 

ľudí, ktorí niekoho nezištne ob-

darujú.

Ďakujem! 

Pozvánka do SBM
Milí Banskoštiavničania, v nede-

ľu 6.apríla sa Vám opäť ponú-

ka jedinečná príležitosť navští-

viť zaujímavé expozície Starého 

Zámku za rozprávkové vstupné: 

v nedeľu pre Štiavničanov (prvá 

nedeľa v mesiaci): dospelí 2,-e-

ur, deti nad 6 rokov, študenti, 

seniori, ZŤP 1,-eur. Ste srdečne 

vítaní! 

Starý Zámok

Slávny a neomylný prípravný vý-

bor k podujatiu Náckova Štiavnica 

opäť neomylne rozhodol a to takto: 

Oznamujeme našim priaznivcom 

z celého sveta, ale hlavne z Banskej 

Štiavnice, Hodruše, Bystrice, Zvole-

na a blízkehpo okolia (a tým, ktorí 

nevedia čítať, nak to niekto prečíta), 

že členovia slávneho a neomylného  

p r í p r a v n é h o    v ý b o r u   sláv-

neho a známeho to  podujatia  Nác-

kova   štiavnica  2014  sa jednohlas-

ne uzhodli, že toto podujatie (kto 

si to nezapamätal, tak je to poduja-

tie  Náckova štiavnica) sa bude ko-

nať roku pána 2014, presne v deň  

11. apríla - v  piatok a bude veno-

vaný osobnosti László Miklósa. V 

rámci tohto podujatia sa uskutoč-

ní povestný Náckov výjazd – odkiaľ 

a kam, o koľkej, s kým, ako naspäť 

a iné veci...  sa dozviete z pozvánky 

a aj zo Štiavnických novín. Súťaž v 

prednese Náckových vtipov, príhod, 

anekdot a sprievodné podujatia sa 

začnú v tento istý deň, teda v piatok, 

11. 4. 2014 o 17.00 hod. (teda o 

piatej popoludní) v Kaplnke budovy 

Kammerhof (oproti soche A. Kmeťa) 

v Banskej Štiavnici.  Ide o nebársakú  

súťaž,  preto si začnite už teraz pri-

pravovať vtipy, anekdoty a príhody 

o Náckovi "v štjavničtine", aby ste po-

tom v hanbe nazostali pred slávnou 

a neomylnou porotou. Oplatí sa Vám 

pripraviť, lebo môžete dostať krásne 

ceny, ale ten, kto sa nepripraví, do-

stane veľké ... nič. Ostatné podrob-

nejšie informácie nájdete v ŠN, na 

plagátoch a pozvánkach, prípadne na 

č.t.:  0915855046 –  Durbák. 

Prípravný výbor

NÁCKOVA  ŠTIAVNICA  2014
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Mesiac apríl už roky naša 

spoločnosť vníma ako mesiac 

lesov. Lesy sú pľúcami 

zemegule.

Keď sú lesy zdravé, sú zdraví i ľu-

dia, ktorí v nich žijú, alebo ich 

nejako využívajú. Odborníci z ob-

lasti biológie, medicíny, či ekoló-

gie by dokázali vedecky zdôvod-

niť závislosť ľudského života na 

prítomnosti lesov a ich funkci-

ách. Tak ako človek potrebuje pre 

svoje zdravie lesy a kyslík, ktorý 

produkujú, tak i lesy potrebujú k 

prežitiu vhodné podmienky. Na 

Slovensku máme vyše 40 % lesov 

z celkovej výmery krajiny a tak 

dobré spolunažívanie ľudí a lesa 

by malo byť samozrejmosťou.  Tí, 

ktorí denne vstupujú do lesov v 

rámci svojej profesie, teda lesní-

ci najlepšie vedia ako toto spolu-

nažívanie dosiahnuť. Dokážu vy-

užívať produkty lesa v prospech 

ľudí a dokážu chrániť les a jeho 

funkcie pre budúcnosť. Tie najú-

činnejšie lieky sú vlastne výťaž-

kami rastlín, produktami príro-

dy, lesa. Čím ďalej viac spočíva 

väčšie percento nemoci v zlom 

psychickom rozpoložení pacien-

ta. Nič tak prirodzene neodbú-

ra stresy a zlú náladu, ako pobyt 

v lese. Zvuky a vône lesa, zážit-

ky pri pozorovaní zvierat vo voľ-

nej prírode, to všetko pôsobí ako 

hojivý balzam na dušu. Odborní-

ci by dokázali vyčísliť a i fi nančne 

zdokladovať, koľko prostriedkov 

stojí pestovanie lesa, jeho obno-

va, ťažba, drevná hmota i poľov-

né obhospodarovanie. Avšak len 

ťažko sa dajú vyčísliť také vý-

znamné hodnoty, ktoré máme z 

lesa, akými sú produkcia kyslí-

ka, zdravie a psychická pohoda, 

ktorú nám prináša pobyt v lese. 

Tu má človek a krajina k lesu 

veľa podlžností a les by si zaslú-

žil  väčšiu odplatu za poskytnu-

té služby ľuďom. Na Slovensku 

máme vyspelú lesnícku históriu 

i súčasnosť. V oblasti Banskej 

Štiavnice môžeme byť hrdí na 

skutočnosť, že práve tu sa písala 

história svetového lesníctva.  Byť 

lesníkom – to je u nás po stáro-

čia určitá výsada. Lesníci sú prá-

vom hrdí na svoju profesiu a my 

sa môžeme spoľahnúť na ich od-

borné spravovanie lesov. A tak, 

keď stretnete na ulici človeka v 

zelenej lesníckej uniforme, vedz-

te, že jedným z tých, ktorí pri-

spievajú i k vášmu zdraviu.               

Lesu zdar! 

Marian Číž

Les  a   zdravie

Dávno sa minuli  časy antiky s 

kalokagatiou (harmónia krásy 

duše a tela) ako najvyššou 

dosiahnuteľnou hodnotou v 

živote ľudskom. 

Prvý štvrťrok na našej školy bol na-

bitý udalosťami a súťažami, v kto-

rých sa snažíme antický príbeh har-

mónie oživiť. A naši študenti sa 

doň s radosťou zapájajú. Prináša-

me stručný prehľad zaujímavých 

podujatí: Archívne klenoty - výsta-

va na Bratislavskom hrade, ktorú 

navštívili konzervátori papiera, po-

dieľajúci sa malou mierou aj na čis-

tení vystavených archívnych doku-

mentov. 

Radi sa stotožníme so záverečným 

citátom: „Pamäť národa uložená v ar-

chívnych dokumentoch, prestavuje vý-

znamnú súčasť jeho identity, kultúry, 

kolektívneho vedomia.“

Aj Štiavnica poskytuje mnoho 

priestoru pre literárne exkurzie, čo 

ocenili prváci a druháci vďaka Mgr. 

Márii Petrovej a jej neopakovateľ-

nému výkladu Príbehu lásky Marí-

ny a Andreja Sládkoviča. 

Šport: Napriek nepriazni počasia sa 

podarilo úspešne zavŕšiť zimnú se-

zónu vydareným lyžiarskym kur-

zom na Salamandre, ktorý už tra-

dične dopadol na výbornú.  

Naši volejbalisti obhájili vlaňajšie 

víťazstvo v okresnom kole vo vo-

lejbale, keď vyhrali všetky zápasy a 

postúpili do regionálneho kola. 

Kým maturanti trápili maturitné 

testy, naši prváci zažívali plavecký 

výcvik, v ktorom zdokonalili svo-

je plavecké zručnosti v štýloch: pr-

sia, kraul a znak. Podľa zaintereso-

vaných: „plavecký bol super“. 

Nezaháľali ani odevné výtvarníčky, 

ktoré počas Kurzu suchého plstenia 

(viedla ho pani Helena Soboslayová 

zo Žiaru nad Hronom) vyrobili tex-

tilné šperky kombinovanou techni-

kou (plstenie, šitie a vyšívanie s ko-

rálkami). Šikovné dievčatá neskôr 

zvládli aj kurz paličkovania v mú-

zeu.

Vedomosti si študenti prevetra-

li na školskom kole SOČ a na Celo-

štátnom kole chemickej olympiády. 

Ani jazykové olympiády sme nevy-

nechali a postúpili sme priamo do 

krajského kola olympiády v NEJ a 

ANJ.  

Beata Chrienová

Pestrá paleta aktivít na SPŠ 
Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici

Študentky SPŠ S.Mikovíniho foto archív autora

Dňa 26. marca dopoludnia sa stre-

tlo 33 členov Slovenského zväzu 

telesne postihnutých v Banskej 

Štiavnici a navštívilo dve expo-

zície Slovenského banského mú-

zea – Geologicko-mineralogickú a 

ďalšiu v Kammerhofe. Strávili prí-

jemné a poučné tri hodiny aj vďa-

ka výborným a sympatickým lek-

torkám p. Blanke Skaviniakovej  

a Gabike Markovej. Dovidenia na 

ďalšej akcii.                 Ivan Madara

Členovia SZŤP v SBM

Silvia Pilková – recepty z pub-

likácie „Poklady slovenskej ku-

chyne“  

Mlieková mrvenica

Potrebujeme: 

1 l mlieka, 200 g mrvenice, 1 lyžič-

ka soli, 1 lyžička cukru 

Postup:

Do prevareného mlieka zavaríme 

mrvenicu, posolíme, premiešame 

a uvaríme domäkka. Polievku mô-

žeme podávať buď nasladko, alebo 

naslano.                         Dobrú chuť! 

Peter Black 2  

"a new beginning"

Dňa 26.3.2014 o 11.00 sa kona-

lo divadelné predstavenie v ang-

lickom jazyku na tému hľadania  

správneho zamestnania, kde vzde-

laný mladík Peter Black nemohol 

nájsť prácu, a tak sa živil preda-

jom NotaBene. No nevzdal sa a pri 

svojom snažení prechádzal sériou 

profesií, pri ktorých podstúpil test 

vlastnej osobnosti a svojich mož-

ností. Vedomostné predpoklady, 

fyzické obmedzenia, zodpoved-

nosť, ľahkovážnosť, strach, pria-

teľstvo, disciplína, odvaha, zvyk, 

náhoda a možno aj láska. Toto 

boli len niektoré z faktorov, ktoré 

sa objavili v tomto príbehu. Diva-

delného predstavenia sa zúčastni-

li študenti stredných škôl. Predsta-

venie bolo skvelé.

Angelika Nyékiová



9číslo 12 • 3. apríl 2014

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

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

Pozývame vás na najnovšie fi lmy
Sobota 5.4. o 18:30 hod.Sobota 5.4. o 18:30 hod.

LÁskA,súdrUh!LÁskA,súdrUh!
Komédia,100 min.2014Komédia,100 min.2014
Romantická komédia odohrávajúca Romantická komédia odohrávajúca 
sa na pozadí studenej vojny. Elsa, sa na pozadí studenej vojny. Elsa, 
klobučníčka stredného veku a jasno-klobučníčka stredného veku a jasno-
vidka má svoj život úplne pod kontro-vidka má svoj život úplne pod kontro-
lou - kým však muž, ktorého kedysi lou - kým však muž, ktorého kedysi 
milovala a stratila, neprejde dvera-milovala a stratila, neprejde dvera-
mi jej obchodu s klobúkmi. Sme v mi jej obchodu s klobúkmi. Sme v 
Helsinkách roku 1962. Jan, český Helsinkách roku 1962. Jan, český 
jazzový hudobník, je v meste kvô-jazzový hudobník, je v meste kvô-
li vystúpeniu na "Medzinárodnom li vystúpeniu na "Medzinárodnom 
festivale mládeže a študentstva". Po festivale mládeže a študentstva". Po 
viac ako dve desaťročia Elsa verila, viac ako dve desaťročia Elsa verila, 
že tento muž je mŕtvy... že tento muž je mŕtvy... 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Nedeľa  6.4. o 15:00 hodNedeľa  6.4. o 15:00 hod

VTAčí úleTVTAčí úleT
Rodinný animák,komédia,90 Rodinný animák,komédia,90 
min.2013min.2013
Animák Vtáčí úlet je príbehom Animák Vtáčí úlet je príbehom 

dvoch odvážnych, hoci celkom oby-dvoch odvážnych, hoci celkom oby-
čajných moriakov, ktorí vytvoria čajných moriakov, ktorí vytvoria 
ambiciózny plán. Ich misiou je vrátiť ambiciózny plán. Ich misiou je vrátiť 
čas a zachrániť seba a ďalších svoj-čas a zachrániť seba a ďalších svoj-
ho druhu od istého konca na sviatoč-ho druhu od istého konca na sviatoč-
ných stoloch. ných stoloch. 
Vstupné:3€Vstupné:3€

Nedeľa 6.4. o 17:30 hod.Nedeľa 6.4. o 17:30 hod.

PAMiATkÁriPAMiATkÁri
Akčný,historický,komédia,drá-Akčný,historický,komédia,drá-
ma,112 min.2014ma,112 min.2014
Film podľa skutočnej histórie roz-Film podľa skutočnej histórie roz-
práva o najväčšom love pokladov v práva o najväčšom love pokladov v 
histórii. Pamiatkári sú menej zná-histórii. Pamiatkári sú menej zná-
mou vojenskou jednotkou, ktorá pô-mou vojenskou jednotkou, ktorá pô-
sobila behom svetovej vojny. Jej úlo-sobila behom svetovej vojny. Jej úlo-
hou bolo nájasť, zachrániť a vrátiľ hou bolo nájasť, zachrániť a vrátiľ 
európske umelecké poklady, ktoré európske umelecké poklady, ktoré 
nakradli nacisti v nimi obsadených nakradli nacisti v nimi obsadených 
krajinách - počnúc dielami Miche-krajinách - počnúc dielami Miche-
langela a Da Vinciho až po Van Eyc-langela a Da Vinciho až po Van Eyc-
ka a Vermeera.ka a Vermeera.
Vstupné:4€Vstupné:4€

Streda 9.4. o 18:30 hod.

ONAONA
Romantický,sci-fi,komédia,drá-Romantický,sci-fi,komédia,drá-
ma,126 min.2014ma,126 min.2014
Dej sa odohráva v blízkej budúcnos-Dej sa odohráva v blízkej budúcnos-
ti a ústrednou postavou je nesmelý ti a ústrednou postavou je nesmelý 
Theodore Twombly. Na živobytie si Theodore Twombly. Na živobytie si 
zarába písaním dojemných osobných zarába písaním dojemných osobných 
listov na objednávku. Rozpad dlho-listov na objednávku. Rozpad dlho-
ročného vzťahu mu zlomí srdce, a ročného vzťahu mu zlomí srdce, a 
preto hľadá rozptýlenie v supermo-preto hľadá rozptýlenie v supermo-
dernom počítačovom programe, na-dernom počítačovom programe, na-
vrhnutom pre individuálne potreby vrhnutom pre individuálne potreby 
užívateľa. Do Theodorovho života užívateľa. Do Theodorovho života 
tak vstupuje “Samantha� - príjem-tak vstupuje “Samantha� - príjem-
ný ženský hlas, ktorý je pohotový, ný ženský hlas, ktorý je pohotový, 
vnímavý a prekvapivo vtipný. Ich vnímavý a prekvapivo vtipný. Ich 
vzájomné nároky sa postupne zvy-vzájomné nároky sa postupne zvy-
šujú a priateľstvo sa nečakane mení šujú a priateľstvo sa nečakane mení 
na lásku.na lásku.
Vstupné:4€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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Vážení lúštitelia! Výhru poukáž-

ku na nákup tovaru v hodnote 10,-

eur v predajni ALLCOM, Radničné 

nám. 11, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.10/2014: „Hoci dieťa vyzerá ako 

anjel, predsa potrebuje trstenicu.“ Vý-

hercom sa stáva Miroslava Spod-

niaková, Bratská 3, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na ná-

kup tovaru v hodnote 10,-eur v pre-

dajni Afashion, Radničné nám. 14, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 14.4.2014.V tajničke sa 

ukrýva výrok Plautusa: „Kto vycho-

váva... (dokončenie v tajničke)  

A., Osobné zámeno, blázon exp., 

okresný súd Bratislavy, severské 

zviera, šmyknutie, áno,   

B., Začiatok tajničky, ozn. ruských 

lietadiel,  

C., Nárek, mul, vlani česky, svet po 

rusky, mládež,

D., Brička v Japonsku, Ján po ne-

mecky, onak, výstrel,    

E., Rozkazuje vojakom, vezmi, 

hmota na výrobu zátok, nieto,

F., Mužské meno, číra tekutina, 

patriaci Leovi, elip-

sa, čistiaci prostrie-

dok,   

G., Pojem duše u 

Egypťanov, vylaďu-

je, rozprávková po-

stava, časť opery, ná-

rodná knižnica,       

H., Cicavec z prale-

sa, stred slova palác, 

vnútri, rylo naopak, 

pracovná výchova, 

náboženstvo,      

I., , Ľudia česky, ur-

čený čas, dala si bás-

nicky, meno Ediso-

na,

J., 2.časť tajničky, 

časť zápasu v tenise,

K., Patriaca areálu, mužské meno, 

vykonáva lynčovanie.

1., Povzdych, chemický názov, 

ruská rieka,  

2., Nevznáša sa, francúzske muž-

ské meno,   

3., Urobilo cvak, zladenie,

4., Opak menší, Valéria,   

5., Očká česky, dá do ruky, spolu-

hlásky v slove letel, 

6., Odháňanie zvierat, vrhne, ben-

zínka v B.Štiavnici,        

7., Ruská rieka, tlaba, honosná 

oslava, 

8., Mocnel, francúzska rieka,  

9., Šéf, skutočnosť, ozn. áut Th aj-

ska, Talianska a Luxemburska,          

10., Zotni, vodivé látky, číslovka 2,          

11., Patriaci ocinovi, manžel Krai-

novej,        

12., Lebo básnicky, Marko domác-

ky, vyplel, 

13., Šmýkajúca, kazy,

14., Červená planéta, druh korenia, 

zn. síry, kyslíka a dusíka, 

15., Koncovka zdrobnenín, čínske 

meno, cudzie žen. meno, letný čas, 

16., Patriaca koale, celý po anglicky, 

označenie lietadiel Egypta,

17., Koniec tajničky, nafúkaj,

18., Osobné zámeno, útok, vlast-

níte. 

Pomôcky: Dalas, Ala, Chan, Lisa, 

Maro, Boos, Plavko, Alva 

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 12
Krížovka
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Ďalšie úspešné ART PÓDIUM mla-

dých (program, v ktorom účinkujú 

mladí ľudia, ktorí sa venujú rôznym 

formám záujmovo-umeleckej čin-

nosti) sa konal v utorok 25. 3. 2014 

v Školskom internáte pri Spojenej 

škole v Banskej Štiavnici, prvýkrát 

v nových priestoroch školy a inter-

nátu   (pod Drieňovou). 

Ani beznádejne obsadené stolič-

ky neodradili divákov, hlevne štu-

dentov, ktorí si program pozreli aj 

postojačky. Tým, že ako spouor-

ganizátorka pochválim podujatie, 

rozhodne nechcem chváliť seba či 

iných organizátorov, ale nadaných 

mladých ľudí, ktorí v programe 

účinkovali. Boli to : skvelá tanečná 

skupina Applause (bývalé Texasky) 

pod vedením Denisky Popracovej a 

Timei Hudecovej z CVČ B. Štiavni-

ca, sólo tance Petry Krňanovej, štu-

denti SOŠ lesníckej  pod vedením 

p. Idky Hradilovej a Alexandry Čer-

notkovej – trubači Alžbetka Dolnia-

ková, Jakub Badrna, sokoliari Mar-

tinka Chytilová, Julka Kašiarová a 

Peťo Pobori a mimoriadne talento-

vaný klavirista a skladateľ Marek 

Rovňan, speváčka Pavlínka Grau-

sová a recitátorka Dominika Go-

lianová, študentka p. uč. Ľudmily 

Klimkovej z LDO ZUŠ BŠ. Zo Spo-

jenej školy sa predstavili aj študenti 

študijného odboru Hostinský – Lu-

káš Baranyai, Dominika Marková a 

Dominik Mlynárik, ktorí pod dozo-

rom pani majsterky pani Mlynári-

kovej pripravili nealko miešané ná-

poje, študentka odboru Kaderníčka 

vykúzlila počas propramu spolo-

čenský účes na stužkovú, tiež sme 

mohli obdivovať veľkonočnú tabu-

ľu a z odboru Výroba konfekcie nie-

koľko pekných návrhov šiat. Mode-

rátorským debutom prešli študenti 

Gymnázia A. Kmeťa Simona Huľu-

ková a Adam Mikuláši. Býva milým 

zvykom predstaviť na ART PÓDIU 

hosťa – bývalého študenta z niekto-

rej banskoštiavnickej SŠ. Tentokrát 

bol tým hosťom viceprimátor Mes-

ta Banská Štiavnica Dušan Lukač-

ka, bývalý študent bývalej Baníc-

kej školy (dnes SPŠ S. Mikovíniho), 

ktorý sa prihovoril prítomným, 

ocenil talent a schopnosti mladých 

interpretov a trochu si zaspomí-

nal aj na študentské roky v našom 

meste. V mene spoluorganizáto-

rov  ( BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom – Pra-

covisko Banská Štiavnica, Škol-

ský internát pri Spojenej škole v 

B. Štiavnici a Mesto Banská Štiav-

nica) ďakujem všetkým účinkujú-

cicm za pekný zážitok a príjemne 

strávený podvečer a zároveň vyzý-

vam ďalších mladých ľudí  "tak tro-

chu švacnutých Múzou", ktorí píšu, 

recitujú, tancujú, spievajú, venu-

jú sa hudbe resp. akejkoľvek for-

me záujmovo-umeleckej činnosti, 

aby neváhali a v budúcnosti sa za-

pojili do programu ART PÓDIÍ ale-

bo aj iných našich programov. Ďa-

kujem tiež Spojenej škole za pekné 

priestory, ich prípravu, ozvučenie 

(p. Peter Mazúr), za pomoc  p. vy-

chovávateľke Renate Lovásovej a 

za neoceniteľnú pomoc pri prípra-

ve všetkých ročníkov ART PÓDIA 

nadšenej Alžbetke Ivanovej.  Moje 

posledné ďakujem patrí nšej mi-

lej sponzorke pani Ernekovej (Po-

traviny Ernek). Našim šikovným a 

nadaným študentom želáme dob-

ré známky v škole, veľa inšpirácie 

a úspechov. Už teraz sa tešíme na 

ďalšie stretnutie na  ART PÓDIU 

mladých.

(Za organizátorov Mária Petrová)

KULTÚRA

Art  pódium  mladých  2014

Nádejné mladé talenty foto L.Lužina

Jar nás potešila sviežimi  

zelenými farbami, a preto vám 

chcem exkluzívne predstaviť 

Ľubicu Bystrickú, autorku 

úspešného románu HUGO, 

ktorý nielen svojím zeleným 

kabátom, ale najmä obsahom, 

osviežil náš knižný trh. 

Môžete sa nám  v krátkosti predsta-

viť?

,,Narodila som sa v Trstenej na Orave 

1. apríla 1963 (keď má Hugo meniny). 

Takmer celý doterajší život som preži-

la v Bratislave. Momentálne si už tre-

tí rok užívam bývanie v okrajovej časti 

Banskej Štiavnice, v starom baníckom 

domčeku pod lesom. Mám dvoch dospe-

lých synov. Pôvodným povolaním som 

zdravotná sestra. Od roku 2009 viem, 

že som spisovateľka. Uverila som svoj-

mu talentu a začala verejne publikovať. 

Považujem sa za magicko-realistického 

rozprávača. Som pripravená kedykoľvek 

si zo seba vystreliť, ale aj zamieriť a po-

svietiť na neduhy iných. Myslím si, že ľu-

dia sa berú príliš vážne, čo má vážne ná-

sledky na ich zdraví aj vzťahoch. Okrem 

písania vyhľadávam mačky, prípadne 

naopak - písanie aj mačky vyhľadáva-

jú mňa. Nejem zvieratá, odpojila som sa 

od mienkotvorných médií, od sebaľútos-

ti, pochybností a iných strachov. Netú-

žim po umelom jedle, po umelých vzťa-

hoch ani po umelo vyvolanom pokluse. 

Píšem. O tom všetkom.“

Čo vás pri písaní najviac motivuje?

,Silná túžba podeliť sa. Sprostredkovať 

svoje videnie sveta. Niečo odovzdať, vari 

aj pomôcť. Ukázať humor, kde ho nikto 

nehľadá. Už ako dieťa, a nadmieru sa-

motárske a utiahnuté, som nachádza-

la krásu v slovných spojeniach a v obra-

zoch, ktoré mi z tých spojení okamžite 

vyrástli pred očami. Čítala som každú 

voľnú chvíľu. Rada som  sa strácala v prí-

behoch a nechávala sa pohltiť ich atmo-

sférou, rada si nad nimi poplakala, či zo 

srdca sa zasmiala. Najčarovnejšie zážit-

ky mám spojené práve s knihami. Vždy 

som sa vedela lepšie vyjadrovať písom-

ne, než tvárou v tvár. Zapisovala som 

si postrehy, myšlienky, dojmy, na papie-

ri nastoľovala poriadok vo svojej duši. A 

tak sa stalo, že sa naďalej rada strácam, 

ale už nielen v príbehoch, ktoré napísali 

iní. Túžim písať tak, aby sa aj moje kni-

hy ocitli v zozname čarovných zážitkov. 

U jedného, dvoch, 

troch... u mnohých 

čitateľov.“ 

Čo by ste chceli 

zdôrazniť?

,,Slová majú moc. 

Myšlienky majú 

moc. Pocity zo slov 

a myšlienok určujú 

naše vnímanie re-

ality. Sú teda naj-

mocnejšie. Čítajte, 

načúvajte, predsta-

vujte si, zamýšľajte 

sa, hrajte sa. Ale hlavne, cíťte sa dobre!“

Váš knižný Hugo uzrel svetlo sveta  

v decembri 2013 vo vydavateľstve 

DALi. O čom je?

„Je to príbeh Patrície, ktorej sa nechce-

lo žiť, kým nestretla hovoriaceho kocúra. 

Príbeh odvahy. Príbeh poblúdenia. Na-

čieranie do hlbín, skryté zápasy, smäd. 

Hovoriace mačky, ktoré nám majú čo po-

vedať. Patrícia ich začala počúvať. Inak 

by ešte blúdila. V zaseknutej slučke po-

kusov o samovraždu, hospitalizácií, ťaž-

kých liekov, ktoré otupia vnímanie, no 

nepomôžu. V rozkolísanej hojdačke ra-

pídneho priberania a chudnutia. Je to 

inteligentná tridsaťdvaročná žena, ale 

má problém s telom aj dušou. Bojí sa 

blízkosti. Akejkoľvek. Príbeh je určený 

pre dospelého čitateľa, ktorý nezatratil 

v sebe dieťa.“ 

Na čom pracujete teraz?

,,Práve kompletizujem zbierku kratších 

próz  s názvom Vyzlečená z ľudí, už čosko-

ro sa dočká knižného (modrého) kabáta. 

Okrem toho som zotrela dvojročný prach 

zo svojho rozpísaného románu A&A. Viac 

sa dozviete na www.cezpribehy.sk  “

Za rozhovor a neobyčajný čitateľský 

zážitok z HUGA ďakuje

Janka Bernáthová

     Ľubica Bystrická foto J.Bernáthová

Hugo v zelenom kabáte
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Družstvo LN TRADE skončilo na 2.mieste
5. liga v stolnom tenise.

Družstvo LN TRADE odohralo po-

sledný zápas súťažného ročníka 

2013/2014 5. Ligy v stolnom teni-

se proti STK Vyhne „C“ a zvíťazi-

lo jednoznačne v pomere 15:3. Vý-

borný fi niš hráčov LN TRADE sa 

odzrkadlil na konečnom 2. mieste 

v tabuľke, keď ešte 5 kôl pred kon-

com boli na 5. mieste. V posled-

ných zápasoch zaznamenali 4 ví-

ťazstva a jednu remízu. Hráči LN 

TRADE sa umiestnili vysoko aj v 

celkových štatistikách súťaže. Jed-

noznačne najlepším hráčom LN 

TRADE bol Michal Buzalka, kto-

rý z 58 zápasov len 9 krát prehral 

a s úspešnosťou 84,48% obsadil 

4.miesto. Ďalšie umiestnenia hrá-

čov LN TRADE:  10. Daniel Mar-

ko 72,41%,  19. Ladislav Prokaj 

54,55%, 20. Ján Dobrovič 52,50%, 

27. Ján Sedilek 38,46%. V štvor-

hrách bol najlepším hráčom Ján 

Sedilek, ktorý z 12 zápasov pre-

hral len 2 krát a skončil z celkovou 

úspešnosťou 83,33%  na 4. mies-

te.  Ďalšie umiestnenie hráčov LN 

TRADE:  7.  Ladislav Prokaj  75%, 

13. Daniel Marko 71,43%, 16. Ján 

Dobrovič 61,54%, 22. Michal Bu-

zalka 50%. 

Osud družstva LN TRADE bol pred 

začiatkom sezóny po odchode naj-

lepšieho hráča Martina Dobroviča 

do 4. ligového ŠKST Banská Štiav-

nica dlho na vážkach. Ale vedú-

ci družstva oslovil talentovaných, 

ale stále ešte na amatérskej báze 

hrajúcich hráčov Michala Buzalku 

a Daniela Marku, ktorí sa prícho-

dom do družstva razom stali jeho 

oporami a zaslúžili sa o úspešný 

fi niš LN TRADE, ktorý nakoniec 

družstvo vyniesol až na 2. miesto 

v konečnom poradí. Družstvo LN 

TRADE funguje len vďaka spon-

zorom a fanúšikom, ktorých zá-

sluhou môže hrať ofi ciálne súťaže. 

Ďakujeme týmto hlavne generál-

nemu sponzorovi pánu Petrovi Er-

nekovi majiteľovi fi rmy LN TRA-

DE, pánom Imrichovi Kecskésovi 

ml. – LUX s.r.o., Robertovi Ková-

čovi – FALCO, Ivanovi Ladzianske-

mu – Diela a dielka, Jurajovi Bin-

derovi, Jánovi Pačesovi – Allcom, 

Jurajovi Červenákovi, Petrovi W. 

Haasovi, Róbertovi Fleischhac-

kerovi, Dušanovi Tulipánovi st. + 

ml., Petrovi Trilcovi a pani Mag-

daléne Markovej – Vôňa nostalgie. 

Ďakujeme aj mnohým ďalším, kto-

rí nás akýmkoľvek spôsobom pod-

porili a nežiadali si byť menovaní. 

LN TRADE – STK Vyhne „C“ 

15:3

Body za LN TRADE: štvorhra: 

Dobrovič-Marko, dvojhry: Buzalka 

a Marko po 4, Dobrovič 3, Prokaj 

2, Sedilek 1

O poradí na druhom 

a treťom mieste roz-

hodli pri rovnosti 

bodov vzájomné zá-

pasy.

Ján Sedilek

Konečná tabuľka 

5 ligy v stolnom 

tenise, ročník 

2013/2014:

Majstrovstvá SR v streľbe zo 

vzduchových zbraní.

Dňa 28.3.2014 sa konali maj-

strovstvá SR v streľbe zo vzdu-

chových zbraní v Nitre. V kate-

górii kadeti (17. – 18. roční) v 

disciplíne vzduchová puška 60 

výstrelov v stoji zvíťazil Patrik 

Jány zo Streleckého športové-

ho klubu Banská Štiavnica a 

stal sa majstrom SR. 

Dňa 29.3.2014 sa konal pre-

tek o Cenu prezidenta Sloven-

ského streleckého zväzu, kde 

sa strieľalo bez rozdielu ka-

tegórií. Patri Jány skončil na 

2.mieste a vytvoril nový slo-

venský rekord 615,3 bodov v 

kategórii kadeti.

Ľubomír Drbohlav, SŠK BŠ

Patrik Jány majstrom SR v streľbe

Už tretie kolo tejto maj-

strovskej súťaže usporiadal 

PK Veľký Krtíš a to v sobo-

tu 29.3. Posledné jarné kolo 

prilákalo na štart množ-

stvo plavcov, ktorí si zme-

rali sily na tratiach od 25 

do 200 metrov. V štartov-

nom poli nechýbali ani štiav-

nickí plavci a tiež Miro Ma-

runiak. Pre viacero mladých 

plavcov, takmer málo známa 

bazénová osobnosť, pretože 

Miro sa 17.3. dožil 50 naro-

denín. Plavecky rástol až do 

17-tich rokov v našom bazé-

ne a ďalšie takmer štvrť sto-

ročie v špičkovom armádnom 

klube Dukla Banská Bystrica. 

Pod vedením trénera Jiřího 

Waltera sa vypracoval medzi 

špičku vtedajšieho Českoslo-

venska. Zbieral medaily a re-

kordy na vzdialenostiach od 

50 do 200 metrov. Na takmer 

sklonku kariéry vrcholové-

ho plavca ešte spravil sloven-

ský rekord v disciplíne 50 m 

motýlik. Suverénne najstarší 

plavec v tejto súťaži aj v tom-

to veku obsadzoval medai-

lové umiestnenia. Mirovi za 

dlhoročné výborné výkony 

patrí obdiv a poďakovanie! 

Umiestnenie plavcov Sitna:

Žiačky:

Adela Prefertusová: 16. 

100m prsia

Alexandra Nemčoková: 2. 

50m voľ. spôsob, 3. 100m 

voľ. spôsob

Dorast:

David Nemčok: 6. 50m voľ. 

spôsob, 5. 100m voľ. spôsob, 

4. 200m voľ. spôsob

Vlado Nemčok

Plavec Miro Maruniak 50-
ročný Banskobystrický pla-
vecký pohár

II. trieda- juh

12.kolo sobota 5.4.2014 o 

15.30 hod

SITNO ANSKÁ ŠTIAVNICA 

"B" - FK MALÁ LEHOTA

II. liga SŽ a MŽ

16.kolo nedeľa 6.4.2014 

predzápasy dospelých 

FK TORNAĽA - SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA

Ivan Javorský

Kam za 
futbalom?

Mužstvo Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 OŠK Stará Kremnička 16 15 1 0 209:79 62

2 LN Trade Banská Štiavnica 16 10 1 5 181:107 47

3 STK Vyhne B 16 10 1 5 182:106 47

4 OŠK Hliník nad Hronom C 16 9 3 4 185:103 46

5 Sokol Horná Ždaňa A 16 8 2 6 158:130 42

6 MTK Žarnovica B 16 8 0 8 156:132 40

7 TJ Kremnica C 16 2 1 13 76:212 23

8 STK Vyhne C 15 2 1 12 69:201 22

9 MŠK Žiar nad Hronom C 15 2 0 13 62:208 21

Patrik Jány na MS v Nitre foto Ľubomír Drbohlav
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám prerobený 2-izbový teh- 

lový byt na Križovatke, cena 36 

000,-€, tel.č.: 0907 791 861

Prenajmem 2-izbový byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu 2-izbový byt   

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Dám do prenájmu RD v B.Studen- 

ci slušnej rodine, tel.č. 0907 712 

460

Predám RD v Banskej Štiavnici  

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 vhodnú na  

skladové, kancelárske, obchodné 

priestory a iné, možnosť aj  býva-

nia, 360m², tel.č.: 0903 121 901

Predám murovanú garáž v Ban- 

skej Štiavnici na Špitálke (nad zá-

kladnou školou) s pripojením na 

elektrickú sieť. Cena: 5 300€, pri 

rýchlom jednaní možná dohoda. 

Kontakt: 0918 88 24 60

Predám pozemok 4á na Ban- 

kách s povolením na stavbu záhrad-

nej chatky, 3 000€, tel.č.: 0903 976 

862

Dám do prenájmu 1-izbový zaria- 

dený byt s veľkou terasou v rodin-

nom dome, 180€ + energie, tel.č.: 

0903 976 862

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 693 596 

Stredoškolská profesorka s dlho- 

ročnou praxou doučí matematiku 

ZŠ a SŠ so zárukou zlepšenia, tel.č.: 

0917 947 880, e-mail: kolarnika@

zoznam.sk

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

Predám koberce málo používané,  

100% vlna, málo používané, tel.č.: 

0903 976 862

12

reality

prácapppppppppppp

Prijmeme čašníka/čašníčku. Aj  

dlhodobo. Informácie na tel.č.: 

045/6922319 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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€

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

zľavy
                              Akcia platí 
 do 31. 4. 2014.

       AAAAAAAAkkkkkkkkcccccciiiiiiiaaaaa ppplllaakkkkkkkk
ddddooo 33311  44.11.. 44.dddd

Prebúdzame
jarné

www.slovaktual.sk

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica
mobil:  0908 598 222
e-mail: banskastiavnica@slovaktual.sk

Pozývame Vás do novootvorenej 

pivárne POVRAZNÍK na drese: 

Budovateľská 1344, Banská 

Štiavnica. Otovrené:

Po - St     9:00 - 22:00 hod.

Pia - So     9:00 - 24:00 hod.

Ne     10:00 - 22:00 hod. 


