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Príjemné prežitie velkonočných sviatkov

Pamätný
koncert skupiny

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3

Veľkonočná súťaž 
Štiavnických novín
Vážení čitatelia! 

Pripravili sme pre Vás v spo-

lupráci s pivovarom Steiger, 

a.s., Vyhne Veľkonočnú súťaž 

o vecné ceny. Vašou úlohou 

bude správne odpovedať v 3. 

kolách na súťažné otázky, na-

písať ich a zaslať nám ich spo-

lu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 28.4.2014. Ak 

správne odpoviete na polože-

né otázky,  budete zaradení do 

žrebovania o hodnotné ceny. 

Veľkonočné sviatky  sú naj-

významnejšími sviatkami 

kresťanov, ale zároveň v nich 

nachádzame aj mnohé zvyky 

a obyčaje. Otestujte si spolu s 

nami svoje vedomosti a získaj-

te vecné ceny v našej súťaži.

3.otázka: Aké zvyky a tra-

dičné jedlá sa najčastejšie 

pripravovali na Veľkonoč-

ný pondelok? ?

So stavebnými úpravami 

verejných priestranstiev ulice 

Mierová a časti Akademická 

v Banskej Štiavnici sa začne od 

23.4.2014.

 Uzatvorenie komunikácie na uli-

ci Mierová a Akademická má za 

následok  presmerovanie autobu-

sových spojov, ktoré prechádza-

li cez ulice Mierová a Akademická 

do, alebo z mesta (zastávka MsÚ). 

Po rokovaniach zo Slovenskou au-

tobusovou dopravou bol vypraco-

vaný nový cestovný poriadok. Z 

uvedenej zmeny spomenieme naj-

podstatnejšie obmedzenia a zme-

ny ku ktorým dochádza:

-  dočasne sa rušia autobusové za-

stávky na Ulici mierová v obidvoch 

smeroch a na Ulici akademická  

(zastávka Lesnícka škola)

-  dočasne sa rušia niektoré auto-

busové spoje ktoré prechádzali za-

stávkami Špitálka, Štadión, VÚLH  

smerom do mesta a späť

-  všetky autobusové linky, ktoré 

prechádzali z Križovatky a Drieňo-

vej smerom do mesta „popod  Kal-

váriu“ zastávkami VÚLH, Mierová, 

Lesnícka škola, MÚ a späť, budú 

počnúc dňom 23.4.2014,  prechá-

dzať  novou trasou nasledovne: 

- autobusový spoj, ktorý príde na 

Križovatku, bude pokračovať na 

sídlisko Drieňová. Odtiaľ  zo síd-

liska Drieňová nebude pokračovať 

smer „pod Kalváriu“, ale sa vráti 

späť na Križovatku a pôjde sme-

rom do mesta (MsÚ) cez zastáv-

ku OPP  

 - autobusové spoje budú okrem 

zastávky Drieňová zastavovať aj 

na zastávke pod sídliskom Drie-

ňová

Zmeny v autobusovej doprave 
pri rekonštrukcií ulíc Mierová a časť Akademická od 23.4.2014.

Drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som Vám 

všetkým, obyvateľom nášho mes-

ta ako aj všetkým jeho návštev-

níkom, ktorí sem počas sviatkov 

zavítajú, zapriala požehnané a 

pokojné prežitie veľkonočných 

sviatkov, najkrajších sviatkov 

jari. Želám Vám krásne sviatky 

prežité v kruhu svojich najdrah-

ších a najbližších v tej najlepšej 

pohode, hojnosť zdravia, šťastia 

a lásky.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

´


3.str.

Požehnané veľkonočné sviatkyPožehnané veľkonočné sviatky
vám praje redakcia ŠNvám praje redakcia ŠN

BABY NA PALUBE,  20.4.2014, Kultúrne centrum, 19:00 hod., 
Vstupné: 5€ v predpredaji v Informačnom centre, 7€ na mieste
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z programu
primátorky

14.4.

Uskutočnila sa gremiálna pora- 

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ. 

Príprava podkladov k novému 

programovaciemu obdobiu.  

15. 4.

Pracovné stretnutie k príprave  

behu Trate mládeže.

Pracovné rokovanie k riešeniu  

problematiky nedodržiavania 

prevádzkového času v reštau-

račných zariadeniach v súvislos-

ti s prípravou dodatku k súčasne 

platnému VZN.  

Obhliadka miestnej časti Počú- 

vadlianskej jazero. 

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Margitou Zá-

borskou.  

16. 4.

Uskutočnilo sa spoločné stretnu- 

tie starostov obcí okresu Banská 

Štiavnica k vyplňovaniu Regio-

nálnych integrovaných územ-

ných stratégií. 

Účasť na zasadnutí Mestskej  

rady v Banskej Štiavnici.  

17. 4. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia. 

 Andrea Benediktyová

Ponuka
prebytočného majetku mesta 

na predaj alebo prenájom.

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 stano-

vená znaleckým posudkom je 

27.100,- €. Nájomné je vo výške 5 

% z kúpnej ceny, t. j. 1.355,- € za 

rok. Bližšie informácie poskytne 

Mestský úrad, odd. právne a sprá-

vy majetku, p. Nigríniová, tel.:  

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

niova@banskastiavnica.sk  

Technické služby m.p., 

Banská Štiavnica 

Ul. E. M. Šoltésovej č. 1

969 01  Banská Štiavnica 

Dispečing:  0908 272 630

Riaditeľ:  045/692 22 44,

 0905 682 279

Odvoz DO:

p. Blahová:   0905 262 059

Verejné osvetlenie, ručná údržba 

chodníkov a MK:

p. JUDr. Volf:  0905 461 034, 

045/692 22 43

Bytová správa s. r. o., 

Banská Štiavnica

Ul. dolná č. 2

969 01  Banská Štiavnica  

Poruchy vykurovania a dodávky 

teplej úžitkovej vody:

p. Pika: 0903 696 207

Ostatné poruchy a údržba bytov: 

RNDr. Bačík:   0903 696 183

p. Maďar: 0910 900 503

Poruchy výťahov: 

EM Lift s.r.o. Žarnovica: 045/681 

31 66

Rýchla zdravotná služba IRS: 

Tel.č.: 155, 112

Pracovisko LSPP Zvolen

Kuzmányho 28, 960 01  Zvolen 

Tel.č.: 045/520 13 95

Po – Pi:   15.30 – 07.00 hod.

So – Ne:  nepretržite aj počas sviatkov

Slovenský plynárenský priemy-

sel, a.s.

Poruchová linka: 

plyn: 0850 111 727

Zákaznícka linka SPP: 0850 111 

363, zakaznickalinka@spp.sk 

Stredoslovenská energetika, a. s. 

Poruchová linka: 0800 159 000

Zákaz. centrum domácnosti:  0850 

111 468, 0906 252 525

Zákaz. centrum podnikatelia: 0850 

123 555, 0906 252 521

VEOLIA - Stredoslovenská vodá-

renská prevádzková spoločnosť, 

a.s.  Call centrum:  0850 111 234,  

cc@stvps.sk 

Mestská polícia

Radničné nám. č. 1

969 24  Banská Štiavnica 

Tel.č.:  159, 045/694 96 01

Mobil:  0905 597 673

Obvodné oddelenie PZ 

Banská Štiavnica

Ul. mládežnícka č. 25

969 01  Banská Štiavnica 

Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58

 Požiarna ochrana  

 Tel.č.: 150, 112

Banskobystrická regionálna správa 

ciest, a.s. 

Závod Žiar nad Hronom, 

stredisko Banská Štiavnica  

Dispečing:  045/691 28 06

Mobil:        0918 543 648

Pohotovostné lekárenské 

služby:

V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v B. Štiavnici tieto lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13  08:00 

– 11:00 hod.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci

 apríl – máj 2014:

14.4. - 20.4.2014 

16.týždeň Lekáreň HELIOS

21.4. - 27.4.2014 

17.týždeň Lekáreň MIMA

28.4. - 04.5.2014 

18.týždeň Lekáreň AMETYST

05.5. - 11.5.2014 

19.týždeň Lekáreň Dr. MAX 1

12.5. - 18.5.2014 

20.týždeň Lekáreň Dr. MAX 2(BS)

19.5. - 25.5.2014 

21.týždeň Lekáreň HELIOS

26.5. - 01.6.2014 22.týždeň  Leká-

reň MIMA

Poskytovanie lekárskej služby pr-

vej pomoci - zubná pohotovosť:

Nemocnice a polikliniky, a.s., Brat-

ská 17, 969 01 B. Štiavnica, tel.č.: 

045/694 22 28

Poskytovanie veterinárnych slu-

žieb: 

MVDr. Stanislav Ďurkan

Veterinárna ambulancia - liečba, 

prevencia a operácie rôznych dru-

hov ochorení u malých zvierat, naj-

mä psov a mačiek. 

Drieňová 1, 96901 B. Štiavnica, e-

mail: stanodurkan@inmail.sk,  mo-

bil: 0905 922 277, 0911 922 277

MVDr. Miroslav Kováč

Veterinárna ambulancia - ošetrova-

nie domácich i exotických zvierat, 

očkovanie, predpis liekov.

L. Svobodu 24, 96901 B. Štiavni-

ca, e-mail: mirokovac@centrum.sk, 

tel.č.: 045/691 14 07, 

mobil: 0903 535 020

Lekárne v meste Banská 

Štiavnica:

Lekáreň Helios, s.r.o. 

Dolná 3, Tel. č.:   045/692 23 22

Lekáreň Ametyst Križovatka 3

Tel. č.:   045/692 06 99

Lekáreň Dr. Max 1

Bratská 17 Tel. č.:   045/285 85 85

Lekáreň Dr. Max 2

L. Svobodu 42, 

Tel. č.:  045/321 44 14

Lekáreň MIMA

Energetikov 1, 

Tel. č.: 045/290 12 60

Výdajne zdravotníckych 

pomôcok:

Výdajňa zdravot. pomôcok Marta 

Bratská 17

(nemocnica) Tel. č.: 045/694 22 05

Po – Pi: 07.30 – 15:00  

okrem sviatkov 

HELmedika, s.r.o.

Dolná 6/A, Tel. č.:  045/679 09 93

Po – Pi: 08.00 – 16:00

Dôležité telefónne čísla potrebné 
počas veľkonočných sviatkov

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostred-

níctvom Štatistického úradu SR 

zapojila do realizácie Zisťovania 

o príjmoch a životných podmien-

kach domácností (EU SILC) v rám-

ci projektu európskych štatistic-

kých zisťovaní. Na Slovensku bolo 

do zisťovania pre rok 2014 vybra-

ných viac ako 300 miest a obcí, 

medzi nimi aj Banská Štiavnica.

 Do zisťovania je zaradených 

takmer 6000 domácností. Zisťo-

vanie sa uskutoční od 14. apríla 

do 30.júna 2014. V tomto obdo-

bí vybraté domácnosti v Banskej 

Štiavnici navštívi pracovník pove-

rený funkciou opytovateľa, ktorý 

je povinný preukázať sa v domác-

nostiach osobitným poverením. 

Všetky informácie a názory, ktoré 

v rámci tohto zisťovania domác-

nosti poskytnú budú anonymné 

a použité výlučne na štatistické 

účely. Ochranu dôverných údajov 

upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. 

o štátnej štatistike. Za ochranu 

dôverných údajov zodpovedá Šta-

tistický úrad SR. Podrobnejšie in-

formácie sa môžete dozvedieť na 

stránke ŠÚ SR na adrese www.

statistics.sk, alebo telefonicky na 

tel.č.: 048/432 32 88.

Zlata Jakubovie

generálna riaditeľka ŠÚ SR v BB

Slovenská republika sa prostred-

níctvom Štatistického úradu SR 

zapojila do realizácie Zisťovania

o príjmoch a životných podmien-

kach domácností (EU SILC) v rám-

ci projektu európskych štatistic-

kých zisťovaní. Na Slovensku bolo

do zisťovania pre rok 2014 vybra-

ných viac ako 300 miest a obcí,

medzi nimi aj Banská Štiavnica.
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- v opačnom smere pôjde 

spoj zo zastávky MÚ na Križovatku, 

odtiaľ na sídlisko Drieňová, vráti sa 

na Križovatku a  pôjde smerom ako 

chodil aj pred zmenou (napr. Hon-

tianske Nemce, Ilija, Vysoká, Dekýš)

-  na zastávke OPP nebudú zastavo-

vať všetky spoje

-  nové vývesky na autobusových 

zastávkach bude zabezpečovať SAD 

Zvolen a Žarnovica

Zmeny budú platiť až do celkové-

ho ukončenia rekonštrukcie ulíc 

Mierová a Akademická, čo je cca do 

5.9.2014. Mestský úrad

NOVINKY

�1.str.

Srdce Ježišovo
     (úryvok)

Končiar, 

na ktorý nemožno vystúpiť.

Hĺbka,

do ktorej nemožno zostúpiť.

Krajina, 

ktorú nemožno preletieť.

Tajomstvo,

ktoré nemožno pochopiť.

Srdce,

horiace večným ohňom lásky,

ktorý nemôžu zahasiť

ani hriechy celého sveta,

       iba prebodnúť!

Srdce, z ktorého saje silu

každá pravá láska,

aby mohla spievať aj v utrpení.

Láska 

roztápajúca nepoddajné ľady

na horúce prúdy

oceánu v našej duši.

Ostne pretvárajúca na puky,

zvoniace láskou.

Srdce Ježišovo,

stredobod sveta.

Svetoslav Veigl

Zmeny v autobusovej doprave 
pri rekonštrukcií ulíc Mierová a časť Akademická od 23.4.2014.

Drahí spoluobčania!

   K nastávajúcim veľkonočným 

sviatkom Vám prajem veľa rados-

ti a pokoja v kruhu svojich blízkych.  

Niekto povie, že veľkonočné sviatky 

sú sviatkami jari. Nesúhlasím s tým-

to tvrdením, lebo nie všade na sve-

te je v tomto čase jar a predsa tam 

slávia Veľkú noc. Iní povie, že sú to 

sviatky hojnosti. Nesúhlasím ani s 

týmto názorom, lebo mnohí ľudia 

vo svete a viacerí aj u nás nezažíva-

jú hojnosť a predsa radi slávia Veľkú 

noc. Ja by som tieto sviatky skôr na-

zval sviatkami víťazstva dobra nad 

zlom a sviatkami života, lebo počas 

týchto dní si pripomíname vzkrie-

senie Ježiša Krista. Ježiš premohol 

temné sily, ktoré pôsobia vo svete a 

aj v našej tesnej blízkosti. On prinie-

sol sám seba ako obeť za naše viny. 

Kristus nezostal v hrobe, ale ožil a 

viac neumiera. 

   Prajem Vám, aby tieto skutočnosti 

boli pre Vás zdrojom povzbudenia. 

Nevzdávajte sa, keď vediete zápas 

proti nejakému zlu. Vždy stojte ako 

Kristus na strane pravdy a spravod-

livosti a verte, že dobro napokon ur-

čite zvíťazí. Veľkonočné sviatky nám 

pripomínajú, že zlo, nespravodlivosť 

a smrť nebudú mať posledné slovo, 

ale živý Ježiš Kristus. Prajem Vám, 

aby ste počas nastávajúcich sviatkov 

precítili Ježišovu blízkosť a vykroči-

li na cestu nového života, ktorý ani 

smrť nezničí Tento život bude mať 

svoje pokračovanie na novej, lepšej 

zemi. Pán Boh nech je s Vami.

Róbert Mišových 

evanjelický farár

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočné sviatky
Zas po roku je tu Veľká noc. Apríl v 

plnom prúde a s ním aj príchod veľ-

konočných sviatkov, ktoré sú sviat-

kami pokoja, lásky a oddychu, ale 

najmä najstarším a najvýznamnej-

ším kresťanským sviatkom, počas 

ktorého si kresťania celého sveta pri-

pomínajú umučenie, smrť a vzkrie-

senie Ježiša Krista. Veľkonočný - ti-

chý týždeň trvá od Kvetnej nedele 

po Bielu sobotu, počas ktorého si 

cirkev zvlášť intenzívne pripomína 

pamätné dni utrpenia a smrti Ježi-

ša Krista. Baránok v kresťanskej vie-

re symbolizuje obetovanie za spásu 

sveta. Typické veľkonočné symboly 

ako sú baránok, kríž, sviečka, zdobe-

né vajíčka, korbáče, zajačiky, kuriat-

ka a rôzne iné znaky, ktoré sú spo-

jené s tradíciou Veľkej noci, keď vo 

vzduchu cítime krásne vône jari, za-

kvitnuté stromy, ktoré by mali kvit-

núť v máji, ale už je to tu. Konečne 

sú späť vychádzky do prírody, jarné 

sedenia s priateľmi a zdobenia prí-

bytkov krásami jari a Veľkej noci. 

Prajem Vám, milí Štiavničania, aby 

ste si počas týchto sviatkov oddých-

li, načerpali nových síl, veľa Božie-

ho požehnania a dobrých dní stráve-

ných v rodinnom kruhu a s priateľmi 

počas Veľkej noci. Prajem Vám vese-

lú Veľkú noc.  Filip Golian

Tak tu teda máme veľkonočné 
sviatky, počas ktorých oslavuje-
me… no vážne? Čo vlastne osla-
vujeme?
Niekde sa možno dočítate, že jar a 

zázrak nového života a teplo a sl-

niečko a tráva a tak… ale, prosím 

Vás, k čomu na oslavu niečoho ta-

kéhoto potrebujeme nejaké veľko-

nočné sviatky? Neoslavujeme vari 

celé týždne, každý jeden deň, zázrak 

jari, jas stále mocnejšieho slnka, 

omračujúcu zeleň na pozadí modré-

ho neba v objatí príjemného tepla? 

Načo nejaký špeciálny víkend? Kto-

rý možno ešte navyše naozaj strá-

vime paradoxne kdesi doma, pod 

strechou, pri plnom stole a nebodaj 

dokonca zapnutom televízore?

Tak čo teda oslavujeme? Nejakú 

udalosť? Zmŕtvychvstanie Krista, v 

ktorom pramení počiatok kresťan-

stva? To už by dôvod bol – veď ako 

znova a znova upozorňujú historici, 

či sociológovia, bez kresťanstva by 

nejestvovala žiadna západná civili-

zácia a teda ani žiadne jej vymože-

nosti. Je teda vcelku logické a pekné, 

že sa aspoň raz do roka zastavíme a 

uvedomíme si fakt, na ktorý bežne 

zabúdame, keď si s chladničky vy-

beráme kelímok s jogurtom, vezie-

me sa autom do nemocnice, či večer 

pozeráme televízor: že totiž ani ten 

jogurt, ani to auto, ani nemocnicu, 

ani televízor by sme tu bez kresťan-

stva – a teda ani bez historickej oso-

by Ježiša Krista – najskôr nikdy ne-

mali.

Lenže… Sú predsa aj iné udalos-

ti, tiež nesmierne dôležité pre našu 

civilizáciu. Taká bitka pri Termopy-

lách. Alebo pri Lepante. Bez nich by 

zrejme tiež nič z toho, čo si dnes uží-

vame, veľmi nebolo. A predsa ich 

neoslavujeme. Možno niektorí (je 

to hanba, ale hej) ani veľmi netu-

šíme, kedy a čo sa tam vlastne sta-

lo. Nieže by sme rovno mali nejaké 

„termopylské sviatky“, či „lepantov-

skú noc“… Veľká noc tu ale je. Stá-

le. Prečo?

Osobne si skromne myslím, že je 

to preto, že v nej oslavujeme v pr-

vom rade nie nejakú síce dôležitú, 

ale vzdialenú historickú udalosť. 

Oslavujeme v nej omračujúci fakt, 

že Ježiš, ten Kristus, ten pred dvo-

mi tisícročiami ukrižovaný, bol nie-

len človek. Bol a je samým Bohom 

– a ako taký nie je minulosťou, ale 

prítomnosťou. Jeho zmŕtvychvsta-

nie otvorilo bránu k novému Živo-

tu každému človekovi na tejto zemi 

– a milióny ľudí touto bránou pre-

šli a vydali svedectvo o kráse Božie-

ho života, do ktorého sme pozvaní. 

Aj my, veru, aj my tu a teraz! Každý 

jeden môžeme tu a hneď ochutnať, 

žiť, vychutnávať si tento Život, opá-

jať sa jeho blaženosťou, nádherou, 

ktorá presahuje všetky predsta-

vy a v porovnaní s ktorou sú všet-

ky úžasné výdobytky celej západnej 

civilizácie len „zanedbateľný vedľaj-

ší produkt“ – ak už nechceme použiť 

prirovnanie sv. Pavla o „smetiach“ a 

„odpadkoch“… A to už niečo oslavy 

hodné vskutku je! 

Všetkým Vám želám, aby sviatky, 

ku ktorým smerujeme, boli pre Vás 

nielen oslavou, nielen spomienkou 

na niečo dávne, ale v prvom rade ži-

vou a opojnou skúsenosťou zmŕt-

vychvstania s Kristom k novému ži-

votu v tom najplnšom zmysle tohto 

slova! Boh vám všetkým žehnaj!

Miloš Pikala, katolícky kňaz

Veľkonočné zamyslenie...
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POZVÁNKA

Pozývame Vás na verejné prezentačné podujatie v rámci projektu

„ZAVEDENIE EFEKTÍVNEHO 
SYSTÉMU SEPAROVANÉHO ZBERU 
ODPADOV V MESTE BANSKÁ 
ŠTIAVNICA“

28. 4. 2014 od 12:00 do 13:30 hod.
Kino Akademik Banská Štiavnica

   Pred časom sme na stránkach na-

šich novín čitateľov informovali o ne-

priaznivom vývoji niektorých zdra-

votníckych služieb v našom meste, 

hlavne o zániku najskôr detskej po-

hotovosti, neskôr aj lekárskej služby 

prvej pomoci pre dospelých a o prob-

lematike zabezpečenia lekára pre dia-

betologickú ambulanciu.

 S poľutovaním konštatujeme, že ani 

napriek veľkej snahe prevádzkovate-

ľov zdravotníckych zariadení a pri-

mátorky mesta, ktorá osobne kon-

taktovala všetky dotknuté inštitúcie, 

telefonicky obvolala asi 20 lekárov – 

diabetológov, ponúkala rôzne bene-

fi ty, vrátane poskytnutia bytu, ne-

podarilo sa tieto služby do dnešného 

dňa zabezpečiť. Ďalším veľkým prob-

lémom je aj zrušenie jednej sanitky 

Rýchlej lekárskej pomoci, (RLP) čiže 

sanitky s lekárom, ktorá na základe 

rozhodnutia Ministerstva zdravot-

níctva SR bola nahradená sanitkou 

Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). 

Od marca 2013 sú v Banskej Štiavni-

ci len dve sanitky RZP a pre pacien-

ta, v prípade núdze, nie je v Banskej 

Štiavnici mimo ordinačných hodín 

praktických lekárov k dispozícii žiad-

ny lekár, okrem lekárov slúžiacich na 

oddeleniach v nemocnici.

   Vedenie Mesta Banská Štiavnica 

problematike zdravotníctva venu-

je nemalú pozornosť už niekoľko ro-

kov. Po zrušení štátnej Nemocnice s 

poliklinikou v rámci transformácie 

zdravotníctva, túto Mesto Banská 

Štiavnica  prevzalo  a  zriadilo Mest-

skú nemocnicu, n. o., v ktorej zostal 

zachovaný celý rozsah poskytova-

ných služieb. Súčasťou Mestskej ne-

mocnice, n. o. bola aj záchranka pri 

oddelení ARO.     

V dôsledku ďalšej transformácie Mi-

nisterstvo zdravotníctva SR dňa 

14.4.2005 vyhlásilo výberové kona-

nie na vydanie povolenia na prevádz-

kovanie záchrannej zdravotnej služ-

by (ďalej len „ZZS“) pre jednotlivé 

sídla. Sídla ZZS boli defi nované vy-

hláškou č. 287/2005 Z.z. Jedným zo 

sídiel ZZS bola aj Banská Štiavnica.

Pretože vedenie nemocnice nepoda-

lo žiadosť na vydanie povolenia na 

prevádzkovanie pozemnej ambu-

lancie ZZS, túto podalo Mesto Ban-

ská Štiavnica a v spolupráci s MUDr. 

Otíliou Zigovou vypracovalo projekt 

k zriadeniu a prevádzkovaniu sídla 

ZZS v Banskej Štiavnici. 

   Dňa 2.11.2005 dostalo Mesto Ban-

ská Štiavnica, ako účastník konania, 

písomné oznámenie o vyhodnocova-

ní úspešnosti vo výberovom konaní. 

Z oznámenia nebolo zrejmé konečné 

rozhodnutie, kto bude prevádzkova-

teľom ZZS v Banskej Štiavnici.  

   Preto sa Mesto formou žiados-

ti o sprístupnenie informácie obrá-

tilo na Ministerstvo zdravotníctva 

SR o poskytnutie informácie o tom, 

kto bol vo výberovom konaní úspeš-

ným žiadateľom a kde bude sídlo (na 

akej adrese) ZZS v Banskej Štiavni-

ci. V odpovedi na našu požiadavku 

bolo uvedené, že  odpoveď na otáz-

ku kde bude sídlo ZZS nie je spraco-

vaná vo formáte zverejnenia a že MZ 

SR u všetkých úspešných uchádza-

čov preskúma plnenie ustanovených 

podmienok. Rozhodnutie o povolení 

na prevádzkovanie vydá až po práv-

nom posúdení všetkých listín v spise 

účastníka výberového konania.

Našej opakovanej požiadavke o sprí-

stupnenie informácií taktiež nebolo 

vyhovené, a to ani pri osobnej náv-

števe ministerstva dňa 24.11.2005.

   Priestory vtedajšej Rýchlej zdra-

votnej pomoci boli majetkom mesta 

a o ich prenájom mesto nikto  nepo-

žiadal, a ani  Mesto Banská Štiavni-

ca ako prislúchajúci správny orgán 

nikto nepožiadal o vydanie súhlasu k 

prevádzkovaniu ZZS. 

Podobné skúsenosti pri získavaní in-

formácií nám potvrdili aj uchádza-

či z iných  malých nemocníc ako Zla-

té Moravce, Stará Ľubovňa, Krupina, 

Vranov nad Topľou, Humenné a iné.

Nakoniec ako najúspešnejší žiada-

teľ vo výberovom konaní pre sídlo 

ZZS Banská Štiavnica bola vybra-

ná spoločnosť Internacional Rescue 

System, s.r.o. Bratislava, ktorá ako 

všetci ostatní uchádzači, mala v žia-

dosti do výberového konania predlo-

žiť doklad a vlastníctve, alebo prená-

jme nebytových priestorov, kde bude 

ZZS poskytovaná – čo nám MZ SR 

nevedelo zodpovedať, ani predložiť 

k nahliadnutiu, doklad o personál-

nom a materiálno technickom vyba-

vení sídla ZZS. Týmto sa väčšina zá-

chraniek odčlenila od miestnych a 

regionálnych nemocníc a Mesto Ban-

ská Štiavnica ako aj banskoštiavnická 

nemocnica tak stratili možnosť pre-

vádzkovania ZZS. 

Na základe nových výberových ko-

naní sa prevádzkovateľom RLP od 

22.12.2009 a RZP od 13.5.2010 v 

Banskej Štiavnici stala spoločnosť 

Záchranná a dopravná zdravotnícka 

služba, Bratislava.  O ďalšom vývoji 

ZZS Vás budeme informovať v nasle-

dujúcich vydaniach Štiavnických no-

vín. MsÚ

Ako to bolo a ako to je 
so zdravotnou záchrannou službou v Banskej Štiavnici ?

Kam v BŠ a 
okolí?
17.4. Koncert jazzovej kapely:  

Breathe in Jazz. Trotuar Cafe, 

20:00. 

18.4. Večer poézie: David 

Cajthaml. Texty, obrazy a gitara. 

Art Cafe, 19:00. 

18.4. Večer pri tónoch saxofónu 

Zahrá saxofonista Rudy Goga. 

Trotuar Cafe, 20:00. 

19.4. Veľkonočné bláznenie

Sokoliari, hľadanie vajíčok, plete-

nie korbáčov, koníky, grilovanie. 

Penzión Cosmopolitan  pri taj-

chu Vindšachta, Štiavnické Bane, 

11:00-15:00. 

19.4. Veľkonočná degustácia s 

otvorením výstavy „Vinum, idea 

et gaudium. Ochutnávka vín a vý-

stava vinných etikiet a dizajnu. 

Vstup 10 €/os., rezervácie na 

0904 109 229. Vinocentrum, 

18:00. 

19.4. Koncert: Ósk & Brynja 

Charizmatické sóloumelkyne z Is-

landu. Archanjel Caff e Bar, 20:00. 

19.4. Koncert: Dagmar Rostandt

Trotuar Cafe, 20:00. 

19.4. Stereodisco s DJ Jenal 

Soul, funk, rare grooves, reggae, 

disco. Art Cafe, 20:00. 

19.4. Veľkonočná party s kape-

lou MI TRI. Meštianska krčma, 

20:00.

19.-20.4. Veľkonočná víkendová 

party. Hrá Dj Jožo Bukňa a Dj Lu-

káš Švejkovský.  Polnočná oblie-

vačka. Pražovňa, 20:00.

20.4. Veselá Veľká noc v country 

štýle s kapelou Hurikán. 18:00-

22:00. Nová terasa u Blaškov, Po-

čúvadlianske jazero.

20.4. Divadlo: Baby na palube

Kultúrne centrum, 19:00. 

23.4. Deň Zeme. Výstava: Kro-

tenie živlov alebo energie v služ-

bách človeka. Bergericht, 8:00-

14:00, vstup 0,30 €. 

23./25.4. Dielnička v Kammer-

hofe. Smaltovaný šperk, smalto-

vanie na variči. Vstupné 1,50-4 €.

Kammerhof, 14:00-16:00. 

23.4. Banskoštiavnický kurz per-

makultúry. Dolná Ružová, 17:00.

24.4. Vernisáž výstavy: My sa ne-

vieme sťažovať nahlas. S témou: 

Krajina môjho srdca. Galéria J. 

Kollára, 11:00.  

25.04. Vernisáž výstavy VÝBER 

III. Galéria Schemnitz, 19:00

26.4. Koncert: Radovan Tariška 

Quartet. Vstup:predpredaj 12 €, 

v deň koncertu 15 €. Trotuar cafe, 

21:00

Región Banská Štiavnica

INZERCIA

  Pred časom sme na stránkach na-

šich novín čitateľov informovali o ne-

priaznivom vývoji niektorých zdra-

votníckych služieb v našom meste,

hlavne o zániku najskôr detskej po-

hotovosti, neskôr aj lekárskej služby 

prvej pomoci pre dospelých a o prob-

lematike zabezpečenia lekára pre dia-

betologickú ambulanciu.



5číslo 14 • 17. apríl 2014
sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Hünenberg

V dňoch 3. – 7. apríla 2014 sa dele-

gácia z Banskej Štiavnice v zložení 

zástupca primátorky mesta JUDr. 

Dušan Lukačko a pracovníci MsÚ 

Banská Štiavnica Ing. Ján Sedílek, 

Mgr. Ján Petrík, Henrieta Godová a 

Ján Petrík zúčastnila osláv 600. vý-

ročia založenia Hünenbergu (Švaj-

čiarsko), ktorý patrí medzi päť part-

nerských miest nášho mesta.

V deň príchodu nás privítal predse-

da spolku „Partnerstvo s Banskou 

Štiavnicou“ pán Richard Aeschli-

mann a oboznámil nás s progra-

mom osláv. Súčasťou osláv bol aj 

trojdňový veľtrh, na ktorom sa pre-

zentovali miestne fi rmy a podniky. 

Svoje zastúpenie na veľtrhu mal aj 

stánok partnerských miest Hünen-

bergu, a to Banskej Štiavnice a Mar-

ly (Švajčiarsko). Banská Štiavnica sa 

prezentovala propagačnými mate-

riálmi a pracovníci stánku poskyto-

vali záujemcom informácie o meste 

a jeho okolí. Banskú Štiavnicu me-

dzi návštevníkmi veľtrhu propago-

vali aj členovia spolku „Partnerstvo 

s Banskou Štiavnicou“, ktorí naše 

mesto už niekoľkokrát navštívili. 

V piatok (4.4.) sa oslavy začali sláv-

nostným zahájením, ktorého sú-

časťou bola aj premiéra krátkeho 

fi lmu o Hünenbergu. Hostí privíta-

la a oslavy zahájila starostka Regu-

la Hürlimannová, ktorá nás spolu s 

obecnými radcami Uelim Wirthom, 

Beatom Gertschom, prednostom 

OcÚ Guidom Wetlim a predsedom 

spolku „Partnerstvo s Banskou 

Štiavnicou“ v sobotu (5.4.) ofi ciálne 

privítala na radnici. Oslavy sa nies-

li v stredovekom duchu a pre náv-

števníkov bol pripravený stredove-

ký tábor so stredovekou kuchyňou, 

hudbou, vystúpeniami šermiarov 

a stánkami ponúkajúcimi remesel-

né výrobky. Ofi ciálna slávnosť sa v 

sobotu večer tiež niesla v stredove-

kom duchu a všetci prítomní boli 

oblečení do dobových kostýmov. 

Slávnosť sa začala slávnostným 

sprievodom, na ktorého čele šla 

starostka Hünenbergu s predsta-

viteľmi samosprávy a významnými 

hosťami. Hosťom a návštevníkom 

osláv sa prihovorila slávnostným 

príhovorom. Súčasťou slávnostné-

ho nástupu bolo aj pôsobivé vystú-

penie vlajkonosičov a miestneho 

speváckeho zboru, ktorý zaspieval 

pieseň o Hünenbergu. Program po-

kračoval stredovekou hostinou s 

programom, na ktorej s krátkym 

pozdravným príhovorom a poďa-

kovaním za pozvanie vystúpil zá-

stupca primátorky mesta Banská 

Štiavnica JUDr. Dušan Lukačko. V 

nedeľu bol pre zástupcov Banskej 

Štiavnice a návštevníkov veľtrhu 

pripravený koncert Hünenberské-

ho hudobného spolku, ktorý špe-

ciálne pre Banskú Štiavnicu zložil 

a nacvičil hudobnú skladbu „Hü-

nenberg grüsst Banská Štiavni-

ca“, čo je pre naše mesto veľká poc-

ta. Predseda spolku „Partnerstvo s 

Banskou Štiavnicou“ Richard Ae-

schlimann slávnostne odovzdal 

partitúru tejto skladby JUDr. Du-

šanovi Lukačkovi, zástupcovi pri-

mátorky mesta. Súčasťou našej 

návštevy Hünenbergu bola aj náv-

števa a prehliadka krásneho mes-

ta Luzern. Návšteva nášho part-

nerského mesta Hünenberg bola 

pre nás plná nových zážitkov a in-

špirácií. Švajčiarsko je krásna kra-

jina, ktorá môže byť pre nás vzo-

rom v mnohých oblastiach života. 

Spoznali sme tam zaujímavých 

ľudí, získali nových priateľov, kto-

rým ďakujeme za príjemné chvíle 

strávené pri našej prvej návšteve 

Hünenbergu.  Veríme, že rovnako 

príjemné chvíle strávia aj oni pri 

návšteve Banskej Štiavnice, ktorá 

je naplánovaná na budúci rok.

Henrieta Godová

Stretnutia s partnerskými mestami

Moravská Třebová

Tento rok sa v Moravskej Třebovej, 

ďalšom partnerskom meste Ban-

skej Štiavnice, v dňoch 10. – 16. 4. 

2014 uskutočnil už 19. ročník fes-

tivalu Dny slovenské kultury. Ani 

tento raz na ňom nechýbal deň ve-

novaný Banskej Štiavnici, ktorého 

sa zúčastnila aj ofi ciálna delegácia 

Mesta Banská Štiavnica.

Banskú Štiavnicu ofi ciálne zastu-

povali predstavitelia samosprá-

vy, a to JUDr. Dušan Lukačko, zá-

stupca primátorky mesta, poslanci 

MsZ Ing. Marián Zimmermann, 

Ľubomír Barák a Henrieta Godová 

z Odd. regionálneho rozvoja a me-

dzinárodných vzťahov. Slávnostné 

zahájenie festivalu sa uskutočni-

lo vo štvrtok (10. 4.) vo večerných 

hodinách. Po úvodných príhovo-

roch starostu Moravskej Třebovej 

Miloša Izáka, senátora Mgr. Rad-

ka Martínka, podpredsedu Sloven-

sko-českého klubu Mgr. Vladimíra 

Skalského a zástupcu primátorky 

mesta Banská Štiavnica JUDr. Du-

šana Lukačka si už hostia mohli vy-

chutnávať hudobné lahôdky od Vi-

olin orchestra Bratislava Eugena 

Botoša so sólistkou Máriou Eliášo-

vou. Súčasťou otváracieho ceremo-

niálu bola aj vernisáž výstavy „Re-

klama a deti“. Piatok (11. 4.) patril 

dňu s partnerským mestom Ban-

ská Štiavnica a program bol nabitý 

vystúpeniami banskoštiavnických 

umelcov. V dopoludňajších hodi-

nách to bolo vystúpenie tanečné-

ho súboru Aplauss, ktoré bolo urče-

né deťom materských a základných 

škôl a ktorý zožal veľký úspech. Ďa-

lej program pokračoval vystúpe-

ním sokoliarskej skupiny sv. Bavo-

na. Deti mali príležitosť zblízka si 

obzrieť rôzne dravce, ukážku toho, 

ako lovia, ale aj prelet orla bielohla-

vého. Popoludní sa návštevníkom 

festivalu predstavili hudobné skupi-

ny Tramontana a MK2. Deň s Ban-

skou Štiavnicou uzatvorilo divadel-

né predstavenie „Krútňava alebo 

takmer rocková opera“ od obľúbe-

ného divadelného zoskupenia Para-

dajz Pikčr, ktorý má aj v Moravskej 

Třebovej svojich skalných fanúši-

kov, a tí si ich vystúpenie nenechali 

ujsť. V sobotu našu delegáciu ofi ciál-

ne na radnici prijal starosta Morav-

skej Třebovej Miloš Izák s místosta-

rostami a poslancami MsZ. Festival 

Dny slovenské kultury 2014 pokra-

čoval až do 16. 4. 2014 s progra-

mom, v ktorom sa predstavili rôzni 

slovenskí umelci v hudobných a di-

vadelných predstaveniach. Súčasťou 

festivalu bola aj kvetinová šou a pre-

mietanie slovenského fi lmu Kan-

didát. Deň s partnerským mestom 

Banská Štiavnica je už stabilnou sú-

časťou festivalu, čím Moravská Tře-

bová dáva najavo, ako vysoko si cení 

partnerstvo s naším mestom. 

Touto cestou by sme sa radi poďa-

kovali všetkým účinkujúcim, ktorí 

reprezentovali Banskú Štiavnicu na 

tomto festivale. Henrieta Godová

Slávnostné prijatie zástupcov Banskej Štiavnice starostkou 
Hünenbergu Regulou Hürlimannovou  foto Ján Petrík

Zástupcovia Moravskej Třebovej a Banskej Štiavnice na Dňoch 
slovenskej kultúry 2014 foto Henrieta Godová
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Základná organizácia Sloven-

ského zväzu záhradkárov 

Štefultov ďakuje za prácu 

členom spolku na obnove 

Domu záhradkárov:

- rod. Adamská, rod. Blaškovičo-

vá, rod. Mojžišová, rod. Molčano-

vá, p. Fáber M., p. Korbačka J., p. 

Ihring M., p. Balážfy M., p. Kašiar 

P., p. Niederland J., p. Budzák J., 

p. Psotný J., p. Debnár R., p. Čer-

chla R., p. Labuda Š., p. Maruniak 

M., p. Maruniak J., p. Lamper R., 

p. Truchlíková A., p. Páleník P.

a sponzorom prispievajúcim na 

obnovu Domu záhradkárov:  

- rod. Blaškovičová, p. Tisovčík S., 

p. Drexler V., p. Palovič S., p. Ul-

rich, p. Haluška, p. Krajčov T., p. 

Ivanič J., p. Húsková Ľ., p. Coplá-

ková, p. Maruniak M., p. Mihoko-

vá, p. Beňo F., p. Jarábek V., p. Chl-

páň J., p. Čerchla R., p. Mýto E., p. 

Ihring M., p. Labuda Š., p. Korbač-

ka J., p. Hudecová, p. Debnár R., 

p. Fáber M., p. Kotilla A., p. Mol-

čan P., p. Lichner J., p. Gyurek, p. 

Pál M., p. Herczeg P., p. Bálik P., p. 

Florek M., p. Palovič M., p. Anta-

lová R., záhradkári z Pukanca, p. 

Mojžiš B., p. Maruniak P., p. Ha-

valda P., p. Tereň M., p. Mojžiš J., 

p. Džugas J., p. Luptáková D., p. 

Novák M., p. Potančok Š., p. Ku-

bík P., p. Truban V., p. Halaj J., p. 

Paprčka M., p. Turoň K., p. Meli-

cherčík B., p. Ivanič Z., p. Ciglan 

T., p. Káčer M., p. Hederer J., p. 

Durbák M., p. Štekláč, p. Líškaj 

J., p. Lupták M., p. Prefertus F., p. 

Budzák J., p. Chrien T., p. Trokšiar 

M., p. Čamaj M., p. Maruniak, p. 

Ďurica R., p. Mihoková M., rod. 

Psotná, p. Švidroňová Z., p. Dole-

tina L., p. Rabati J., p. Páleník P., 

p. Beňadik V., p. Luptáková M., p. 

Čamaj J., p. Rievaj M., p. Nieder-

land J., p. Zemko V., p. Polievka J., 

p. Šorek J., p. Anguš J., p. Tokár 

M., p. Balážfy S.

SZZ Štefultov   

Poďakovanie 

Ľudia tancujúci na Námestí sv. 

Trojice, kalvárii, v uličkách a ča-

rovných zákutiach Banskej Štiav-

nice v ,,šťastnom videu“ na pieseň 

Pharrella Williamsa – HAPPY, už 

niekoľko týždňov zviditeľňujú krá-

sy nášho mesta a rozveseľujú ľudí 

na sociálnej sieti Facebook. Priná-

šame  vám rozhovor s jeho sympa-

tickým mladým autorom Marti-

nom Kopálom (FOURSTUDIO).

Kto vás inšpiroval? 

,,Inšpirovala ma Janka Takáčová, kto-
rá ma najprv oslovila,či im nepomô-
žem postrihať materiál, ktorý by oni 
natočili. Kedže ma táto myšlienka veľ-
mi oslovila, ponúkol som, že by som im 
pomohol aj pri samotnej realizácii a 
natáčaní.“
Ako prebiehalo fi lmovanie? 

,,Zverejnili sme na facbookovskej 
stránke Banskej Štiavnice oznam, že 
sa bude točiť klip ,,Happy“ a ľudia si 
môžu prísť zatancovať. Akciu podpori-
li aj ľudia z iných miest. Spolu mohlo v 
klipe vystupovať okolo 40 ľudí. Počas 
natáčania panovala skvelá atmosféra, 
čo myslím vidieť aj na samotnom vi-
deu. Bol to naozaj pohodový deň strá-
vený s príjemnými ľuďmi. Chceli sme 
v klipe ukázať Banskú Štiavnicu takú, 
aká skutočne je a s ľuďmi, ktorí v nej 
žijú. Pri natáčaní mi pomáhala pria-
teľka Zuzka a tak isto aj Majo Holub 
s priateľkou Luckou.“
Koľko ľudí si doteraz pozrelo 

banskoštiavnické  šťastné  vi-

deo a aké sú ich reakcie? 

,,Video má zatiaľ okolo 23 000 pozre-
tí. Boli najmä pozitívne reakcie, čo nás 
veľmi teší. Hneď po zverejnení video 
doslova zaplavilo Facebook. Samo-
zrejme 100 ľudí ,100 chutí. Bolo nám 
pár vecí vytknutých, ale sme radi, že 
naše snaženie splnilo svoj účel a vyča-
rilo úsmev na tvárach ľudí.Úspechom 
pre nás je aj zaradenie nášho klipu na 
ofi ciálnu stránku medzi ostatné HAP-
PY videá z celého sveta.“
Ako ste sa dostali k zaujímavej 

práci kameramana?

,,Kamerovanie ma bavilo už ako malé-
ho chlapca. Ako deviatak na základnej 
škole som začal pomáhať Peťovi Ivaško-
vi pri jeho práci. Peťo ma toho veľa nau-
čil, za čo som mu veľmi vďačný.V tretej 
triede na strednej som pol roka praco-
val pre VIO TV a školu popri práci robil 
externe. Po skončení strednej školy som 
sa osamostatnil a začal podnikať.Mám 
vlastné videoštúdio, venujem sa hlavne 
stužkovým a svadbám, ale začínam sa 
uberať komerčnejším smerom, ako sú 
reklamy a fi remné eventy. Práca s ka-
merou ma napĺňa, snažím sa neustále 
zdokonalovať a učím sa novým veciam.
Mám šťastie na skvelých ľudí , ktorých 
stretávam a som veľmi vďačný svojím 
rodičom a bratovi, ktorí ma v každom 
smere podporujú.“
Na čom momentálne pracujete a 

čo plánujete? 

,,Momentálne rozbiehame jeden nový 
projekt, ktorý čoskoro vypustíme do 

sveta, ale nechcem predbiehať uda-
losti. Okrem neho sa snažím zame-
rať na tvorbu hudobných klipov. Tým-
to smerom by som sa zrejme chcel 
naďalej uberať. Začíname pracovať 
na novom videoklipe pre Wuashicu a 
Rusta a máme naplánované 2 sústre-
denia Miss stredných škôl SR v Miláne 
a Chorvátsku. Teším sa aj spolupráci 
s Jakubom Šutákom, ktorému točím 
študentské fi lmy a tým sa dokážem 
zdokonalovať aj v tomto smere. Mám 
veľmi veľa nápadov a plánov, na kto-
rých realizáciu som zatiaľ nemal čas, 
ale verím, a teším sa na to, že raz sa 
mi ich podarí zrealizovať.“
Ďakujem za rozhovor a prajem vám 

mnoho úspechov, aby vaša práca 

prinášala vám, aj ostatným ľuďom 

veľa radosti a pozitívnej energie. 

Janka Bernáthová

Naše šťastné video

Ľudia si uvedomujú riziká, 

ktoré ohrozujú ich život, 

zdravie alebo ich majetok 

až vtedy, keď sú priamymi 

účastníkmi havárii, živelných 

pohrôm alebo katastrof. 

Dôsledky takýchto mimoriadnych 

udalostí potvrdzujú, že neznalosť 

vhodného reagovania na vznik-

nutú situáciu alebo jej podceňo-

vanie spolu s panikou, znásobujú 

straty na životoch a zvyšujú po-

čet zdravotných poškodení ľudí. 

I keď jednotlivec pri mimoriadnej 

udalosti nemôže zvrátiť beh uda-

lostí, môže vhodnou voľbou sprá-

vania výrazne znížiť dopad jej ná-

sledkov vo svojom okolí.

1. Dôležité telefónne čísla ties-

ňového volania:

Ak ste v ohrození života alebo 

zdravia, ak je ohrozený váš maje-

tok, alebo ste účastníkom mimo-

riadnej udalosti, pri ktorej je ohro-

zený život, zdravie alebo majetok 

iných občanov, dožadujte sa po-

skytnutia pomoci na linke:   112,

avšak stále platia aj čísla:

V prípade požiaru, dopravnej ne-

hody, ohrozenia následkom ži-

velných pohrôm a iných mimo-

riadnych udalostí volajte:   150 

Hasičský a záchranný zbor.

V prípade ohrozenia života a 

zdravia volajte  155  Zdravotnú 

záchrannú službu.

V prípade ohrozenia následkom 

trestnej činnosti alebo jej ozná-

menia volajte 158 Políciu.

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, 

alebo pre oznamovaní správy o 

mimoriadnej udalosti, uveďte:

*  svoje meno a číslo telefónu, z 

ktorého telefonujete,

*  druh udalosti (požiar, doprav-

ná nehoda, povodeň, trestný čin 

a pod.),

*  rozsah udalosti (požiar domu, 

bytu, lesa, ohrozenie života via-

cerých osôb, zaplavenie cesty, 

poľa, obce a pod.),

*  miesto udalosti,

*  ak je na miesto udalosti sťaže-

ný prístup, uveďte spôsob prístu-

pu, smer, odkiaľ je možné miesto 

udalosti dosiahnuť a druh prístu-

povej cesty (súkromná cesta, poľ-

ná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na 

spätné volanie operátora prísluš-

nej záchrannej služby alebo polí-

cie. V niektorom budúcom čísle 

ŠN budeme pokračovať: Všeobec-

né zásady činnosti pri ohrození.

Vladimír Poprac

Hasičské okienko Čo má každý vedieť 
v prípade ohrozenia

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že v nedeľu 20.4.2014 

bude prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň  zatvorená.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 
22.4.2014 
uplynie 8 ro-
kov, čo nás na-
vždy opustil 
náš brat a strý-
ko Miroslav Mlynárik. Spo-
míname a vzdávame česť jeho 
pamiatke. 

Brat, synovec Tomáško s 

dcérkou Sofi nkou a manžel-

kou Ivetkou

Stredná odborná škola lesnícka v 

Banskej Štiavnici pozýva deti, mlá-

dež   a širokú verejnosť na Lesníc-

ky deň v Botanickej záhrade, kto-

rý sa uskutoční dňa:  29. 4. 2014 (v 

utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod. 

z príležitosti konania celosloven-

ského projektu Lesnícke dni, ktoré 

nadväzujú na tradíciu apríla – Me-

siaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme.

 Pripravované podujatia:

- program lesnej pedagogiky pre 

deti a mládež – rôzne stanovištia 

zamerané na poznávanie lesných  

drevín, rastlín, lesných zvierat, les-

ných škodcov

- ako sa v lese máme správať

- ukážka merania a kubíkovania 

stromov

- súťaž v šikovnosti

- vedomostná a výtvarná súťaž pre 

deti a dospelých

(najlepší budú odmenení malou po-

zornosťou)

- posedenie pri ohníku spojené s 

malým občerstvením

- kone

- sokoliari

- trubači

- výsadba stromčekov v Botanickej 

záhrade

- prehliadka Kollárovej záhrady

- práca kynológov

Tešíme sa na Vás, určite nás nav-

štívte! Tento rok prídu aj horolezci a 

jaskyniari a budeme sa  hrať a súťa-

žiť. Informácie: Ing. Štefan Petri-

kovič  0908 230 078, Ing. Veroni-

ka Dudíková  0910 958 438  

Pozvánka na lesnícky deň

Blahoželanie
Na mimoriadnom zasadnutí plé-

na územného výboru Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Žiar nad Hro-

nom, ktoré sa uskutočnilo v pia-

tok 11. apríla 2014 na sekretariá-

te ÚzV DPO v Žiari nad Hronom, 

bol do funkcie predsedu Územ-

ného výboru Dobrovoľnej požiar-

nej ochrany Žiar nad Hronom pre 

okresy Banská Štiavnica, Žiar nad 

Hronom a Žarnovica zvolený ro-

dák a obyvateľ nášho mesta prom. 

práv. Vladimír Slezák, ktorý v tej-

to funkcii nahradil zosnulého Ing. 

Jozefa Perinu. Členovia DPO no-

vozvolenému predsedovi srdečne 

gratulujú a do ďalšej práce prajú 

dobrú pohodu, veľa síl a elánu. 

Monika Pelachyová

Pozvánka 
Pozývame na pravidelné stret-

nutie bývalých, terajších aj budú-

cich baníkov a ich priateľov, ktoré 

sa uskutoční dňa 25. apríla 2014 

o 15,00 hod v pohostinstve u p. 

Bosáka. Autobus z Križovatky od-

chod 14,20 hod. Týmto pozývame 

aj bývalých zamestnancov Dinas 

fabriky. Na hojnú účasť sa tešia 

usporiadatelia. 

Zdar boh!

V utorok 15.4.2014 sa kona-

lo v zasadačke Mestského úradu 

v Banskej Štiavnici informačné 

stretnutie pod názvom „Možnos-

ti podpory aktivít pre mladých 

ľudí v okrese Banská Štiavnica.“ 

Prezentáciu zorganizoval Slo-

venský inštitút mládeže IUVEN-

TA, ktorý je príspevkovou orga-

nizáciou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a pô-

sobí už 62 rokov. Organizátorky 

podujatia Ing. Darina Diošiová a 

Mgr. Lenka Mihalicová, regionál-

ne odborné riešiteľky pre Bansko-

bystrický kraj predstavili Projekt 

KomPrax – Kompetencie pre prax, 

ktorý realizuje IUVENTA a je za-

meraný na podporu kvality prá-

ce s mládežou prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania. Ten-

to projekt je spolufi nancovaný z 

Európskeho sociálneho fondu cez 

Operačný program Vzdelávanie. 

Projekt dáva možnosť dospelým, 

ale hlavne mladým ľuďom, zís-

kať také kompetencie (zručnos-

ti, vedomosti, postoje), ktoré by 

ich zvýhodňovali pri písaní prá-

ce, alebo v ďalšom štúdiu a vzde-

lávaní. Navyše každý účastník ná-

rodného projektu KomPrax má 

možnosť získať fi nančný príspe-

vok na realizáciu malého projektu 

do výšky 200,-Eur. Projekt je rea-

lizovaný v 4 kategóriách: 15 – 17 

roční mladí ľudia, 18+ pracujúci s 

mládežou dobrovoľne, 18+ pracu-

júci s mládežou ako profesionáli, 

18+ s dlhodobejšími skúsenosťa-

mi v práci s mládežou do špecia-

lizovaného vzdelávania – nadsta-

vieb. Základné vzdelávanie trvá 

cca 3,5 mesiaca a zahŕňa obdobie 

na školenie, prípravu a obhajobu 

projektu. Témy si každý účastník 

projektu môže určiť sám z rôznej 

oblasti. Základom je mať dobrý 

nápad, myšlienku a pretaviť ju do 

projektu, ktorý sa úspešne zreali-

zuje v praxi. Všetky náklady sú po 

schválení a zrealizovaní projek-

tu preplatené účastníkovi max. 

do výšky 200,-Eur. Veci, ktoré sú 

nespotrebovateľného charakteru 

musia mať hodnotu max. do 7,-E-

ur/ks. 80% fi nančných prostried-

kov (160,-Eur) je vyplatených na 

účet, zvyšných 20% (40,-Eur) ide 

z vlastných zdrojov, ktoré sú po 

ukončení projektu refundované 

každému účastníkovi. Ubytova-

nie, stravovanie, cestovné nákla-

dy na školenie sú bezplatné, hra-

dené organizáciou. Na fi nálnom 

projekte sa môže podieľať aj viac 

jednotlivcov a tak sa môže získať 

viac fi nančných prostriedkov. V 

nadstavbovom vzdelávaní Praktik 

sa realizujú momentálne 2 škole-

nia: „Globálne vzdelávanie mla-

dých“ a „Mládežnícka politika v 

samospráve“. Školenie je urče-

né mládežníckym vedúcim a pra-

covníkom s mládežou. Na záver 

každý úspešný absolvent projek-

tu získa Osvedčenie akreditované 

MŠVVŠ SR. Ak máš nápad a chceš 

ho zrealizovať, prihlás sa! Bližšie 

info o projektoch IUVENTA, ter-

mínoch školení, registrácii, pri-

hlášok získate na www.iuventa.

sk, www.komrax.sk, e-mail: len-

ka.mihalicova@iuventa.sk, da-

rina.diosiova@iuventa.sk, 0917 

402 520. Michal Kríž

Aktivity pre mladých ľudí
V utorok 15.4.2014 sa kona-

lo v zasadačke Mestského úradu

v Banskej Štiavnici informačné

stretnutie pod názvom „Možnos-

ti podpory aktivít pre mladých

ľudí v okrese Banská Štiavnica.“

Zástupcovia ZŠ a MŠ Svätý Anton na prezentácii  foto Michal Kríž

Stredná odborná škola lesnícka v 

Banskej Štiavnici pozýva deti, mlá-

dež   a širokú verejnosť na Lesníc-

ky deň v Botanickej záhrade, kto-

rý sa uskutoční dňa:  29. 4. 2014 (v 

utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod.

z príležitosti konania celosloven-

ského projektu Lesnícke dni, ktoré

nadväzujú na tradíciu apríla – Me-

siaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme.
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Veľkonočná hrudka
Potrebujeme:

1 l plnotučného mlieka, 10 vajec, 

1 vanilkový cukor, 6 lyžičiek cuk-

ru, štipku soli

Postup:

Mlieko dáme do hrnca zohriať. Celé 

vajcia rozbijeme do pohára a zľahka 

premiešame, aby sa prepichli žĺtka. 

Potom ich vylejeme do mlieka, pri-

dáme štipku soli, vanilkový a kryštá-

lový cukor a riadne rozhabarkujeme. 

Pri miernej teplote za stáleho mieša-

nia varíme, kým sa nezačnú tvoriť 

hrudky ako pri tvarohu a voda ne-

ostane priesvitná. Do sitka dáme čis-

tú gázu, nalejeme zmes a gázu stiah-

neme tak, aby sme vytvorili hrudku. 

Zavesíme ju nad nádobu a do druhé-

ho dňa necháme odkvapkať. Tip: 

Hrudku môžeme urobiť aj slanú. 

Vtedy nedáme vanilkový cukor. Po-

dávame k šunke na Veľkú noc. 

Dobrú chuť!

Žiaci siedmeho ročníka 

Základnej školy s materskou 

školou v Banskej Belej dostali 

ponuku účinkovať v novej 

súťažnej relácií o histórií 

Slovenska s názvom Daj si čas.

Pre nás žiakov to bol veľký zážitok 

spoznať prácu televízneho štábu, re-

žiséra ako aj moderátora, ktorým bol 

Milan „Junior“ Zimnýkoval. Do Bra-

tislavy sme odcestovali nielen my 

siedmaci,  reprezentovalo nás štvor-

členné družstvo v zložení Simča, 

Sima, Dianka a Luky, ale aj ôsmaci, 

ktorí nás v hľadisku zo všetkých síl 

podporovali.

Úloha v prvom kole bola pre našu 

kapitánku „richtárku“ Simču. Síce 

sme ju prehrali, ale aj napriek veľ-

kému stresu a nervozite sme v dru-

hom kole stav vyrovnali. Od tej chví-

le  sme boli stále viac a viac odhodlaní 

bojovať čo najlepšie až do konca sú-

ťaže, až sa nám to v poslednom pia-

tom kole podarilo zvrátiť tak, že sme 

so ZŚ z Kalinova vyhrali v pomere 

19:16. Vyhrali sme pre školu 200 € , 

my súťažiaci sme dostali rôzne upo-

mienkové predmety a potešili nás 

aj tričká s logom súťaže, ktoré budú 

pre nás pamiatkou na úspešné účin-

kovanie v televízií. Zo všetkého sme 

mali príjemné pocity vďaka Junio-

rovi, s ktorým sme strávili príjemné 

popoludnie a vďaka ktorému sme sa 

zbavili počiatočnej trémy. Sme radi, 

že sme mohli súťažiť, reprezentovať 

školu v televízií a sme hrdí, že sme 

dokázali za úžasnej podpory našich 

spolužiakov  dokonca vyhrať. Zážit-

ky z natáčania si budeme môcť pri-

pomenúť znovu 31. mája 2014, v so-

botu o 10.00 h na prvom programe 

slovenskej televízie, kedy si môžete 

naše snaženie pozrieť aj vy.

Žiačky 7. roč. S+S+D

Deň v Slovenskej televízií

Víťazné družstvo foto archív šn

Už len posledný týždeň (do 

22.4.2014) môžu návštevníci 

štiavnickej Galérie Jozefa 

Kollára navštíviť aktuálnu 

výstavu textilnej výtvarníčky 

Soni Bezúchovej „Paličkovaný 

svet“. 

Diela Soni Bezúchovej hravo a ná-

padito prekračujú limity prasta-

rej techniky – paličkovanej čipky. 

Majstrovské zvládnutie remesla a 

talent umožnili autorke vstúpiť do 

novej dimenzie tohto kumštu tr-

pezlivosti. 

V baníckych regiónoch sa paličko-

vaná čipka stala fenoménom už 

pred stáročiami. Generácie žien ba-

níkov tvorili z nití zázračné diela. 

Korene paličkovanej tvorby Soni 

Bezúchovej sú práve tu, v kultúre 

baníckeho kraja. U starej mamy  -  

čipkárky zo Španej Doliny trávila v 

detstve celé letá. Už ako šesťročná 

náročnú techniku znamenite ovlá-

dala. S dozrievaním prišiel čas na 

vlastnú tvorbu. Hoci diela vznika-

jú stovky hodín, týždňov, nestrá-

cajú ľahkosť a žiaria nefalšovanou 

radosťou zo života. 

Srdečne pozývame na stretnu-

tie s krehkou krásou aj počas veľ-

konočných sviatkov. Galéria bude 

otvorená v piatok (18.4.), sobotu 

(19.4.), pondelok (21.4.) od 8.00 

– 16.00. Okrem aktuálnej výstavy 

budú sprístupnené aj stále expozí-

cie so vzácnymi umeleckými zbier-

kami múzea.  Iveta Chovanová

Paličkovaný svet počas veľkonočných sviatkov

Kino Akademik zažíva po digitali-

zácii svoju renesanciu a stáva sa ob-

ľúbeným miestom nielen Štiavni-

čanov. Nová technológia umožňuje 

premietať nielen fi lmy, ale aj tzv. al-

ternatívny obsah, ku ktorému pat-

ria koncerty, divadelné predstave-

nia či opery. 25. apríla o 20:00 hod. 

si tak budú môcť návštevníci kina 

vychutnať hudobnú legendu – brit-

skú kapelu Queen.

Akademik uvedie skvelý koncert 

z Budapešti, ktorý sa konal v roku 

1986. Túto fi lmovú udalosť, digi-

tálne upravenú vo veľkom rozlíše-

ní a s fantastickým zvukom Dolby 

Surround 5.1 otvorí mimoriadny 

25 minútový dokument, vyrobe-

ný špeciálne pre kino distribúciu. 

Ten sprevádza rockovú legendu Qu-

een od ich dych vyrážajúcej show 

Live Aid v období jedného roka až 

do chvíle koncertu v Budapešti. Na 

koncertnej show pre 80 000 nadše-

ných fanúšikov nemohli chýbať hity 

ako Bohemian Rhapsody, Crazy 

Little Th ing Called Love, I Want To 

Break Free nebo We Are Th e Cham-

pions. Tento záznam je fantastic-

kou príležitosťou osláviť magickú 

moc skupiny Queen.

Vstupenky na toto výnimočné pod-

ujatie stoja 6 €, je možné si ich kú-

piť alebo rezervovať na stránke kina 

(www.banskastiavnica.sk/kino). 

Celý záznam i dokument budeme 

uvádzať v pôvodnom znení. Nene-

chajte si ujsť príležitosť zažiť legen-

du na veľkom plátne so skvelým 

zvukom, alebo darujte tento záži-

tok niekomu blízkemu!

Rastislav Marko

Queen naživo v kine Akademik
Kino Akademik zažíva po digitali-

zácii svoju renesanciu a stáva sa ob-

ľúbeným miestom nielen Štiavni-

čanov. Nová technológia umožňuje

premietať nielen fi lmy, ale aj tzv. al-

ternatívny obsah, ku ktorému pat-

ria koncerty, divadelné predstave-

nia či opery. 25. apríla o 20:00 hod.

si tak budú môcť návštevníci kina

vychutnať hudobnú legendu – brit-

skú kapelu Queen.

Veľkonočná...
Jednu stuhu sebe do vlasov zatáča, 

druhú jemu do prútov korbáča za-

pletá a pritom jeho srdce so svo-

jim uzlí. 

Po nôžkach ju len zľahka pohladí, 

vodou telo, dušu, myseľ omladí.

Farebnosť jari a iskrivosť v očiach 

im po nociach úsmevy na perách 

kúzli.                                                P.K.



9číslo 14 • 17. apríl 2014
sn@banskastiavnica.sk

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup to-

varu v hodnote 10,-eur v predaj-

ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.12/2014: 

„Kto vychováva je väčšmi otcom 

ako ten, kto priviedol na svet.“ 

Výhercom sa stáva Rudolf Ve-

selý, Križovatka 23, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na nákup tovaru v hodnote 10,-

eur v predajni Afasion, Radnič-

né nám. 14, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

28.4.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Karla 

Sandburga: „Život je ako cibuľa ... 

(dokončenie v tajničke) 

A., Pár, sviňa, okrasný vták, vy-

hraj v boji,   

B., Začiatok tajničky, ampér,  

C., Nadchýna sa nad niečím, časť 

tváre aj hudobný nástroj, rotova-

nia, solmizačná slabika, televízia,

D., Dookola, stlačenia, terorizo-

vanie,    

E., Údolie, obilnina, rovnováha,

F., Liter, nad, umenie v odbo-

re, slovenský politik SNS, 

tona,   

G., Slovenská obec, časť 

stromu, 505 v Ríme, oko – 

jazero, severovýchod,        

H., Moc, dychový hudobný 

nástroj, voz,      

I., , Úhor po nemecky, kys-

lík, lata česky, otravné lát-

ky, slovenské elektrárne, 

otrú bez dĺžňa,

J., Okúsi, prací prostriedok, 

hrob, olovo, Ján v USA,

K., 3. časť tajničky, 

L., Koho, dneska, arabské 

mužské meno, krídlo od-

borne, nápis na pomníku,

M., Ozn. ruských lietadiel, 

zvratné zámeno, čerešňa, 

pili. 

1., Spravili dohodu, čierno-

morský prístav,  

2., Konzervuje dymom, kopnutie, 

študent, mlátil,   

3., V poriadku, koleso, celý po 

anglicky, úprava vlasov,

4., Rumový cukrík, menšia obec,   

5., Rýž česky, inam, kobyla česky,  

6., Stred slova zavesí, meno Ba-

nášovej, osmička,       

7., Premet, vrch zeleniny, miska, 

8., Časť atolónu, nádoba na vodu, 

horúčka na pere,  

9., Časť úst, odmotal, polia,          

10., Sková odzadu, textová skrat-

ka, Nová scéna, opojil alkoholom,           

11., Diery spôsobené vŕtaním, 

ozn. áut BŠ, hora, dopravný 

prostriedok,        

12., Strážne zvieratá, lyžiarske 

stredisko pri BB, vrývala do kovu, 

13., Obtrelo sa, niekedy,

14., Zn. röntgenu a voltu, múza 

ľúbostnej poézie, čistí od prachu, 

15., Lopta mimo ihriska, osobné 

zámeno, vytratil, 

16., 2.čať tajničky, nepožívaj te-

kutinu.

Pomôcky: Aal,  All, Soči, Amarel-

ka, Iža, Slota  

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 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Piatok 18.4.o18:30 hod.Piatok 18.4.o18:30 hod.
BorgmanBorgman
Komédia,dráma,thriller,113 Komédia,dráma,thriller,113 
min.2014min.2014
Borgmanov nečakaný prí-Borgmanov nečakaný prí-
chod do exkluzívnej rezi-chod do exkluzívnej rezi-
denčnej štvrte odštartuje denčnej štvrte odštartuje 
sériu znepokojivých, až bi-sériu znepokojivých, až bi-
zarných udalostí okolo sta-zarných udalostí okolo sta-
rostlivo budovanej fasá-rostlivo budovanej fasá-
dy majetného manželského dy majetného manželského 
páru, ich troch detí a opat-páru, ich troch detí a opat-
rovateľky...rovateľky...
Vstupné:3€Vstupné:3€
Sobota 19.4.o 18:30 hod.Sobota 19.4.o 18:30 hod.
TranscendenciaTranscendencia
Thriller,sci-fi,dráma,akč-Thriller,sci-fi,dráma,akč-
ný,2014ný,2014
Príbeh fi lmu sleduje troch Príbeh fi lmu sleduje troch 
vedcov, pracujúci na vý-vedcov, pracujúci na vý-
skumoch kmeňových bu-skumoch kmeňových bu-
niek a pokročilých počíta-niek a pokročilých počíta-
čových technológií, ktoré by čových technológií, ktoré by 

mohli zmeniť ľudský život mohli zmeniť ľudský život 
od základov.V hlavnej úlohe od základov.V hlavnej úlohe 
Johny Depp. Vstupné:4€Johny Depp. Vstupné:4€
Nedeľa 20.4.o 15:00 hod.Nedeľa 20.4.o 15:00 hod.
Lego príbehLego príbeh
Rodinný animák,95-Rodinný animák,95-
min.2014min.2014
Príbeh 3D fi lmu, nakrúte-Príbeh 3D fi lmu, nakrúte-
ného pomocou počítačovej ného pomocou počítačovej 
animácie podľa pôvodného animácie podľa pôvodného 
scenára, sleduje osudy Em-scenára, sleduje osudy Em-
meta, obyčajnej, pravidiel meta, obyčajnej, pravidiel 
dbajúc a dokonale priemer-dbajúc a dokonale priemer-
nej mini-fi gúrky LEGO, nej mini-fi gúrky LEGO, 
ktorá je omylom považo-ktorá je omylom považo-
vaná za najvýnimočnejšiu vaná za najvýnimočnejšiu 
osobu, ktorá jediná môže osobu, ktorá jediná môže 
zachrániť svet. Je odvedený zachrániť svet. Je odvedený 
do spoločenstva cudzincov, do spoločenstva cudzincov, 
ktorí sa vydali na veľkolepú ktorí sa vydali na veľkolepú 
výpravu proti zlému tyra-výpravu proti zlému tyra-

novi. Emmet je na takú ces-
tu zúfalo nepripravený...tu zúfalo nepripravený...
Vstupné:4€Vstupné:4€
Nedeľa 20.4. o 17:30 hodNedeľa 20.4. o 17:30 hod
Kráska a zvieraKráska a zviera
Romantický,fantasy,112-Romantický,fantasy,112-
min.,2014min.,2014
Klasický príbeh v novom Klasický príbeh v novom 
podaní. Francúzski tvorco-podaní. Francúzski tvorco-
via vdýchli príbehu neopa-via vdýchli príbehu neopa-
kovateľné čaro.kovateľné čaro.
Vstupné:4€Vstupné:4€
Streda 23.4. o 18:30 hod.Streda 23.4. o 18:30 hod.
TranscendenciaTranscendencia
Sobota 26.4.o 18:30 hod.Sobota 26.4.o 18:30 hod.
Pojedeme k mořiPojedeme k moři
R o d i n n ý , k o m é d i a , 9 0 R o d i n n ý , k o m é d i a , 9 0 
min.,2014min.,2014
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. 

je na takú cesje na takú ces

Kupón č. 14
Krížovka
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BBSK – Pohronské osvetové stredis-

ko v Žiari nad Hronom zorganizovalo 

dňa 1.apríla 2014 nesúťažnú prehliad-

ku detských speváckych zborov z regi-

ónu  Žiar nad Hronom, Banská Štiav-

nica, Žarnovica.  V krásne pondelkové 

slnečné popoludnie sa stretli deti so 

záľubou v speve v priestoroch ZUŠ 

Banská Štiavnica. Okrem domáceho 

zboru Zborík prijal naše pozvanie aj 

novovzniknutý zbor Voce eufonico zo 

ZUŠ Nová Baňa. Žiaľ, pre chorobu sa 

nemohol zúčastniť tretí zbor, napriek 

tomu sme v spoločnosti šikovných 

detí a ich umenia prežili pekné chví-

le. Dirigentky oboch zborov Mgr. Ire-

na Chovanová a Mgr. Margaréta Žňa-

vová vkladajú do tejto práce celé svoje 

srdce a veľkú dávku energie. Aj vďa-

ka tomu pracujú oba zbory na vyso-

kej úrovni. Piesne rôzneho žánru pri-

niesli radosť rodičom, návštevníkom, 

pedagógom, i samotným žiakom. Po 

prehliadke si dirigentky oboch zborov 

vymenili vzájomné skúsenosti, po-

rozprávali sa o náročnej práci s deťmi 

a ešte ťažších fi nančných podmien-

kach. Tohtoročná prehliadka nebola 

súťažná, pretože celoštátna postupo-

vá súťaž Mládež spieva má dvojročnú 

periodicitu konanú vždy v nepárnych 

rokoch . Zbory tak na záver získali ďa-

kovné listy za účasť. Veríme, že už o 

rok budeme mať na krajskej prehliad-

ke v Banskej Bystrici výborných re-

prezentantov  nášho regiónu.  Naše 

poďakovanie za pomoc pri organizá-

cii podujatia patrí okrem ZUŠ Banská 

Štiavnica aj darcom občerstvenia: pani 

Anke Petrželovej, Anke Chovanovej a 

pánovi Tomášovi Ciglanovi. Za upo-

mienkové predmety ďakujeme mestu 

Banská Štiavnica a pánovi Sedílekovi 

z Informačného centra za informácie 

o kráse, histórii a kultúrnom bohat-

stve, ktoré sprostredkoval našim hos-

ťom. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia 

detí pri ďalších príležitostiach a želá-

me im, aby aj naďalej rozdávali úprim-

nú radosť zo spevu a hudby.  

Jela Šuleková

Banskou Štiavnicou znel detský spev

V piatok 11.apríla 2014 sa v 

Divadle Pivovaru ERB usku-

točnil jediný koncert českej 

jazz-rockovej legendy Jazz 

Q na Slovensku, ktorý bol 

zároveň oslavou 50-ročného 

jubilea tohto hudobného 

telesa.

Koncert bol skutočnou delikatesou 

pre jazzových fajnšmekrov a to nie-

len čo sa týka hudby, ale aj celkovej, 

tak trochu komornej atmosféry, kto-

rú umocňovali čierne vinylové plat-

ne, pôvodné hudobné nástroje, či 

kolínska voda, pripomínajúca vôňu 

starých čias. Oslávenci sa predsta-

vili vo svojej hviezdnej zostave: Na 

klávesy hral priekopník jazz-rocku v 

Čechách, hudobný skladateľ, podni-

kateľ v hudobnej branži, zakladateľ 

známeho koncernu BONTON, ces-

tovateľ, horolezec, spisovateľ, kame-

raman, režisér a vynikajúci rozprávač 

Martin Kratochvíl, na basgitaru  Pře-

mysl Drát Faukner, na bicie Filip Je-

níček a na gitaru Zdeněk Crissa Fišer, 

ktorý niekoľko skladieb aj zaspieval. 

Nadšeným divákom Divadla Pivo-

varu ERB ponúkli výber 13 najzná-

mejších skladieb  zo svojej doterajšej 

tvorby, a to historicky prvýkrát v Ban-

skej Štiavnici, kde ich osobne privítal 

skalný fanúšik Ing. Eduard Rada, ma-

jiteľ Pivovaru ERB. Práve na jeho po-

zvanie prišla kapela odohrať svoj je-

diný koncert na Slovensku. Pôsobivý 

hudobný zážitok obohatený o zaují-

mavé historky a spomienky v poda-

ní Martina Kratochvíla  bol krásnym 

návratom v čase nielen pre hudob-

ných oslávencov, ale aj divákov, ktorí 

si skutočne prišli na svoje. Atmosfé-

ra koncertu bola úžasná, priateľská a 

uvoľnená, obohatená priamymi odo-

zvami publika, ktoré tvorili predsta-

vitelia všetkých vekových kategórií. 

Najmladší z nich mal deväť rokov, 

majstrovský výkon muzikantov sle-

doval z bezprostrednej blízkosti a 

svoj zážitok korunoval po skonče-

ní koncertu, keď si sadol za klávesy 

Martina Kratochvíla a robil hudobnú 

kulisu rozhovorom, ktoré zatiaľ po-

skytovali muzikanti prítomným mé-

diám. Ostáva dúfať, že Divadlo Pi-

vovaru ERB ponúkne v budúcnosti 

podobné hudobné lahôdky. Podľa 

našich informácií sa ešte v tejto se-

zóne dočkáme koncertu Pavla Ham-

mela, ktorému bude predchádzať 

jedinečné stretnutie ikon sloven-

ského a českého humoru: Na javis-

ku divadla začiatkom mája vystúpia 

Jan Kraus a Milan Lasica v špeciál-

nej úprave známej show Jan Kraus 

aneb Hvězdy jak je neznáte. Máme 

sa na čo tešiť. ŠN

Jazz Q Martina Kratochvíla v ERBe

Hudobná legenda Jazz Q foto Lubo Lužina

Veľká noc
Prichádzajú sviatky jari,

chystajú sa mladí - starí.

Príroda sa prebudila,

všetkým radosť urobila.

Chlapci pletú korbáče,

dievky pečú koláče.

Studená je vodička,

maľujú sa vajíčka.

Gagotajú husičky,

spievajú sa pesničky.

Je to starosť preveľká

čakať až do pondelka!

Laura Macegová

ZŠ J. Horáka 4.C

Veľká noc
Najviac sa teším na Veľkú noc,

lebo má v sebe čarovnú moc.

Zajko hopká - poskakuje,

kuriatko ho nasleduje.

Namaľujem kraslice,

mám ich plné police.

Kúpači sa radujú

ako dievky vybijú.

Korbáč, voda, kraslice,

baby pištia velice.

Milé dámy, milí páni,

Veľká noc je medzi nami.

 Sophia Blašková

ZŠ J. Horáka 4.C

Vinšujeme vám…

Veľká noc, Veľká noc,

ďaleko je do Vianoc,

kto má trochu umu,

naleje si rumu,

ak má prísť aj opička,

ďalší chod- borovička,

len povahy krotké

dajú prednosť vodke,

kto chce dobre voňať,

otvorí si koňak,

kto má vyššie ciele,

ten popíja biele,

len víťazi v láske

dostanú šampanské,

no za dobrý čin,

môže byť aj gin.

Pozvánka 
do kaštieľa
Veľká noc v Múzeu vo Svätom 

Antone 

Otváracie hodiny: 

18.4.2014 (piatok) 9:00 - 16:00 

19.4.2014 (sobota) 9:00 - 16:00 

20.4.2014 (nedeľa) 9:00 - 16:00 

21.4.2014 (pondelok) 9:00 - 16:00. 

Tešíme sa na vašu návštevu!
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II. trieda - juh 13.kolo hralo 
sa 13.4.2014 o 15.30 hod.
FK TATRAN BZENICA - SITNO 

BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ 4.0 

(1:0)

Zostava: Kraják, Boroška A. (62.

Boroška M.), Číž, Ferenčík st., Be-

ňadik, Kmeť, Barák (46.Meňuš 

L.), Meňuš M. (82.Gazda), Čiliak 

(53.Javorský), Halát 

V zápase na ihrisku jedného z 

favoritov súťaže sme predvied-

li slabú hru. Domáci mali zápas 

pod kontrolou a len skvelý výkon 

brankára Krajáka hlavne v I. pol-

čase nás zachránil od väčšej pre-

hry. V 38.min. po rohovom kope 

však nemohol zabrániť domáce-

mu hráčovi, ktorý hlavou otvo-

ril skóre. Úvod do II. polčasu nám 

nevyšiel a počas 15 minút sme in-

kasovali tri góly. Prvý zaváňal of-

sajdom a ďalšie dva sme dostali po 

hrubých chybách našej obrany.

II. liga starších a mladších 
žiakov – 17.kolo
So 12.04.2014 II. liga U-15 - JUH 

- 2013/14 . B. Štiavnica - N. Baňa 

4:1(1:0) . Góly: 23" Binder, 42" 

Židík, 48" Binder, 61" Židík. Ko-

nečne po veľmi dlhej dobe chlap-

ci začali hrať futbal, až na jednot-

livcov, ktorí boli dlhodobo chorí, 

celé mužstvo podalo solídny vý-

kon hodný nášho mužstva.

So 12.04.2014 II. liga U-13 - JUH 

- 2013/14 

B. Štiavnica - N. Baňa 0:2(0:1) 

Chlapci nastúpili v plnej sile pro-

ti silnému súperovi. Niektorí 

chlapci cez zimu nabrali objemov-

ku, čo im bráni v pohybe na ih-

risku. Po každom šprinte ich tep 

bol na úrovni Heleny Rúžičkovej 

v komédii Slunce, seno,... Silnej-

šie mužstvo takzvané áčko inka-

sovalo obidva góly, zatiaľ čo béč-

ko svojou bojovnosťou si udržalo 

čisté konto i keď brankár súpera 

a nepresná streľba nám zabráni-

li skórovať, chlapci sa snažili odo-

hrať pred solídnou rodičovskou 

návštevou čo najlepšie.

Kam za futbalom?
II. trieda juh 14.kolo hrá sa 

19.4.2014 o 16.00 hod.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

FK BANSKÁ BELÁ

II. liga starších a mladších žiakov 

18. kolo hrá sa 19.4.2014 o 10.00 

a 12.00hod.

FK TISOVEC - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

Ivan Javorský

Richard Neubauer

Ani vynikajúci Kraják v bráne nezabránil 
prehre

Druhá liga starších a mladších žiakov foto archív šn

Dňa 29.3.2014 sa konalo na plavárni 

vo Veľkom Krtíši 3.kolo Banskobys-

trického plaveckého pohára v plávaní 

Na plaveckých pretekoch sa zúčastni-

li aj plavci z Plaveckého klubu Banská 

Štiavnica. Prinášame výsledky:

8. roč. a mladší:

Maruniak Patrik: 1. 25m voľ. spô-

sob 20.90, 1. 25m znak 25.94, 1. 

25m motýlik 34.35, 1. 25m prsia 

27.83,

Borgula Martin: 3. 25m voľ. spô-

sob 24.64, 2. 25m znak 29.93, 3. 

25m prsia 30.02,

8. roč. a mladšie:

Melicherčíková Lara: 1. 25m voľ. 

spôsob 24.87, 2. 25m znak 31.11, 

1. 25m prsia 25.67,    

Kašiarová Tatiana: 4. 25m znak 

38.27

9. – 10. roč.:

Maruniak Matej: 9. 50m voľ. 

spôsob 47.50, 6. 100m voľ. spô-

sob 1:50.94, 1. 200m voľ. spô-

sob 3:50.15, 2. 100m pol. preteky 

1:55.24,

Melicherčíková Timea: 4. 50m 

voľ. spôsob 42.73, 2. 50m prsia 

47.78, 2. 100m prsia 1:45.22, 1. 

200m prsia 3:39.51, 4. 100m pol. 

preteky 1:44.01

11. – 12.roč.:

Balász Michal: 1. 50m voľ. spôsob 

35.05, 4. 100m voľ. spôsob 1:24.05, 

5. 200m voľ. spôsob 3:05.75, 2. 

50m prsia 45.65, 6. 100m pol pre-

teky 1:35.11,

Berlanský Andrej: 2. 50m voľ. 

spôsob 35.21, 3. 100m voľ. spô-

sob 1:20.94, 3. 200m voľ. spôsob 

2:54.70, 2. 50m znak 42.73, 1. 50m 

motýlik 39.22, 1. 100m pol. pretek 

1:29.98,

Lepáčeková Paulína: 14. 50m voľ. 

spôsob 44.98, 5. 50m prsia 46.61, 

5. 100m prsia 1:41.58, 11. 100m 

pol. preteky 1:50.32,

13. – 14. roč.: 

Ernek Šimon: 2. 50m voľ. spôsob 

30.39, 3. 100m voľ. spôsob 1:08.22, 

1. 50m prsia 39.03, 1. 100m prsia 

1:26.84, 2. 50m motýlik 33.11, 1. 

100m pol. preteky 1:19.26,

Michalová Barbora: 6. 50m voľ. 

spôsob 33.06, 4. 100m voľ. spô-

sob 1:15.04, 3. 50m prsia 39.50, 3. 

50m motýlik 38.19, 3. 100m mo-

týlik 1:33.02, 4. 100m pol preteky 

1:24.09,

Potančoková Timea: 1. 50m voľ. 

spôsob 29.55, 1. 100m voľ. spôsob 

1:05.14, 1. 50m prsia 37.99, 1. 50m 

motýlik 32.48, 1. 100m pol. prete-

ky 1:14.54, 1. 200m pol. preteky 

2:45.31,

15. – 18. roč.:

Ernek Matej: 1. 50m voľ. spôsob 

25.97, 1. 100m voľ. spôsob 58.13, 

1. 200m voľ. spôsob 2:07.72, 1. 

50m znak 30.86, 1. 50m motýlik 

27.92, 1. 100m motýlik 1:02.85,

Longauer Jakub: 9. 50m voľ. spôsob 

27.51, 2. 100m voľ. spôsob 1:00.54, 

2. 50m prsia 36.95, 2. 100m pol. 

preteky 1:55.24,

Orság Dalibor Daniel: 2. 50m voľ. 

spôsob 26.72, 1. 50m prsia 32.92, 

1. 100m prsia 1:13.71, 3. 50m mo-

týlik 30.49, 1. 100m pol. preteky 

1:08.16,

Muži 19. roč. a starší:

Adamský Marian: 2. 50m voľ. spô-

sob 26.01, 2. 50m prsia 33.86, 1. 

100m motýlik 1:06.22, 1. 100m 

pol. preteky 1:04.22,

Čamaj Ján: 5. 50m voľ. spôsob 

27.26, 3. 100m voľ. spôsob 1:00.80, 

3. 100m pol. preteky 1:07.51,

Hriňák Dávid: 1. 50m voľ. spô-

sob 25.52, 1. 50m motýlik 26.92, 2. 

100m pol. preteky 1:06.76,

Konečný Marek: 7. 50m voľ. spô-

sob 28.86, 1. 50m prsia 33.28, 1. 

100m prsia 1:15.88, 1. 200m pr-

sia 2:51.92, 7. 100m pol. preteky 

1:17.10

Štafety mix: 

1. 4 x 50m voľ. spôsob 1:56.80 (Or-

ság D., Potančoková T., Michalo-

vá B., Ernek M.)

5.4 x 50m voľ. spôsob 2:37.84 (Ba-

lász M., Melicherčíková T., Lepá-

čeková P., Berlanský A.)         

PK Banská Štiavnica     

Banskobystrický plavecký pohár – 3.kolo

Strieborný 
Melicherčík
Štiavničania na medzinárod-

nom cestnom behu Devín – Bra-

tislava

Na štart 67. ročníka medzinárod-

ného cestného behu z Devína do 

Bratislavy sa za pekného slneč-

ného počasia postavilo 5 581 bež-

cov. Na štarte nechýbali ani bež-

ci z nášho mesta. Trať merala 11 

625m. Padol aj traťový rekord v 

podobe keňského vytrvalca za 

rovných 0:34:00 min. Prinášame 

výsledky našich bežcov: 

Hlavná kategória – muži (počet 

bežcov v kat. 2 716)

10. Šlúch Roman 0:39:55 – osob-

ný rekord

282. Melicherčík Jakub 0:51:05

1488. Kotilla Marian 1:02:19

Kategória M-50 (244 bežcov)

2. Melicherčík Bohuslav 0:42:35 – 

osobné maximum

Ženy do 34 r. (1031 bežcov)

116. Kotillová Alexandra 0:59:59

K dosiahnutým výsledkom našim 

bežcom srdečne blahoželáme! red
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služby

inzercia

Prenajmem 2-izbový byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Predám RD v Banskej Belej pri  

Dinaske. Cena dohodou. tel.č.: 

0918 101 335

Prenajmem 3-izbový byt aj dlho- 

dobo v okrajovej, tichej časti Drie-

ňová s balkónom, tel.č.: 0908 923 

203, 0907 815368

Predám 1-izbový byt v BŠ na  

Hutníckej ul., cena 18 000 Eur, tel. 

č. 0907 493 582

Predám rodinný dom v BŠ, cena  

dohodou, tel.č.: 0917 537 370

Predám garáž na Povrazníku,  

tel.č.: 0911 282 806 

Predám RD, cena 11 800€, tel.č.:  

0911 282 806

Predám 1-izbový byt, tel.č.: 0911  

282 806

Predám 2 domy za cenu 1, cena  

38 000€, tel.č.: 0911 282 806 

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

Stredoškolská profesorka s dlhoroč- 

nou 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 palivové drevo, 1 m/30 €  

aj s dovozom. tel. č.: 0915 951 646

reality

prácappppppppppppp

Reštaurácia Engel v Nemecku (Bava- 

ria) hľadá čašníčku na 3 mesiace a dlh-

šie. Dobré platobné podmienky. Voľ-

né ubytovanie, jedlo a pitie. Základné 

znalosti nemeckého jazyka. Kontakt: 

049/8365705662, e-mail: engel-wer-

tach@t-online.de 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Spracujem účtovníctvo (jednodu- 

ché, podvojné), DPH, mzdy, projekty, 

zmluvy a iné, tel.č.: 0908 923 203

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

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€


