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8. mája v Deň víťazstva nad 

fašizmom sa konal už 3. ročník 

podujatia pre súčasných i 

bývalých pletárov. 

Podujatie si každým rokom získa-

lo čoraz väčšiu popularitu a vidieť to 

aj na hojnej účasti pozvaných hos-

tí. Veď organizátori nič nenecháva-

jú na náhodu a pripravujú sa na toto 

podujatie s veľkým zanietením do-

predu. Nebolo tomu inak ani tento 

rok. Moderátorskú taktovku poduja-

tia mali v rukách ostrieľaní Miroslav 

Kyjovský a Ivan Beňo. Počasie nao-

zaj prialo a okrem pletárov z Banskej 

Štiavnice prišli aj bývalí zamestnan-

ci z Veľkého Krtíša a Nitry. Po priví-

taní všetkých účastníkov stretnutia 

na futbalovom štadióne nasledoval 

príhovor organizátorov a hostí. Ten-

to rok si organizátori pripravili kres-

lo pre hosťa.

Do kresla pre hosťa zasadla primátorka nášho mesta foto Michal Kríž


3.str.

3. ročník stretnutia pletárov

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

7.5.2014 rokovanie MsZ.

Neprítomní: Mgr. Karol Palášthy, 

PaedDr. Milan Klauz, Ing. Slavomír 

Palovič, Ing. arch. Pater Mravec

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici s dátumom 7.5.2014 

bez zmien

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľ-

stva v B.Štiavnici,  konaného dňa 

7.4.2014,

- Správu o stave mesta Banská 

Štiavnica a činnosti samosprávy za 

rok 2013 

MsZ sa uznieslo: 

- na Všeobecne záväznom  nariade-

ní mesta Banská Štiavnica č. 2/2014 

o požívaní  alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach na 

území mesta Banská Štiavnica,

- na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Banská Štiavnica č. 3/2014 o 

určení plagátovacích plôch a mediál-

neho priestoru v týždenníku Štiav-

nické noviny pre volebné kampane 

na území mesta Banská Štiavnica,

- na Dodatku č. 2 k VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2013 o ur-

čení výšky príspevku na  čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a škol-

ských zariadeniach, ktorých zria-

ďovateľom je Mesto Banská Štiav-

nica.

Z májového rokovania MsZ

Súťaž
Pre verných čitateľov zľava
 na Flora Magica

Už 7. júna sa v našom meste 

po ročnej prestávke uskutoční 

ďalší ročník podujatia Flora 

Magica. V skvelej kvetinovej 

šou sa aj v tomto roku predvedú 

špičkoví aranžéri kvetín z Českej 

republiky a Slovenska.

Pre čitateľov Štiavnických novín 

ponúkame skvelú šancu, ako 

sa tohto podujatia zúčastniť 

za jedinečnú cenu 4 € (bežná 

cena 8 €). V nasledujúcich troch 

číslach zverejníme kupóny. Ak 

sa zúčastníte podujatia a pri 

pokladni sa preukážete aspoň 

dvomi z nich (pozor! Musia 

byť z rôznych čísiel ŠN), získate 

automaticky 50% zľavu na lístok. 

Zbierajte naše kupóny, 

navštívte Floru 

Magicu a užite 

si skvelý zážitok 

spolu  so svojimi 

priateľmi.

Kupón č.2ón č.2ón č.2

še kupón  

t

o

m

še kuppónónónónnnyyyyy,y,y,y,y,y,y,,  
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12.5.

Čriepok

„Staroba by bola krajšia keby boli 

dôchodky vyššie.“

Ján Petrík

Odpovedáme občanom... Podujatia 
v mestskej knižnici
Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici pripravuje na deň 29.5. 

2014 súťaž o KRÁĽA ČITATE-

ĽOV. Zúčastnia sa jej pozvaní či-

tatelia MsK vo veku 12- 15 rokov, 

ktorí aj počas minulého roku do-

kázali, že čítanie ich baví a kniž-

nica má pre nich dôležité miesto 

v živote.

Miesto konania: MsK- Oddele-

nie pre deti a mládež v budove ZŠ 

J. Kollára, čas: 9.00 hod.

Dňa 5.6. 2014 MsK opäť privíta 

žiakov banskoštiavnických škôl, 

aby sa zapojili do celoslovenského 

podujatia- čitateľského maratónu 

s názvom ČÍTAJME SI 2014, pod 

záštitou Linky detskej istoty pri 

UNICEF. Pozývame všetkých vyu-

čujúcich do súčasného sídla MsK v 

ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová, 

aby so svojimi zverencami prišli 

podporiť cieľ podujatia- upozor-

niť na dôležitosť detského čítania, 

ako alternatívy k lákavým ponu-

kám nezmyselného trávenia voľ-

ného času a tiež podporiť pokus o 

prekonanie minuloročného celo-

slovenského rekordu v počte na-

raz čítajúcich detí. Čas započítava-

nia rekordu je stanovený v presne 

určený deň a čas medzi 9.00 až 

15.00 hod., počas ktorého každý 

účastník prečíta 1 stranu z dohod-

nutej knihy. Srdečne ste pozva-

ní! Prosíme vopred sa prihlásiť do 

harmonogramu, aby sme využili 

každú minútku. 

Ďakujeme za spoluprácu, MsK.

Zasadnutie prípravného výbo- 

ru k 250. výročiu cesty rímske-

ho kráľa Jozefa II., princa Le-

opolda a arcivojvodu Alberta 

v stredoslovenských banských 

mestách v B. Štiavnici.

Pracovné rokovanie s prednos- 

tom Okresného úradu Banská 

Štiavnica.  

13.5.

Účasť na Valnom zhromažde- 

ní členov Asociácie horských sí-

diel Slovenska.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

14.5.

Rokovanie v Bratislave k zabez- 

pečeniu projektov na rekon-

štrukciu objektov.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

15.5.

Rokovanie so zástupcami Súk- 

romnej základnej školy Bako-

mi o.z.

Účasť na zasadnutí Výboru pre  

otázky zamestnanosti pri Úra-

de práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Banská Štiavnica.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

16.5.

Účasť na stretnutí prípravného  

výboru pre zabezpečenie Sala-

mandrových dní 2014. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

17.5.

Individuálne uvítania do života. 

Prijatie jubilantov- občanov  

mesta. Lucia Hudecová

Od 7. – 11. 5.2014 sa v 

priestoroch hotela Grand 

– Matej v Banskej Štiavnici 

konal 23. ročník Majstrovstiev 

Slovenska 2014 v doskovej 

hre go.

Vo štvrtok 8.5. účastníkov turnaja  

privítala a hru otvorila položením 

kameňa na hraciu dosku primátor-

ka nášho mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková za prítomnosti riaditeľa 

turnaja Slavomíra Králika a člena 

výboru asociácie go Milana Jadro-

ňa.   

Čo je to go? Go je strategická dosko-

vá hra pre dvoch hráčov. Vznikla 

pred viac ako štyrmi tisícročiami v 

Číne a okolo piateho storočia (n.l.) 

sa rozšírila do Japonska, kde sa sta-

la národnou hrou. V polovici 20. 

stor. sa začala viac rozširovať aj do 

Európy. V súčasnosti vo svete hráva 

go asi 50 mil.hráčov (najviac v Číne, 

Japonsku a Kórei) a stále viac ľudí 

začína objavovať jej krásu. 

Aký je princíp go?

Go je územná hra, v ktorej sa súpe-

ri snažia ohraničiť svojimi kameň-

mi čo najviac voľných priesečníkov 

hracej dosky. Počas hry je tiež mož-

né zajímať súperove kamene. Po-

stupne ako sa doska plní kameň-

mi, odohrávajú sa na nej striedavo 

útok a obrana, vpád i ústup, prena-

sledovanie a únik. Hra končí, keď 

sú územia hráčov jednoznačne vy-

medzené. Víťazí ten, kto získal väč-

šie územie. 

A ešte niečo...

Go sa hrá pre zábavu, na turnajoch 

a v prípade profesionálnych hrá-

čov o ceny až do pol milióna dolá-

rov. Pravidlá go sú vzorom jednodu-

chosti, a preto sa ich ľahko naučí aj 

malé dieťa. Na druhej strane z tejto 

jednoduchosti vyplýva veľké množ-

stvo variant - ďaleko presahujú-

ce možnosti v šachu. Vďaka tomu 

ostalo go ako posledná hra, ktorá je 

nepokorená počítačom - aj najlepšie 

programy hrajú zatiaľ stále iba na 

úrovni lepšieho začiatočníka. Go je 

dobrou školou logiky a kombinač-

ného myslenia, učí riešiť a zvládať 

zložité situácie. 

Spomedzi 35 účastníkov v kategó-

rii 19 x 19  a 18 účastníkov v kate-

górii 9 x 9 doskovej hry go z celé-

ho Slovenska sa víťazom stal  Pavol 

Lisý, ktorý sa naučil hrať go vo veku 

5 rokov s vrchnáčikmi od piva. Ti-

tul majstra Slovenska získal ako 15-

ročný. Na ME v poľskom Olszty-

ne 2013 bol druhý za francúzskym 

Číňanom Fan Hui. Strávil niekoľko 

mesačný  študijný pobyt v Južnej 

Kórei. Má 19 rokov, je nositeľom 

7. amatérskeho Danu a odborník-

mi považovaný za najväčší talent 

Európy. V mesiacoch máj a jún sa 

zúčastní turnajov v Strasbourghu, 

Amsterdame a Viedni, ktoré vyge-

nerujú 2 európskych profi  hráčov. 

Držíme mu palce. Michal Kríž

Porušovanie VZN

Chceme upozorniť na sústavné po-

rušovanie VZN o otváracích hodi-

nách. Bovling bar na Zvonovej uli-

ci nedodržuje stanovenú hodinu 

záverečnej podľa VZN nášho mes-

ta preto žiadame mesto o zjed-

nanie nápravy! Napríklad sobota 

26.04.2014 otvorené do 04,00 hod. 

A taktiež na porušovanie nočného 

pokoja hlasnou hudobnou produk-

ciou po 22,00 hod..  Jan R.

Odpoveď:

Vážený pán Ján, ďakujeme za Váš 

podnet do čiernej skrinky. Situ-

ácia, ktorú popisujete vo svojom 

podnete je Mestu známa. Za úče-

lom riešenia vzniknutej situácie 

sa konalo dňa 15.04.2014 pra-

covné stretnutie pani primátor-

ky s majiteľom uvedenej prevádz-

karne. Situáciu aj naďalej riešime. 

Dňa 26.04.2014 nebolo na Mest-

skú políciu Banská Štiavnica hláse-

né rušenie nočného pokoja uvede-

nou prevádzkarňou. 

Sidónia Kiripolská,

 odd. RRaMV

Majstrovstvá republiky 
v doskovej hre „GO“

Pozvánka
Vážení podnikatelia, Vážení oby-

vatelia, v súvislosti s pripravova-

ným návrhom Dodatku č. 3 k Vše-

obecne záväznému nariadeniu č. 

5/2011 o podnikateľskej činnos-

ti a určení pravidiel času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Banská Štiavnica, 

si Vás dovoľujeme pozvať na pra-

covné stretnutie, ktoré sa usku-

toční dňa 19. mája 2014 o 16:00 

hodine v zasadacej miestnosti 

Mestského úradu v Banskej Štiav-

nici – Radnica (prízemie, č. dv. 

4). Predmetom Dodatku č. 3 je, 

okrem iného, úprava prevádzko-

vého času prevádzkarní poskytu-

júcich reštauračné a pohostinské 

služby pre niektoré ulice v meste. 

MsÚ
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 Prvá do kresla zasa-

dla primátorka nášho mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, ktorá všetkých 

prítomných pozdravila a vyjadrila 

radosť z toho, že aj po rokoch sa do-

kážu stretnúť v takom veľkom poč-

te, zaspomínať si na časy minulé, 

keď v pletárskom priemysle v Štiav-

nici pracovalo vyše 1 000 zamest-

nancov. Odpovedala aj na zvedavé 

moderátorove otázky o budúcnosti 

bývalého skeletu Plety, ktorý je dnes 

už v súkromných rukách. Po vyspo-

vedaní nasledoval bohatý kultúr-

ny program. O dobrú náladu, tanec 

a hudobné vystúpenia sa postarali 

členky súboru „Jašteričky“ z Klubu 

seniorov na Štefultove, s humornou 

scénkou sa predstavili manželia Deb-

nárovci a do tanca hrali a spievali hu-

dobníci z kapely R.D.S. (Radiansky, 

Debnár, Šemoda) v sprievode spe-

váčky Patrície. Na harmonike zahral 

Rudolf Hauzer. O dobrú zábavu bolo 

postarané počas celého dňa. Na prí-

tomných už čakala prehliadka mód-

nych trendov pre všetky vekové ka-

tegórie v podaní šikovných modeliek 

zo Svetro, s.r.o., pod vedením maj-

strovej Danky Struhárovej, ktorá zo-

žala veľký úspech. Ďalšími hosťami, 

ktorí zasadli do kresla pre hosťa boli 

páni Mgr. Peter Húska, pochádza z 

Banskej Štiavnice a kolega Ing. An-

drej Kmeť, obaja kandidujúci za po-

slancov do Európskeho parlamentu. 

Pozdravili prítomné dámy a obdaro-

vali ich kvietkami pri príležitosti blí-

žiaceho sa Dňa matiek. Okrem tohto 

bola pre všetkých pripravená bohatá 

tombola so stovkou hodnotných cien 

i chutný guláš či kapustnica. Ani toto 

podujatie by sa nezaobišlo bez šted-

rých sponzorov, ktorým patrí poďa-

kovanie, sú nimi: Štiavnické sudárne, 

Winner – rod. Kuková, Farby – laky 

p. Blahút, Kaderníctvo p. Považano-

vá, Gizka p. Triebušníková, Očná op-

tika p. Celderová, Drogéria p. Voštiar, 

Obuv p. Knapeková, 101 Drogerie p. 

Krajčík, Pizzéria p. Čierny, Poľov-

nícke potreby p. Majerová, Mestské 

lesy, s.r.o., p. Dudík, Knihy - darčeky 

p. Drbohlavová, Prospect p. Doleti-

na, IMO p. Mojžiš, Kvety p. Rákayo-

vá, Amaretto p. Sláviková, Chovateľ-

ské potreby p. Petáková, Potraviny p. 

Erneková, Gimex, s.r.o., p. Müllnero-

vá, Guappa p. Olhová, Finister p. Ma-

tošová, Štúdio AB p. Blahútová, Diela 

a dielka p. Ladziansky, Zlato, strieb-

ro, minerály p. Karabelly, Allcom p. 

Pačesa, Mix 1001 Drobností p. Le-

gény, PNS p. Benčajová, Elektro Elis 

p. Lukáč, Mesto Banská Štiavnica p. 

Babiaková, Svetro, s.r.o., p. Blaško-

vá, Kvetinárstvo Rosa p. Sláviková, 

Paloma, s.r.o., Dudince, Meštianska 

pizzéria p. Ernek, p. Pálová a všetci 

ostatní nemenovaní priaznivci pletá-

rov. Aj vďaka týmto sponzorom pod-

ujatie malo zdarný priebeh a pletári 

sa opäť po roku mohli stretnúť a za-

spomínať si... Ďakujeme, o rok dovi-

denia!  Michal Kríž   

NOVINKY
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Žije medzi nami 
– Jozef Kopčan
Zahraničný vojak II. svetovej voj-

ny, vedúci závodu Pleta, š.p., v 

Banskej Štiavnici.

  Pán Jozef Kopčan sa narodil 

13.mája 1923. Vojenskú základnú 

službu nastúpil do Bratislavy a bol 

zaradený do zbrojnej školy. Odve-

lili na východný front. Keď zača-

lo Slovenské národné povstanie, 

vojaci Slovenskej armády  prida-

li sa  k ruským partizánom a pán 

J. Kopčan bol pridelený k Česko-

slovenskej leteckej divízii v Poľ-

sku. Celú II. svetovú vojnu prežil 

v bojoch s Československou letec-

kou divíziou,  pri oslobodzovaní 

Ukrajiny, Poľska až do cieľa, na le-

tište Ruzyň v Prahe. Po skončení 

II. svetovej vojny, odlieta na letište 

do Trenčína, kde aj ukončil vojen-

skú službu. Za svoju bojovú čin-

nosť bol vyznamenaný vysokými 

vojenskými medailami. 

   Pán Jozef Kopčan, náš dlho-

ročný člen Základnej organizácie 

Slovenského zväzu protifašistic-

kých bojovníkov (SZPB),  sa dňa 

13.mája 2014 dožil krásneho veku 

91 rokov. V mene svojom ako aj v 

mene členov ZO SZPB, takisto  aj 

v mene zamestnancov Pletárov, 

prajeme Jožkovi Kopčanovi všet-

ko len to najlepšie a hlavne toho 

zdravíčka. Vladimír Poprac

Majetkové veci mesta 

Banská Štiavnica:

a) Prevod nehnuteľnosti na Ulici 

učiteľská v Banskej Štiavnici – pria-

my odpredaj pozemku parcela CKN 

č. 5510/8 pod stavbou (Coop Jed-

nota, s. d.),

b) Schválenie poradia návrhov v II. 

kole obchodnej verejnej súťaži na 

predaj nehnuteľného majetku mes-

ta – pozemok parcela C KN č. 1859 

o výmere 942 m2, trvalý trávny po-

rast,

c) Prevod nehnuteľnosti – vod-

ných nádrží – Komorovské a Červe-

ná studňa v k. ú. Banská Štiavnica 

v prospech SVP, š. p., Banská Štiav-

nica – prípad hodný osobitného zre-

teľa, 

d) Zámer na prevod nehnuteľnosti 

na Ulica Horáka v Banskej Štiavnici 

– priamy odpredaj pozemkov parce-

la 1308, 1309/1 a 1309/2 (žiadateľ 

Lehocká, Špaková), 

e) Zámer na prevod nehnuteľnosti 

na Ulica údolná v Banskej Štiavni-

ci – priamy odpredaj pozemkov par-

cela 4373/4 a 4373/5 (žiadateľ Ján 

Vician s manž.),

f) Zámer na prevod pozemkov pod 

účelovou komunikáciou vo vlastníc-

tve Ing. Jána Kovára s manž. formou 

zámeny za pozemok vo vlastníctve 

mesta Banská Štiavnica v k. ú. Ban-

ská Štiavnica – Ulicia J. Horáka

MsZ neprijalo: 

g) Návrh na zmenu uznesenia č. 

20/2014  - Salamandra Resort, a. s.

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka mesta rokova-

nie MsZ ukončila. 

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.  

ŠN

Z májového rokovania MsZ

Prestreté – slávnostné a po-

ľovnícke stolovanie ..... vernisáž 

výstavy 16.5.2014 o 14.hod., výsta-

va bude pre verejnosť sprístupnená 

do 31.10.2014. 

Bývalí majitelia Coburgovci boli váš-

nivými poľovníkmi. Poľovali nie-

len na Slovensku, v Európe, ale aj v 

exotických krajinách (Afrika, Južná 

Amerika). V kaštieli vo Svätom Anto-

ne o ich poľovníckej vášni svedčí veľ-

ké množstvo trofejí na chodbách, je 

ich viac ako 1000 kusov. Vo výstavnej 

sále kaštieľa majú možnosť návštev-

níci vidieť slávnostnú poľovnícku ta-

buľu prestretú dobovým porcelánom 

a príborom z parohoviny. Výstava je 

aj súčasťou historickej expozície, kde 

návštevníci ďalej uvidia prestreté na 

svadobnú hostinu, čaj o piatej, raňaj-

ky v štýle biedermeyer, romantickú 

večeru pre dvoch, čokoládovú párty, 

rybie hody a ďalšie inštalácie, pri kto-

rých je použitý porcelán a sklo z his-

torických zbierok múzea. Celkovo je 

prestretých 13 stolov.   

Noc v kaštieli ..... v rámci podu-

jatia Noc múzeí a galérií sme pre 

návštevníkov pripravili možnosť 

prejsť sa krásnymi salónmi pri noč-

nom osvetlení. Večer 17.5.2014 (so-

botu) sprevádzajú bývalí majite-

lia kaštieľa Coburgovci. Dozviete sa 

vtipnou formou o živote panstva 

spod Sitna. Príďte sa nám ukázať 

vo svojom pyžame a my Vám dáme 

50% zľavu zo vstupného. Vstupy 

do kaštieľa sú v pevne stanovenom 

čase o 21.00, 21.30, 22.00 hodine. 

Vstupné na Noc v kaštieli: dospelý 

4,-- €, dieťa (6-18r.) 2,-- €, dieťa do 

6r. 0,50 €  Jana Slaná

Vernisáž výstavy a Noc múzeí a galérií

Blahoželanie 
Touto cestou by sme chceli zabla-

hoželať našej klientke p. Júlii Pu-

kačovej k životnému jubileu a po-

priať jej hlavne veľa zdravia do 

ďalších rokov života. Zamest-

nanci a obyvatelia Domova Má-

rie na Drieňovej. 

3. ročník stretnutia pletárov

�1.str.
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Anketa
Máj je mesiac lásky, vedeli by ste 

si spomenúť na miesto svojej pr-

vej romantickej schôdzky?

,,Bolo to už veľmi dávno, na klzisku pod 
plavárňou. Ja som mala 13 a on 14 ro-
kov. Prvá, krásna a čistá láska.“ E. CH.

,,Prvýkrát som ho uvidela z okna. 
Moja spolubývajúca prášila deku a 
on stál dole s kamarátom. Bol to vese-
lý zážitok. Na prvé rande do čajovne 
sme išli všetci štyria.“ L. E.

,,Začalo to hanblivo, prechádzkou oko-
lo Vodárenských tajchov meter od seba, 
ale pri rozlúčke sme sa už bozkávali v 
bráne internátu a bolo nám úplne jed-
no, že do nás vrážajú ľudia. Až kým 
nám riaditeľ nepoklepal po pleci.“ J. G.

,,Prvýkrát som ju videl v Štiavnic-
kej Anči .Najkrajšie dievča na svete. 
Myslel som, že sa zbláznim, ak ju zno-
vu neuvidím. Vypátral som, že je che-
mička, na druhý deň som ju tri hodiny 
čakal pred školou. Chodili sme po Bo-
tanike a ja som trepal riadne sprostos-
ti.“ L. S.

,,Prisadol si ku mne v  kine a podal mi 
otvorenú kofolu so slovami: Keď ma 
miluješ, nie je čo riešiť.“ A. V.

,,Spoznali sme sa v čakárni u stomato-
lóga. Príšerne som sa bála, ale on bol 
taký zlatý, že som na strach úplne za-
budla. Počkal ma vonku a veľmi dlho 
sme sa prechádzali a smiali. Večer som 
od šťastia nevedela zaspať.“ K. P.

,,Pri Belianskom tajchu s mojou 

spolužiačkou zo strednej, ešte stá-

le sme spolu.“ A. M.

,, Na mieste terajšej Billy stál kolotoč. Po-
žičala som si topánky s podpätkom od 
staršej sestry a z toho kolotoča mi sa-
mozrejme odleteli. Potom som tam stála 
bosá a on ich hľadal v pŕhľave.“ D. P.

,,Klinger je tajch mojej mladosti  i spo-
mienkou na prvú a jedinú lásku.“ M. L.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Medzinárodné vedecké  

kolokvium, 19. – 20. máj 2014, 

Banská Štiavnica

Sedem rokov intenzívnej obnovy 

komplexu Kalvárie v Banskej Štiav-

nici poskytuje vhodnú príležitosť na 

rekapituláciu a vyhodnotenie dote-

rajších poznatkov, skúseností a dosia-

nutých výslekov, na multidisciplinár-

nu a medzinárodnú výmenu názorov 

a sformulovanie podrobnejších cie-

ľov na nasledujúce obdobie prác na 

obnove tohto vzácneho dedičstva. 

Kolokvium poskytuje možnosť pre-

zentovania výsledkov výskumov naj-

mä z roku 2009, ktoré neboli doteraz 

publikované a ktoré fi nančne pod-

porila Nadácia Všeobecnej úverovej 

banky, ako aj výsledky výskumných 

prác do roku 2014. 

Cieľom je umožniť aktérom obnovy 

podeliť sa o najnovšie poznatky ako 

aj konfrontáciu s ďalšími odborník-

mi pri hľadaní cesty príkladnej, čo 

najkvalitnejšej obnovy v súlade so 

súčasnými názormi a prístupmi v 

medzinárodnom meradle.

Program:

I. Nové poznatky súvisiace s ban-

skoštiavnickou kalváriou – po-

rovnanie súčasného stavu so 

stavom v roku 2007 a smerova-

nie úsilia (19.5. – Rytierska sála, 

Starý zámok od 10:30 hod.)

V rámci jednotlivých disciplín sa v 

príspevkoch podčiarknu novo zis-

tené skutočností, získané nové po-

znatky a vedomosti. Pomenujú sa 

existujúce problemy, výzvy a prí-

padné riziká. Upresní sa predstava 

– potreba ďalších prác, zásahov.

II. Zahraničné skúsenosti pri ob-

nove a spravovaní kalvárií - ve-

černé prednášky, prístupné aj 

pre verejnosť (19.5. – Rytierska 

sála, Starý zámok od 17:00 hod.) 

Cieľom časti je priniesť do kontextu 

banskoštiavnickej kalvárie príklady 

porovnateľných realizácií z vybra-

ných európskych kalvárií. Okrem fi -

lozofi e a techník obnovy sa kompa-

rácia zameria najmä na inšpiráciu a 

prebratie skúseností zo spravovania 

takýchto lokalít pri udržaní správ-

nej rovnováhy medzi kalváriou ako 

turistickou lokalitou a skutočným 

pútnickým religióznym miestom, 

ako aj na systém pravidelných ob-

hliadok a údržby obnoveného pa-

miatkového fondu ako ďalšej fázy 

starostlivosti po ukončení obnov 

jednotlivých častí komplexu.

III. Realizácia obnovy 2007 – 

2014 (20.5. - Rytierska sála, Sta-

rý zámok od 9:00 hod.)

Cieľom tejto časti je porovnať vý-

chodiskové predstavy a ciele ob-

novy so skutočne dosiahnutými (i 

čiastočnými) výsledkami. V tomto 

procese sa kolokvium bude snažiť o 

vyhodnotenie čo sa darí a čo nie na-

pĺňať, čo sa úspešne vydarilo a kde 

sa vyskytli neočakávané problémy, 

výzvy. Porovnanie bude slúžiť ako 

východisko pre (re)formulovanie 

ďalších postupov obnovy, čerpajúc 

tak z doterajších skúseností a berúc 

do úvahy všetky nové skutočnosti. 

Schéma: aký bol pôvodný návrh – 

ako prebehla realizácia – aký je vý-

sledok v porovnaní s východiskovou 

predstavou, očakávaním z dnešné-

ho pohľadu. 

IV. Výsledky, perspektíva a vízia 

(20.5. – Rytierska sála, Starý zá-

mok od 15:00 hod.) 

Každý spracovateľský kolektív bude 

artikulovať to, čo sa podarilo napl-

niť podľa plánov, zhodnotí kvalitu 

realizovaných prác, pomenuje prob-

lém, podá návrhy na zlepšenie.

Bližšie info Ing. arch. Katarína Voš-

ková, e-mail: voskova@fa.stuba.sk, 

mobil: 0903 646 118.

foto: Libor Chmelíček

Banskoštiavnická kalvária  
7 rokov pamiatkovej  obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie

Debut Petry  
Malatincovej
Talentovaná, ešte ani nie 18-roč-

ná študentka bratislavského kon-

zervatória, rodáčka z Banskej 

Štiavnice Petra Malatincová mala 

svoj debut v bratislavskej  Malej 

scéne STU dňa 4.5.2014. Bola to 

premiéra drámy M. J. Lermonto-

va Maškaráda (preklad Milan Rú-

fus, réžia a úprava Anton Koren-

či). Postavu dvornej dámy hrala aj 

v predpremiére 2.5., následne aj v 

predstavení 11.5. a tento mesiac 

bude hrať ešte aj 20. a 26.5. Srdeč-

ne blahoželáme!                    ŠN 

V dňoch 26.-27.4.2014 sa 

konali viedenské Medziná-

rodné majstrovstvá Masters 

v plávaní. Na pretekoch sa 

zúčastnili plavci z 8 národov. 

Zastúpenie na nich mal aj Ban-

skoštiavničan, 50-ročný Miro Ma-

runiak, ktorý pláva za Duklu Ban-

ská Bystrica. Po 4 rokoch Miro sa 

vrátil do plaveckého bazéna a začal 

opäť trénovať popri práci. Na úvod 

po 4 mesiacoch tréningu zaplával 

vynikajúce časy, za ktoré sa nemusí 

hanbiť. V silnej konkurencii za účas-

ti vyše 300 plavcov si počínal veľmi 

dobre. Prinášame výsledky v celko-

vom bodovom hodnotení: 

Miroslav Maruniak (1969):

1. 200m voľný spôsob – 2:12.86

2. 100m voľný spôsob – 0:57.97

1. 100m polohový pretek – 1:07.56

2. 50m voľný spôsob – 0:26.18

6. 400m voľný spôsob – 4:57.57

Týmito plaveckými výkonmi vytvo-

ril 2 slovenské rekordy vo svojej ka-

tegórii v disciplínach na 100 a 200 

m voľný spôsob. Aj naďalej sa chce 

zlepšovať, pokračovať v plávaní, a 

tým sa zaradiť medzi svetovú špič-

ku v Masters kategórii. K dosiahnu-

tým výsledkom mu gratulujeme a 

prajeme veľa plaveckých úspechov. 

red

Medzinárodné majstrovstvá v plávaní 
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   Deň matiek patrí medzi najdojem-

nejšie sviatky, pretože od detstva, až 

po posledné chvíle pred odchodom z 

toho sveta si človek v sebe nesie jedi-

nečný a neopakovateľný obraz svojej 

matky. Matky- nežnej nositeľky živo-

ta, ktorá všetko chápe, odpúšťa, po-

máha, ochraňuje, ba i poľutuje, lebo 

bezhranične miluje svoje dieťa bez 

ohľadu na to, aké ono je.

Živena- spolok slovenských žien, 

Mesto Banská Štiavnica a SMER – SD 

usporiadali prekrásne rozihranú a roz-

tancovanú oslavu našim mamičkám, 

starým mamám a babičkám, ktorá 

sa uskutočnila 7.mája 2014 v Centre 

mestskej kultúry v Banskej Štiavnici. 

Už úvodný tanec s názvom Farba noci 

v podaní tanečnej skupiny Flames zo 

ZUŠ v Nových Zámkoch pohladil krá-

sou, mladosťou a ladnosťou pohybu. 

O slovné pohladenia a  zamyslenia s 

citom a šarmom sebe vlastným obo-

hatili slávnostnú atmosféru aj vynika-

júci moderátori,  Mgr. Renáta Taligová 

a Mgr. Peter Danáš. Sviatok mami-

čiek si bez roztomilých vystúpení na-

šich škôlkárov nevieme ani predstaviť. 

Pani učiteľky, ktoré takmer ako druhé 

mamy, nadšene, trpezlivo a predo-

všetkým s láskou k deťom pomáha-

li nielen pri príprave programu, ale 

aj na pódiu a v zákulisí, za čo im pat-

rí úprimné poďakovanie. Ako prví sa 

predstavili ,,malí baníci“ z MŠ 1.mája, 

pod vedením p. uč. Blanky Konôpko-

vej, Alenky Surovcovej a Gabiky Lup-

tákovej. Nasledoval druhý tanec v 

podaní Flames s názvom Zánik. Drie-

ňovskí škôlkári z MŠ na Bratskej ul. 

predviedli svoje roztomilé pásmo pre 

mamičky pod vedením  p. uč Tatia-

ny Maďarovej a Andrey Konôpkovej. 

Moderný energický tanec Čiary opäť 

v podaní Flames vystriedali škôlkári z 

folklórneho súboru Sitňančok pri Cir-

kevnej MŠ a pásmo piesní a tancov s 

deťmi pripravili p. uč. Emília Bartko-

vá, Danica Bartková a Mária Kotillo-

vá. Poslanec európskeho parlamentu 

Doc. PhDr. Boris Zala, člen predsed-

níctva strany SMER - SD okrem iného 

zdôraznil, že budúcnosť detí, ich zdra-

vie, rast, schopnosti, podmienky na 

vzdelanie a život, sú v našich rukách. 

Poďakoval prítomným mamičkám za 

celospoločenský prínos  a poprial im k 

sviatku všetko najlepšie. Azda najsil-

nejší umelecký a emocionálny zážitok 

priniesol tanec Čierna labuť, v poda-

ní nádherných baletiek z Flames, kto-

ré sa v závere programu dočkali zaslú-

ženého potlesku. Sólo čiernej labute 

dokonale stvárnila Romana Nagyová. 

Vedúcou súboru, trénerkou i choreo-

grafkou je Petra Pileková a množstvo 

víťazstiev, ocenení a účinkovaní po 

boku profesionálnych umelcov je 

skvelou vizitkou ich práce. Sme veľmi 

radi, že prišli zatancovať aj našim ma-

mičkám.

   Veľa radosti priniesla aj tombola, kto-

rú žrebovala šťastná ruka pána Borisa 

Zalu a do ktorej hodnotnými cenami  

prispeli Svetro, s.r.o., p. Ruckschloso-

vá, p. Erneková, p. Barák, p. Buchol-

cerová, Drogérie 101 a  p. Voštiar, p. 

Považanová, p. Štepáneková, p. Dob-

šovičová, p. Karabelly, p. Šamová a ro-

dina Bernáthová. Ďakujeme členkám 

Živeny za ich povestné koláčiky, Súk-

romnej hotelovej akadémii v Banskej 

Štiavnici za profesionálnu obsluhu, 

Pavlovi Melicherčíkovi a Jánovi Svi-

táčovi za kvalitné ozvučenie a špeciál-

ne poďakovanie za prípravu a zdarný 

priebeh podujatia patrí členkám vý-

boru Živeny a pani predsedníčke Jo-

lane Šamovej.

Janka Bernáthová

Deň matiek - ako pohladenie 
labutím pierkom 
  Deň matiek patrí medzi najdojem-

nejšie sviatky, pretože od detstva, až

po posledné chvíle pred odchodom z

toho sveta si človek v sebe nesie jedi-

nečný a neopakovateľný obraz svojej

matky. Matky- nežnej nositeľky živo-

ta, ktorá všetko chápe, odpúšťa, po-

máha, ochraňuje, ba i poľutuje, lebo

bezhranične miluje svoje dieťa bez

ohľadu na to, aké ono je.

 Každý rok 8. mája si 

Slovenský Červený kríž 

pripomína Svetový deň 

Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca. 

Po prvýkrát sa tento deň slávil na 

celom svete 8. mája 1948 – na vý-

ročie narodenia Henryho Dunan-

ta – zakladateľa Červeného kríža a 

prvého nositeľa Nobelovej ceny za 

mier. 

Pri príležitosti tohto medzinárod-

ného sviatku si 15. mája 2014 v Zr-

kadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave uctí najvyššími ocene-

niami 30 ľudí s veľkým srdcom – 

dobrovoľníkov SČK, dobrovoľné 

opatrovateľky, bezpríspevkových 

darcov krvi, ale aj dlhoročných part-

nerov a spolupracovníkov. 

Červený kríž je organizácia, ktorá 

už vyše 150 rokov pomáha ľuďom 

na celom svete. Na území Slovenska 

pôsobí už 95 rokov, najprv ako Čes-

koslovenský Červený kríž, po roku 

1993 ako Slovenský Červený kríž. 

Slovenský Červený kríž pri príle-

žitosti týchto osláv spolu s ďalšími 

188 národnými spoločnosťami Čer-

veného kríža a Červeného polmesia-

ca vo svete chce upriamiť pozornosť 

na širokú škálu činností, ktorým 

sa venuje - propagácia bezpríspev-

kového darcovstva krvi, výchova 

a oceňovanie darcov krvi, osveta a 

výučba prvej pomoci, práca s mlá-

dežou, či poskytovanie rôznych so-

ciálnych služieb. Poskytuje pomoc 

ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi, či 

inej zložitej situácii. Pre svoje fun-

govanie však potrebuje tiež podpo-

ru zo strany verejnosti, preto aj ten-

to rok organizuje verejnú zbierku, 

ktorej cieľom je vyzbierať fi nančné 

prostriedky na rozvoj činnosti SČK, 

predovšetkým na sociálnu pomoc a 

prvú pomoc, či zdravotnú výchovu.

Počas zbierky, ktorá trvá od 1. mája 

do 30. júna 2014, môžete aj vy pod-

poriť Slovenský Červený kríž. Pri-

spieť môžete buď do pokladni-

čiek SČK v Banskej Štiavnici dňa 

19.5.2014  budú dobrovoľníci cho-

diť po uliciach mesta , vkladom na 

účet SČK IBAN 0200 0000 0000 

0066 5555, variabilný symbol 

052014, špecifi cký symbol 45, alebo 

aj prostredníctvom darcovskej SMS 

(DMS). Viac na www.redcross.sk 

Skutočné príbehy ľudí, ktorým po-

mohol SČK, nájdete na www.ajma-

lojevela.sk. SČK

Svetový deň Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca pre ľudí s veľkým srdcom

Kam v BŠ a okolí?
16.5. Vernisáž výstavy: Prestreté 

Slávnostné a poľovnícke stolova-

nie. Výstava potrvá do 31.10.2014.

Kaštieľ vo Svätom Antone, 14:00.         

16.5. Poklady vínnej pivnice Co-

smopolitan. Vstupné 12 €. 

Cosmopolitan – vežička, 19:00. 

16.5. Vernisáž výstavy: Z rovníka 

to ide len hore alebo dole

Galerijná výstava projektu Afrik-

tivity: Zuzana Halánova a Daniel 

Laurinc. Špeciálny hudobný hosť 

skupina EA. Art Cafe, 20:00 

17.5. Komorný koncert

V rámci akcie „Noc múzeí“. Účin-

kujú: študenti a pedagógovia HUA-

JA. E.Totic/husle, I. Majer/spev, X. 

Egedová/klavír.  HUAJA,  15:00.

17.-18.05. Víkendový seminár: 

Bylinôčky, byliny I. Rastlinná me-

dicína, prevencia a liečba ochore-

ní, očisty. Farma Gazdáčik, Banská 

Belá, rezervácie na: 0908 032 746.

17.5. Noc múzeí a galérií na Sta-

rom zámku. Noc plná strachu, 

smiechu a poznania. Starý zámok, 

od 18:00. 

17.5. Pečené prasiatko na Tera-

se u Blaškov s hudobnou skupinou 

RDS, od 18:00. 

17.5. Koncert: Lille & Róbert 

Fapšo (piáno). Vstup voľný.  Ka-

viareň Divná pani, 20:00.   

17.5. Noc v Kaštieli vo Svätom 

Antone. Príďte v pyžame a máte 

50 % zľavu. Vstupy o 21:00, 21:30, 

22:00. 

17.5. Koncert: Zlokot & DJ Set

Art Cafe,  22:00.

17.5. Koncert: One Reason

Koncert dievčenskej kapely.  Vstup 

voľný. Trotuar Cafe, 20:00.

17.5. Freestyle & Rap Párty 

"Black Majk vol. 1" Vystúpia: 

Neni problém, Majself-Mugis-Ple-

xo, Washica & Rusto & Patrícia, 

Adrenal a DJ Gypso. Pražovňa, 

vstup 3 €. 

18.5. Svätá omša na kalvárii

Banskoštiavnická kalvária – 7 ro-

kov pamiatkovej obnovy. Dolný 

kostol, 18:00. 

18.5. Last minute koncert : Trio 

Ovsepian, Camarda, Valihora

Trio hrá pôvodné kompozície s 

vplyvom klasiky, etna, moderného 

jazzu. Art Cafe, 18:00.

22.5. Štiavnická trojruža

Literáno-výtvarná a interpretačná 

súťaž venovaná pamiatke Pavla Dob-

šinského. Evanjelický kostol, 10:00. 

22.5. Koncert: Juraj Griglák & 

Co. Archanjel Cafe Bar, 20:00.  

23.5. Noc kostolov Celá farnosť 

18:00 – 24:00.

Región Banská Štiavnica         
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29. apríl 2014. V lesoch i 

záhradách sa rozvinuli kvety, 

prvé lístky stromov. Vzduch 

rozvoňala jar.

Zavládol mesiac apríl, mesiac lesov.  

A tak všetci priatelia lesa, tak od-

borníci stavu lesníckeho, ako aj ši-

roká verejnosť - neváhali, a ako sa 

už stalo dobrým zvykom, aj tohto 

roku zorganizovali podujatia, ktoré 

sa na celom Slovensku nesú pod ná-

zvom Lesnícke dni.

Ani mesiac apríl svojou povahou 

nesklamal, a ako to už býva, sl-

niečko striedajú mraky a naopak 

po životodarných kvapkách daž-

ďa zas vychádza slniečko – a tak 

to veru bolo aj v prípade nášho, 

už 8. ročníka, Lesníckeho dňa v 

Botanickej záhrade pri SOŠ les-

níckej. Ani zamračená obloha a 

jemné dažďové kvapky však ne-

odradili stovky návštevníkov, 

ktoré vkročili bránami botanic-

kej záhrady, a potom sa už nechali 

viesť  jej kľukatými chodníčkami 

... Sprevádzali ich láskaví a vese-

lí študenti SOŠ lesníckej. A tohto 

roku sa v botanickej záhrade ta-

kýchto láskavých, priateľských a 

veselých ľudských bytostí stretlo 

naozaj dosť! Pozvanie na spolu-

prácu a spestrenie už tradičných 

aktivít (stanovíšť) totiž bez aké-

hokoľvek zaváhania, prijali za-

mestnanci Múzea vo Sv. Antone a 

čo nás veľmi potešilo a poctilo aj v 

sprievode pána riaditeľa Ing. Ma-

riána Číža; štvorica znalcov a mi-

lovníkov prírody - sálajúca úžas-

nou ľudskosťou, ktorá k nám do 

Štiavnice zavítala z Liptova, z Mú-

zea ochrany prírody a jaskyniar-

stva. Ďalej sa ku svojej alma ma-

ter veľmi rád navrátil pán RSDr. 

Jozef Hlásnik, ktorý neúnavne a 

pútavým spôsobom približuje de-

ťom zvuky zvierat. Novinkou bola 

i účasť ochotných mladých reme-

selníkov z Banskoštiavnického 

remeselného cechu – v zastúpení 

Veroniky Kladivíkovej, Pauly Lup-

tákovej a Michala Havrilu. Poďa-

kovanie by som však touto cestou 

rada vyjadrila i všetkým kolegy-

niam a kolegom SOŠ lesníckej, 

zvlášť však obetavej a zaniete-

nej duši - Ing. Veronike Dudíko-

vej, ktorá dokázala všetkých tých-

to dobrých ľudí spojiť pre toto 

naše už naozaj tradičné podujatie 

a zabezpečiť, že sa všetci účastní-

ci lesníckeho dňa mohli cítiť prí-

jemne a aj pohostinne. O pohos-

tinnosť a občerstvenie pre deti a 

ich pani učiteľky sa už tiež nie-

koľký rok ochotne zasluhujú, v 

našom meste v lesníckom cechu 

snáď najpovolanejší – pracovníci 

Mestských lesov, s. r. o., a to pod 

vedením pána Ing. Jaroslava Du-

díka. Pochvala a organizátorské 

uznanie patrí aj všetkým veselým 

a ochotným žiakom našej ško-

ly, ktorí pod vedením profesorov 

dokázali vyčariť milú atmosféru 

a zhostiť sa všetkých zverených 

úloh a aktivít, ktorých bolo vďaka 

spojeniu všetkých spomenutých 

láskavých ľudí  tohto roku až 33. 

Naša vďaka, v mene organizáto-

rov, patrí aj sponzorom podujatia 

– MESTSKÉ LESY Banská Štiav-

nica, spol. s.r.o., Ján Machovič 

EDEN Krupina, PICADO, s. r. o. 

Žilina, CHRIEN Mraziarne Zvo-

len, COOP JEDNOTA S. D. Žar-

novica, Stanislav Lihocký MÄSO-

VÝROBA Prenčov, s. r. o., Pekáreň 

ANTON ANTOL, HYSPA SK s. r. 

o. Žiar nad Hronom, INMEDIA, 

spol. s. r. o. Zvolen, TESCO Ban-

ská Štiavnica a všetkým návštev-

níkom, ktorí naše pozvanie prija-

li. Petra Kyjovská

Lesnícky deň v botanickej záhrade 2014

Aktivity pre najmenších v botanickej záhrade  foto Peter Lacko

POZDRAVUJEM VÁS LESY, HORY 

Z TEJ DUŠE POZDRAVUJEM 

VÁS…….

Už velikán slovenskej literatúry 

pozdravoval a ospevoval bohat-

stvo, ktoré je nenahraditeľné, pre 

ľudstvo také vzácne. Aj preto sa 

každoročne mesiac  apríl hrdí ná-

zvom- Mesiac lesov. Je veľmi dô-

ležité, aby si ľudia pripomenuli 

dôležitosť tohto bohatstva, ktoré-

ho máme zatiaľ dostatok, ale ne-

muselo by to tak byť navždy. Ľu-

dia musia byť vedení k ochrane 

tohto bohatstva ,ktoré si mnoho 

krát ani nevážime a správame sa 

k nemu ľahostajne. Zeleň na na-

šej planéte si zaslúži pozornosť a 

ochranu, bez nej by bol ohroze-

ný aj ľudský život. A to je aj hlav-

ným cieľom a zameraním našej 

MŠ. Pár rokov nesie naša ško-

la aj meno „ZELENÁ“ a naše pri-

ority vo výchovno-vzdelávacom 

procese sa husto prelínajú s cieľ-

mi vštepiť našim malým zveren-

com cit pre prírodu, všetko živé. 

Vychovávame ich  láske k životné-

mu prostrediu, k jeho ochrane v 

dnešnej uponáhľanej dobe, plnej 

nezdravého životného štýlu a ľud-

skej ľahostajnosti. Zasievame se-

mienko zodpovednosti za to  ako 

budú žiť.

     V tomto mesiaci ,kedy máme 

aj Deň Zeme, mnoho organizá-

cií a škôl  pripravujú  veľa akcií, 

ktoré nám túto potrebu pripome-

nú.  Taký bol aj mesiac apríl v na-

šej MŠ. Počas celého mesiaca sme 

sa snažili o pripomenutie si tejto 

skutočnosti. Našim deťom sme 

ponúkli príležitosť osvojiť si nie-

čo nové, zaujímavé a hlavne odo-

vzdať im niečo, na čom budú sta-

vať celý život. Veríme, že im bude 

v budúcnosti záležať na tom, aby 

ich postoj  k životu nebol ľaho-

stajný.

     Veľmi peknou a zaujímavou 

návštevou, aj keď počasie bolo 

proti nám, bola návšteva p. Hara-

bu so svojim sokolom. Deti mali 

možnosť vidieť tohto dravca pek-

ne zblízka, dozvedeli sa o spôso-

be jeho života, o jeho dôležitosti 

v prírodnom reťazci. Mohli obdi-

vovať jeho vznešený let do výšok, 

ľahkosť jeho krídel a vari najväč-

ší zážitok mali z dotyku. Mohli sa 

ho dotknúť, podržať na malej rúč-

ke. To očká žiarili. Týmto aj ďa-

kujeme p. Harabovi , že si každo-

ročne nájde čas , aby prišiel medzi 

nás.

     Ďalšou veľmi peknou a zau-

jímavou akciou, ktorú absolvu-

jeme už pár rokov , sú lesnícke 

dni v botanike, ktoré organizuje 

Stredná lesnícka škola. Aj tento 

krát pršalo, ale nás to neodradi-

lo, vyrazili sme vyzbrojený prši-

plášťami a dobrou náladou. Priví-

tal nás zvuk lesných rohov a plno 

zaujímavých stanovíšť. Prelúskali 

sme sa rôznymi kvízmi, ktoré boli 

naozaj skvele pripravené tak ako 

každý rok  za čo patrí vďaka  or-

ganizátorom. A neodchádzali sme 

ani s prázdnymi bruškami a slad-

kou odmenou v batôžku. Priniesli 

sme si veľa dojmov, aj nových ve-

domostí.  

 Zaujímavou bola aj naša celoškol-

ská akcia, ktorú veľmi nápadito 

pripravila naša kolegyňa p. Oľga 

Hricová. Pripravených bolo 12 

stanovíšť, pri ktorých sa vystrie-

dali všetky detičky . Dozvedeli sa 

veľa o prírode, zvieratkách a aj 

sa  pritom zahrali. Bolo to super 

a odmena? Medaila za absolvova-

nie. Užili sme si to- bolo to zaují-

mavé a poučné.

Apríl skončil, je máj lásky čas, ale 

dúfame, že získané budú deti ďa-

lej rozvíjať, že im ochrana príro-

dy a vlastne všetkého dôležitého 

pre náš život bude rezonovať stá-

le, lebo do budúcnosti je to jedna 

z najdôležitejších priorít ak chce-

me prežiť!

Kolektív MŠ Bratská 9

Apríl mesiac lesov v našej materskej škole

Apríl skončil, je máj lásky čas, ale

dúfame, že získané budú deti ďa-

lej rozvíjať, že im ochrana príro-

dy a vlastne všetkého dôležitého

pre náš život bude rezonovať stá-

le, lebo do budúcnosti je to jedna

z najdôležitejších priorít ak chce-

me prežiť!
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

S hlbokým zármutkom v 
srdci si dňa 14.5.2014 pri-
pomíname 7. výročie, čo nás 
navždy opustila pani Jan-

ka Doletinová. Venujete jej 
spolu s nami tichú spomien-
ku. Manžel, dcéry, zaťovia, 
vnučky, vnukovia a pravnú-
čatá. 

Spomienka

Dňa 15.mája 
2014 
uplynuli 2 
roky ako nás 
opustil pán 
Milan Peťko. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

 Smútiaca rodina. 

Spomienka

Dňa 17.mája 
2014 uplynie 
15 rokov, 
kedy od 
nás navždy 
odišla naša mamka, teta 
a príbuzná  pani Mária 

Záchejová. Spomíname... 
Smútiaca rodina 

Na Slovensku to funguje trošku inak
Rok 2014 je medzinárodným 

rokom rodinného farmárstva.

V mnohých krajinách sveta sú ro-

dinní farmári a malí roľníci hlavný-

mi producentmi plodín, produktov 

a potravín, ktoré predstavujú kaž-

dodenný pokrm ľudí na dedinách aj 

v mestách.

Rodinné farmárstvo má význam-

né možnosti pri odstraňovaní hla-

du a chudoby vo svete, pri zlepšo-

vaní potravinovej bezpečnosti ako 

aj výživy ľudí. 

Organizácia Spojených národov pre 

výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 

chce Medzinárodným rokom ro-

dinného farmárstva upriamiť po-

zornosť verejnosti na jeho nezastu-

piteľné úlohy v živote spoločnosti 

a dostať malé roľníctvo a rodinné 

farmárstvo do centra pozornos-

ti politikov pri vypracovávaní en-

viromentálnych, ako aj sociálnych 

politík v ich krajinách. Zároveň má 

prispieť k odstraňovaniu rôznych 

nedostatkov v tejto oblasti, k vy-

tváraniu nových príležitostí pre ro-

dinných farmárov a napomôcť pri 

obnove farmárskych, či maloroľ-

níckych tradícií. Taktiež vytvoriť 

atmosféru na diskusie a spoluprá-

cu na národnej, regionálnej a me-

dzinárodnej úrovni s cieľom lepšie 

spoznať výzvy, ktorým čelia rodin-

ní farmári a malí roľníci. Rovnako 

má prispieť tento rok k vytváraniu 

prostredia pre vznikanie nových 

malých roľníckych prevádzok a ro-

dinných fariem.

Podľa FAO na svete existuje vyše 

500 miliónov rodinných roľníckych 

fariem. Pracovnú činnosť v nich vy-

konávajú v prevažnej miere členo-

via rodiny.

Malé roľníctvo a rodinné farmár-

stvo zohrávajú významnú úlohu aj 

v otázkach zachovania prírodných 

zdrojov a trvalo udržateľného roz-

voja vidieka. 

 Ľubomír Počai

Nadácia Orange vyhlasuje 

už 10. ročník grantového 

programu Šanca pre váš 

región. 

Opäť ním chce motivovať aktívnych 

ľudí v slovenských regiónoch, aby 

vlastnou snahou prispeli k pozitív-

nym zmenám vo svojom okolí, obci 

či meste. Medzi dobré nápady v ju-

bilejnom ročníku prerozdelí celkovo 

90 000 eur.

Cieľom programu je podporiť ve-

rejnoprospešné projekty zamerané 

na oživenie kultúrneho a  spoločen-

ského života, vytváranie miest pre 

stretávanie komunít a príležitostí 

na dobrovoľnícke aktivity.

O príspevok z grantového progra-

mu Šanca pre váš región sa môžu 

uchádzať neformálne skupiny obča-

nov, mimovládne organizácie aj kul-

túrne inštitúcie. Maximálna výška 

podpory na jeden projekt je 3 000 

eur. Aj v tomto roku umožní Nadá-

cia Orange širokej verejnosti zapo-

jiť sa do rozhodovacieho procesu 

prostredníctvom online hlasovania. 

Z podporených projektov hodnotia-

ca komisia vyberie desať najzaují-

mavejších, ktoré zaradí aj do online 

hlasovania na www.nadaciaoran-

ge.sk. Medzi tri z nich, ktoré získa-

jú najviac hlasov verejnosti, rozdelí 

Nadácia Orange ďalších celkovo 

3 000 eur.

V predchádzajúcich ročníkoch pod-

porila Nadácia Orange z grantové-

ho programu Šanca pre váš región 

viac ako 660 projektov. Na Sloven-

sku tak z roka na rok v obciach pri-

búdajú oddychové zóny, ihriská či 

upravené náučné chodníky.

Grantový program Šanca pre váš re-

gión 2014

Otvorenie programu: 23. 4. 2014

Uzávierka prijímania žiadostí: 

15. 5. 2014

Zverejnenie výsledkov hodnotenia 

žiadostí: 12. 6. 2014

Online hlasovanie: júl 2014

Realizácia podporených projektov:

15. 6. – 15. 10. 2014

Projekty sú prijímané elektronicky 

prostredníctvom online systému e-

grant na webovej stránke www.na-

daciaorange.egrant.sk. Bližšie in-

formácie o grantovom programe 

môžu všetci záujemcovia získať na 

www.nadaciaorange.sk.

Nadácia Orange je nezisková or-

ganizácia, ktorá realizuje fi lantro-

pické aktivity s cieľom pomôcť rie-

šiť problémy rôznych defi citných 

skupín spoločnosti na Slovensku. 

Pod názvom Konto Orange vznik-

la v roku 2002, pričom nadviazala 

na aktivity Konta Globtel, ktoré na 

slovenskom trhu pôsobilo od roku 

1998. Aktivity Nadácie Orange sa 

sústreďujú na tri prioritné oblas-

ti pôsobenia – vzdelávanie, soci-

álna inklúzia a komunitný rozvoj. 

Svoju podporu realizuje v rámci 

vlastných grantových programov a 

partnerstiev s mimovládnymi ne-

ziskovými organizáciami. Zakla-

dateľom Nadácie Orange je spo-

ločnosť Orange Slovensko, a. s. 

Nadácia Orange je súčasťou glo-

bálnej skupiny nadácií koordino-

vanej organizáciou Orange Foun-

dation so sídlom v Paríži.

Andrea Devánová

Už po desiaty raz Nadácia Orange
podporí dobré nápady na zlepšenia v regióne

POZVÁNKA
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2014

17. mája 2014 – Pozývame Vás na 

10. ročník Noci múzeí a galérií

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici Vás pozýva stráviť 

Noc múzeí a galérií v jednej zo svo-

jich expozícií. 

Dňa 17.mája 2014 sa uskutoční už 

10. ročník medzinárodného podu-

jatia Noc múzeí a galérií, do ktorej 

sa Slovenské banské múzeum zapo-

jí prostredníctvom netradičnej noč-

nej prehliadky Starého zámku s ná-

zvom „Večný život”. Pre všetkých 

návštevníkov je pripravená noc na-

plnená strachom, smiechom, ale aj 

poznaním, ktoré odhalí prečo več-

ný život tu na Zemi, nie je vždy taký 

úžasný ako sa na prvý pohľad zdá.

Prehliadka expozície Starého zám-

ku s netradičným sprevádzaním za-

čne o 18.00 hod a potrvá do 23.00. 

Vstupy budú každých 20 minút. 

Vstupné je 1 €. Vstupenky je možné 

zakúpiť v pokladni Starého zámku v 

deň konania podujatia.

Info o podujatí a programe sú zve-

rejnené na www.muzeumbs.sk. 

Kontakt: marketing@muzeumbs.sk 

045/694 94 72.

Petra Páchniková, SBM

Srdečné 
poďakovanie
Predstavte si, že by ste jedného 

dňa našli niekde len tak pohode-

nú peňaženku s väčším obnosom 

peňazí. Je to dozaista lákavá pred-

stava, ktorá  by v mnohých ľuďoch 

prebudila pokušenie. Dňa 30.4. v 

ranných hodinách sa toto prihodi-

lo žiakom ZŠ Jozefa Horáka v blíz-

kosti areálu školy a svoj nález bez 

zaváhania odovzdali na sekretari-

át školy. Netrvalo dlho a šťastný 

majiteľ si tam svoju stratenú pe-

ňaženku vyzdvihol. 

Chceme verejne vyjadriť pochva-

lu a uznanie žiakom našej školy, 

ktorí sa zachovali tak čestne, že 

môžu byť príkladom mnohým do-

spelým. Sú to žiaci: Patrik Orolin, 

Mário Babiak, Tomáš Bartolovic a 

Jakub Diviak.

ZŠ J.Horáka
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Silvia Pilková – recepty z publiká-

cie „Poklady slovenskej kuchyne“  

Fučka nasladko 
Potrebujeme:

4 veľké zemiaky, očistené a nakrá-

jané na kocky, štipka soli, 4 lyžice 

polohrubej múky, 120 g tvarohu, 

2 lyžice masla, 2 lyžice práškové-

ho cukru

Postup:

Do litra vriacej vody pridáme ze-

miaky, posolíme a necháme roz-

variť. Ešte horúce zemiaky aj s vo-

dou popučíme, vmiešame múku a 

za stáleho miešania uvaríme hus-

tú kašu. Fučku podávame posy-

panú tvarohom, poliatu rozpuste-

ným maslom a posypanú cukrom. 

TIP: Fučka je výborná aj s tvaro-

hom a poliata opraženou cibuľ-

kou, príp. slaninkou.

 Dobrú chuť!

V Slovenskom národnom múzeu 

v Bratislave je do 15. augusta 2014 

sprístupnená veľmi atraktívna a za-

ujímavá výstava stoličiek „Na čom 

sedela Európa“.  Na výstave je 109 

kusov stoličiek vytvorených od 16. 

storočia až po 30. roky 20. storočia. 

Najhodnotnejším a najpútavejším 

exponátom výstavy  je stolička z ná-

bytkovej  súpravy, ktorú darovala ci-

sárovná Mária Terézia ako svadobný 

dar svojej dcére Márii Antoinette  - 

manželke francúzskeho kráľa Ľudo-

víta XVI. Stolička  vyrobená v Lyo-

ne  je dielom nábytkárskeho majstra 

Georga Jacoba. Čalúnenie navrhol 

Philippe de La Salle. Stoličku zo sú-

pravy zapožičalo na výstavu Múze-

um vo Svätom Antone. Do svätoan-

tonského kaštieľa sa súprava dostala 

vďaka cárovi Ferdinandovi Cobur-

govi, ktorý ju kúpil na dražbe v Parí-

ži v roku 1930 -  Mária Terézia bola 

vlastne pra-prastarou mamou Ferdi-

nanda Coburga, ktorý zhromažďoval  

vzácne exponáty z rodiny Habsbur-

govcov. Na výstave púta stolička prá-

vom najviac pozornosti. Okrem nej 

zapožičalo naše múzeum na výstavu 

ďalších päť vzácnych stoličiek. Náv-

števníci bratislavskej výstavy sa tak 

dozvedia o vzácnych zbierkach svä-

toantonského múzea a aj prostred-

níctvom nej, môžu prejaviť záujem 

navštíviť Svätý Anton a náš ban-

skoštiavnický región. Marian Číž

Na čom sedela Európa

Koncentrát detského talentu, 

dobrej nálady  a nápaditosti. 

Taká je výstava aktuálneho  - už 16. 

ročníka medzinárodnej výtvarnej 

súťaže „My sa nevieme sťažovať na-

hlas“. Téma ročníka  – Krajina môj-

ho srdca počtom prihlásených prác 

zlomila všetky rekordy. Do uzá-

vierky dorazilo až 1136 prác. Poro-

ta žasla nad počtom, ale najmä kva-

litou diel predovšetkým detských 

autorov. Tie mnohokrát dosahova-

li profesionálnu úroveň. Zaujíma-

vé boli nielen námety , ale i výtvar-

né spracovanie. Deti sa s pomocou 

svojich učiteľov nezľakli ani nároč-

ných výtvarných techník. Prekva-

pením bola kolekcia prác rómskych 

detí z maličkej dedinky pri Fiľako-

ve Šíd, ktoré ohúrili farebnými ra-

dostnými príbehmi. Sada ich diel 

získala hlavnú cenu  a je vystavená 

v galerijnej „Sieni slávy“. Výtvarnú 

súťaž okrem organizátorov podpo-

rili  aj mimoriadni členovia poroty : 

Spoločnosť pre pamiatky – Obnova.

sk, kníhkupectvo Antikvariatik.sk, 

Schemnitz gallery, OOCR Región 

Banská Štiavnica  a Terra Permonia 

, ktorí ocenili viacerých autorov.

Energia vystavených diel nevšed-

ne premenila priestory Galérie Jo-

zefa Kollára. Srdečne pozývame do-

mácich aj návštevníkov  mesta na 

výstavu, ktorá dozaista osvieži du-

cha nefalšovanou detskou radosťou 

zo života.  Galéria je otvorená den-

ne okrem pondelka od 9.00 – 17.00 

hod.    Iveta Chovanová

Krajina môjho srdca

V sobotu som zistila, že mi chýba 

niekoľko drobností na prípravu ko-

láča, podľa receptu mojej mamič-

ky. Keďže si ju už nemôžem objať, 

chcela som si ju aj takto pripome-

núť. V miestnej Bille sa mi prihovo-

ril asi osemročný chlapček:

,,Dobrý deň, akoby som vám mohol po-
môcť?“ Nechcela som byť nezdvo-

rilá, tak som mu povedala, čo hľa-

dám. Bez váhania sa chytil môjho 

nákupného košíka a ponáhľal sa k 

regálu, kde boli vyložené suroviny 

na pečenie. A predstavte si, vedel 

mi dokonca poradiť, že miesto čo-

koládovej polevy môžem použiť aj 

Granko s vyšším obsahom kakaa. ,, 

Figliar jeden malý“, usmiala som sa 

a poďakovala za radu. Ale chlapček 

sa neplánoval so mnou rozlúčiť. ,,A 
čo by ste ešte doma potrebovali?“ zaují-

mal sa môj malý starostlivý kama-

rát. Mal úžasný prehľad! Košík bol 

stále ťažší, ale aspoň za jedno uško 

mi s ním chcel pomáhať. Pri poklad-

ni sme spolu vyložili nákup a opý-

tala som sa, či mu za ochotu smiem 

kúpiť čokoládku. ,,Ďakujem, nepro-

sím si. Ľudia mi často dávajú túto 

otázku, ale ja nič nepotrebujem, 

ja im iba rád pomáham.“ Táto od-

poveď ma prekvapila. Pred predaj-

ňou postávajú najrôznejší ľudia s 

najrôznejšími požiadavkami (veľmi 

rada pomôžem, ak sa jedná o seri-

ózne zbierky), ale toto chlapčiatko 

ma vážne dostalo. ,,Ako sa voláš?“ 
,,Ja som Erik…“ a už so mnou kráčal 

cez parkovisko, pomáhajúc mi s ná-

kupnou taškou do auta, ktoré po-

tom obehol, otvoril dvere na stra-

ne vodiča, počkal, kým nastúpim a 

skôr, než ich za mnou zatvoril s do-

speláckou vážnosťou dodal:,, Jazdite 
opatrne, aby sa vám nič nestalo. Šťast-
nú cestu!“ 
Ďakujem a dúfam, že úprimnosť a 

dobrota tohto dieťaťa bude v živote 

oplatená rovnakou mincou.

 Janka Bernáthová

Ja iba rád 
pomáham

Obder krvi 
v Banskej Belej

Územný spolok SČK v Ban-

skej Štiavnici a Základná škola 

Banská Belá, Vás pozýva na od-

ber krvi , ktorý sa uskutoční dňa 

21.5.2014 od 8.00 hod. do 10.00 

hod. v priestoroch ZŠ Banská Belá 

.Spravte všetko pre to, aby ste krv 

prišli darovať, a tak pomohli tým, 

čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 

Prineste si občiansky preukaz, po-

istenecký  preukaz - je to potreb-

né pri registrácii darcu krvi. Dobre 

sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi.

Ak tak spravíte, vopred Vám ďa-

kujeme.      Organizátori odberu 

Upozornenie
Výbor SZTP upozorňuje svojich 

členov, ktorí sa prihlásili na lieče-

nie do Dudiniec, že 50% z celko-

vého poplatku je potrebné hradiť 

v kancelárii zväzu do 21.5.2014. 

Ivan Madara 
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni Allcom, 

Radničné nám. 11, Banská Štiavni-

ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.16/2014: „Hovoria, aby sme žili 

ako sa dá, keď už nie je možné žiť 

ako by sme chceli.“ Výhercom sa 

stáva Zuzana Nitšková, Bratská 

3/26, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni ALL-

COM, Radničné nám. 11, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 26.5.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Goethe-

ho:  

A., Dotieravý hmyz, dalo topán-

ky na nohy, hlas kravy, Etela, juž-

ný strom,      

B., 5. časť tajničky, svetová stra-

na,  

C., Druh stupnice, kanadská bohy-

ňa úrody, osmička, kilogram, ro-

mán E. Zolu,

D., Krtko, podliehaj hnitiu, vianoč-

ná pieseň, vojenský pakt, kríženec 

ťavy,    

E., Potok, ruská rieka, fotografuje, 

plietli, kofola, 2.časť tajničky, 

F., Osobné zámeno, Erika, biograf, 

nobélium, 

l ietadlo, 

časť oble-

čenia,    

G., Sánky, 

časti tr-

líc, 4.časť 

tajničky, 

s t r i e š k a 

na čiapke,         

H., Stred 

slova há-

mor, meno 

Chačatur-

jana, žu-

valo bez 

mäkčeňa, 

N o r i k a , 

dôveruj,      

I., 1001 v Ríme, druh Evy, veme-

no, francúzsky herec, meno Rozbo-

rila, toto,

J., 6. časť tajničky,

K., žiada, vak, časť pluku, potreba 

na murovanie.

1., Osobné zámeno, 1. časť tajnič-

ky, 3.časť tajničky, národný pod-

nik,  

2., Vedierko, zacieľ,   

3., Tromf, lotéria, otec,

4., Dom odborov Ružomberok, skr., 

nie dole, sada naopak,   

5., V poriadku, kanadský spevák, 

stráca,   

6., Časť lesa, kde rastie ovocie, dvoj-

hláska, obchod v minulosti, zn. 

röntgen a volt,       

7., Hneď, premieta sa v kine, krút-

ňava,

8., Letenie, robí, polia,   

9., Farba na vajíčka, muž. meno, 

druh ryby,          

10., Rozmýšľa, modré kvety v obilí,           

11., Úškrn, oparil,        

12., Meno Tekelyovej, ozn. diabe-

tických výrobkov, 3. pád slova Ele-

na, 

13., Nervový zášklb, český maliar, 

inam, 

14., Brat Ábela, patriaci Ire, žrď na 

voze, 

15., Nech česky, farba, patriaci Olo-

vi, Lesnícka škola, 

16., Oska, opuchlina česky, šú-

cham,

17., Iba, kalo naopak, frankovka,

18., Mužské meno, územie na Slo-

vensku, Odborná škola Levice skr., 

19., Von česky, znížený tón A, chuť 

do jedla,

20., Vrch v Turecku, málo.

Pomôcky: Anka, Keno, Bán, Adut, 

Sumec, Abov 

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

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

Kupón č. 18
Krížovka

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

Piatok 16.5. o 18:30 hod. Folvidek-
Horná zem Dokument,animovaný,Sloven-

sko,2014,74 min.Vstupné:3€

Film mladej režisérky, ktorá sa vydala po stopách ro-

dinnej histórie a po dosiaľ nevypovedaných krivdách. 

Zozbierala príbehy generácie, ktorej osudy zmenili 

drsné rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na 

národnostne zmiešanom území a dala im unikát-

nu podobu animovaného dokumentu. Čo nedoká-

žu rozpovedať svedkovia doby či fi lmové archívy, do-

povedia animované príbehy. Podmanivá hudba Jany 

Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčaj-

nú intenzitu.

Piatok 16.5. o 21:00 hod. Godzilla
Sobota 17.5. o 18:30 hod. Godzilla
Streda 21.5. o 18:30 hod. Godzilla
Akčný,USA,120 min,2014,vstupné:4€

Blíži sa epické znovuzrodenie ikonickej Godzilly, pô-

vodne vytvorenej japonskou spoločnosťou Toho. V 

tomto veľkolepom dobrodružstve od Warner Bros. 

Pictures a Legendary Pictures sa oproti sebe postavia 

svetovo najznámejšie monštrum a nenávistné by-

tosti, ktoré podporované ľudskou vedeckou arogan-

ciou ohrozujú naše ďalšie prežitie.

Nedeľa 18.5.o 15:00 hod.
RIO 2
Animovaný,USA,2014,101 min.Vstupné:3€

Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú v brazílskom 

Riu pokojným mestským domáckym životom. Keď 

sa Perla rozhodne, že sa všetci musia naučiť žiť ako 

ozajstní vtáci je už len krôčik k zásadnému rozhodnu-

tiu – vyraziť na rodinný výlet do Amazonského prale-

sa. Blu si síce od svojich priateľov vypočuje množstvo 

dôvodov, prečo nemá nikam ísť a aké nebezpečen-

stvá tam na nich čakajú. Ale nakoniec sa rozhodne 

podľa tukana Rafaela a jeho rady, že šťastná manžel-

ka znamená šťastný život.

Nedeľa 18.5. o 17:30 hod.
Amazing Spiderman 2
Sci-fi ,Akcia,USA,2014,142 min.vstupné:4€

Byť Spider-Man je úžasné. Peter Parker nepozná nič 

lepšie ako sa preháňať pomedzi mrakodrapmi, za-

chraňovať ľudí a tráviť čas s Gwen. Avšak má to svoju 

daň. Keď sa New York ocitne v ohrození, všetci sa spo-

liehajú práve na Spider-Mana. Na scéne sa totiž ob-

javí hrozivý Electro a nadľudsky silný Rhino s jasným 

cieľom: ovládnuť mesto. Peter má pred sebou najťaž-

ší súboj. Na pomoc mu prichádza dávny priateľ Harry 

Osborn. Zisťujú, že všetci jeho nepriatelia majú jedno 

spoločné: OsCorp.
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   Úvodným dlhotrvajúcim potleskom 

privítalo v piatok 9. mája 2014 zaplne-

né hradisko Divadla Pivovaru ERB dve 

žijúce legendy českého a slovenského 

humoru, stálice, ktorým čas neustále 

pridáva na lesku a popularite a ktoré 

sa výnimočne stretli práve v Banskej 

Štiavnici v programe Václava Daniela 

Kosíka ,,Hvězdy jak je neznáte".

   Záujem o podujatie bol obrovský a 

diváci neľutovali čas, ani prekonané 

vzdialenosti, dokonca až spoza hraníc 

Slovenska, len aby si mohli v prostre-

dí divadelnej intimity vychutnať ich 

vzácnu spoločnosť. Nemenej žiarivou 

hviezdou bol aj hudobný hosť, sloven-

ská speváčka Veronika Hatala, ktorá 

hneď v úvode očarila  nielen krásnou 

ženskosťou, ale aj farbou a energiou 

hlasu v najznámejšom šansóne  Edith 

Piaf  ,,Non, je ne regrette rien“.

   ,,Zoznamovanie“ s hviezdami pre-

biehalo prostredníctvom otázok a od-

povedí , pri ktorých sa odvíjali úsmev-

né, ale aj serióznejšie spomienky od 

najútlejšieho detstva, podfarbené in-

teligentným humorom, sebairóniou 

i pohotovou viaczmyselnosťou maj-

strovsky volených  slovných výrazov. 

Diváci sa dozvedeli, že pán Lasica sa 

narodil vo Zvolene a rodičia sa pre-

sťahovali do Bratislavy, keď mal pol 

roka. Otec bol váženým úradníkom 

Tatrabanky, po jej zrušení pracoval 

v zberných surovinách, rozumel čís-

lam, nikdy neprečítal žiadnu knihu, 

zato bol autorom niekoľkých príru-

čiek. Milan Lasica vyrastal ako jedi-

náčik, pretože sestra sa mu narodila 

až o 14 rokov neskôr. Keď s ňou cho-

dieval na prechádzky, mnohí ho po-

kladali za mladého otecka, čo mu ná-

ramne lichotilo.

   Jan Kraus bol v poradí štvrtým z 

piatich detí a svoj výzor označil ako 

osudovú pomstu otcovi, ktorý sa vša-

de vystatoval krásou jeho staršej ses-

tričky Elišky. Keď sa narodil Jan, sú-

rodenci žiadali maminku, aby ho išla 

vymeniť a neskôr ho údajne chceli 

,,zlikvidovať“vankúšom, aby sa una-

vená maminka konečne vyspala. Aj 

keď mal šťastné detstvo, život se-

demčlennej  rodiny prirovnal k štátu, 

kde vládne korupcia, šmelina a vydie-

ranie. Veľmi zábavné boli spomienky 

na dievčenské šatstvo, ktoré im po-

sielali príbuzní zo zahraničia. Jano-

va maminka ho dokázala presvedčiť, 

že takáto móda k nám ešte iba príde, 

a tak pyšne nosieval mohérové svet-

ríky a nohavice so zipsom na boku, 

kým mu to spolužiačka Hýblová ve-

rejne nevytmavila.

   Počas dvoch hodín v príjemnej spo-

ločnosti odznelo mnoho úžasných 

príbehov. Publikum so zatajeným 

dychom i búrlivým potleskom počú-

valo príbehy z nahlbšieho súkromia 

a rodinného života oboch protago-

nistov, vyrozprávané tak  vtipne, 

láskavo a úprimne, akoby  divadlné 

publikum pozostávalo z dôverných 

priateľov. Dotkli sa aj témy lásky, 

kde sa pán Lasica priznal k neopäto-

vanému záujmu o Milku Vášáryovú 

počas študentskej brigády v  Banskej 

Bystrici. Netušil, že sa o pár rokov 

zaľúbi do jej mladšej sestry. Témy 

lásky sa dotkla aj Veronika Hatala 

v takmer zľudovelej piesni Jara Fi-

lipa a Milana Lasicu Čerešne. Vďač-

nou témou rozhovorov a spomienok 

boli deti a drobné rodičovské trapa-

sy, ktoré  čas prepísal  z hororových 

scén na úsmevné rodinné historky. 

Vrchol večera patril zvedavým otáz-

kam divákov a piesni v podaní Vero-

niky Hatala s názvom  Pravá láska, z 

muikálu Cyráno z predmestia. 

Záverečné standing ovation bolo 

najkrajším prejavom vďačnosti pub-

lika pre pánov umelcov. J.B.

Milan Lasica a Jan Kraus - 
hviezdy, ako ich nepoznáte

Vlk a baránok v skutočnosti 

nemôžu byť priateľmi. Ich 

mierové spolužitie je pred-

staviteľné len v mýtoch o raji. 

A ešte na maľbách Roberta 

Bielika.

Jeden z najznámejších slovenských 

maliarov súčasnosti Robert Bie-

lik (1963) si svojou tvorbou vyslúžil 

uznanie tak odbornej, ako aj tej naj-

širšej verejnosti. Záujem o jeho práce 

majú rovnako akademici i laici. Nebo-

lo tomu vždy tak, pretože v čase jeho 

štúdia a tesne po ňom bol v móde cel-

kom iný štýl maľby, než akému sa ve-

noval on. Bielik však bol tvrdohlavý 

a úspech sa napokon dostavil. Jeho 

maľbu charakterizuje využitie staro-

majstrovských techník, fi guratívnosť 

a realizmus. Námety sú často prekva-

pivé; spája dokopy neobvyklé prvky, 

„nízke“ kombinuje s „vysokým“, čo z 

neho činí postmoderného autora. 

V maľbách prezentovaných na výsta-

ve v Galérii Schemnitz (väčšina z nich 

vznikla špeciálne pre túto príležitosť) 

sa Bielik venuje motívu vlkov a oviec. 

Obe zvieratá v našom prostredí fun-

gujú ako všeobecne zrozumiteľné 

(najmä kresťanské) symboly. Bielik s 

týmito navrstvenými obsahmi pracu-

je, niekedy ich schválne narúša, aby sa 

dopracoval k vlastnej výpovedi. Vlky 

aj ovce sa na plátnach vyskytujú sa-

mostatne, živé aj mŕtve, so svätožia-

rami na hlavách, tiché aj revúce. Sám 

autor sa prostredníctvom vlastné-

ho portrétu s nimi objavuje na obra-

zoch v milostnom objatí. Alebo ovce s 

vlkmi tvoria spoločné stádo, v ktorom 

existujú vedľa seba v pokojnom spolu-

žití.  Spojenie vlka a ovce symbolizuje 

všeobecne spojenie protikladov v jed-

note – spojenie, ktoré je ťažké dosiah-

nuť sám v sebe, a zrejme nemožné v 

rámci celého sveta. Všetky nábožen-

ské mýty sú príbehmi o pôvodnej har-

mónii, jednote, svete, kde neexistoval 

hriech, zlo ani dobro. Preto má aj ná-

zov výstavy napovedať, že ovce a vlky, 

ktoré maľuje Bielik, ešte nie sú tými 

ovcami a vlkmi, s ktorými sa spájajú 

kvality dobra alebo zla – sú to nevin-

né bytosti, podobne ako malé dieťa na 

triptychu, ktorý je tiež súčasťou výsta-

vy. Strata tohto raja znamená vstup 

do duality, v ktorej všetci žijeme. Plát-

na na výstave nesú jasné posolstvo o 

túžbe, s ktorou sa môžeme všetci sto-

tožniť – o túžbe prekonať dualitu a za-

kúsiť mier. 

Či sa to dá - o tom sa môžete presved-

čiť na výstave diel Robert Bielika „Ne-

vinnosť v kožuchu” v banskoštiavnic-

kej Galérii Schemnitz od 10. mája do 

16.júna 2014. Tešíme sa na vás.

Alexandra Tamásová

Výstava v Schemnitz galérii

Pozvánka 
Divadlo Pivovaru ERB pre vás pri-

pravuje tento raz hudobný záži-

tok.

23. mája 2014 o 19.00 uvedie 

koncert THE BEST OF PAVOL 

HAMMEL.

Najväčšie hity Pavla HAMMELA 

odznejú v špeciálnej úprave za

hudobného sprievodu skvelého 

klaviristu Petra PRELOŽNÍKA 

v magickej atmosfére komorného 

divadla. 

Miesto a čas: piatok 23. mája 2014 

o 19.00 v Divadle Pivovaru ERB

Vstupenky: 38 €, členovia Klubu 

ERB 36 €

Predpredaj: 32 €, členovia Klubu 

ERB 30 €                           Tím ERBu

Zájazd Nitra – 
Gardénia

Slovenský zväz záhradkárov 

Štefultov uskutočnil zájazd do 

Nitry, ktorý bol spojený s náku-

pom a s prednáškou. Účelom zá-

jazdu bola prednáška profesora 

Ing. I. Hričovského a Ing. Komží-

ka – najvyšších slovenských ovoci-

nárov. Prednáška potom pokračo-

vala medzi pavilónom A a B, ktorú 

spolu s ukážkou rezu robil víťaz v 

celoslovenskej súťaži v reze strom-

kov v Ružomberku a náš člen Mi-

lan Fáber. Absolútny víťaz celo-

slovenskej súťaži v reze stromkov 

v Ružomberku a držiteľ zlatých 

nožníc zároveň dopĺňal a názor-

ne pred celou verejnosťou ukazo-

val strih ovocných stromkov a ich 

techniku, za čo mu ďakujeme. 

SZZ Štefultov 
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II.trieda - juh 

17.kolo hralo sa 11.5.2014

FK PRESTAVLKY - SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA „B“  2:1 (1:1)

Góly: 13.min.Greguš

ZOSTAVA: Kraják - Boroška A. 

(78.Boroška M.)., Halát, Kmeť, 

Ferenčík st., Beňadik, Beták, Ba-

rák (68.Javorský), Meňuš M., Číž, 

Greguš (62.Petro)

Na ťažkom, rozmočenom teré-

ne za stáleho dažďa sa hral bo-

jovný futbal. I keď to boli domá-

ci, ktorí prví ohrozili našu bránu, 

ale Kraják strelu domáceho hráča 

vytisol nad brvno, sme mali hru 

pod kontrolou.V13.min. z pravej 

strany Greguš ľavou nohou otvo-

ril skóre v náš prospech. Z vede-

nia sme sa však radovali iba dve 

minúty, keď sme zle rozohrali lop-

tu  už od nášho brankára, sa k lop-

te dostali domáci hráči, ktorí svo-

ju šancu využili na strelenie gólu. 

Do šatní sme mohli isť s jedno gó-

lovým vedením, ale po rohovom 

kope Baráka, lopta po strele Bo-

rošku A., zastala pred domácou 

bránou v kaluži vody. Druhý pol-

čas sa hral praktický iba na do-

mácej polovici, ale gól sme nedali, 

lebo sme sa do šanci moc nedostá-

vali a keď sa i naskytla nejaká, tak 

sme to zbytočne prekombinova-

li. V zápase nám chýbala častejšia 

streľba. Boli to však domáci, ktorí 

z pravej strany od bránkovej čiary 

prekvapili nášho brankára a strh-

li víťazstvo prekvapujúco  na svo-

ju stranu.

10.05.2014 II. liga skupina JUH 

U15 - starší žiaci 

FK Sitno Banská Štiavnica 1:0 FK 

Iskra Hnúšťa 

Už zápas s Rimavskou Sobotou 

naznačil, že naše mužstvo chce 

hrať pekný kombinačný futbal 

zo zabezpečenou obranou hlav-

ne v strede pola, čo chlapci ukáza-

li v plnej miere a ešte troška toho 

šťastíčka, ktoré Monike Šarközi-

ovej pomohlo skórovať po veľkej 

chybe hosťujúceho gólmana.

10.05.2014 II. liga skupina JUH 

U13 - mladší žiaci 

FK Sitno Banská Štiavnica 3:0 FK 

Iskra Hnúšťa 

Konečne chlapci ukázali čo v nich 

drieme a s bojovým pokrikom 

„šanóó“ zmietli súpera z ihriska. 

Bol to veľmi pekný zápas. Chlapci 

si ho užili a aj pozápasové oslavy.

06.05.2014 II. liga skupina JUH 

U13 - mladší žiaci 

FK Sitno Banská Štiavnica 0:3 

MŠK Rimavská Sobota 

Naše nádeje po výpraskoch v Pol-

tári a v Brusne ukázali, že nie sú z 

jahodovej peny, ale keď chcú, tak 

vedia.

06.05.2014 II. liga skupina JUH 

U15 - starší žiaci 

FK Sitno Banská Štiavnica 0:2 

MŠK Rimavská Sobota 

Mužstvo proti tímu ašpirujúcemu 

na postup do I.ligy podalo sympa-

tický výkon. Škoda dvoch chýb v 

obrane, ktoré súper potrestal gó-

lom.

Kam za futbalom?

II. trieda juh

18.kolo hrá sa 17.5.214 o 17.00 

hod.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ 

- FK VYHNE

II. liga starších a mladších žiakov

22.kolo hrá sa 18.5.2014 o 10.00 

a 12.00 hod.

FK LUČENEC - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

 Ivan Javorský

Richard Neubauer

Napriek našej prevahe sme sa domov 
vrátili bez bodu

   Pod názvom Otváracia 

malokalibrovka sa v nedeľu 

11. mája na strelnici v Rudne 

nad Hronom uskutočnila 

úvodná tohtoročná súťaž 

z malokalibrovej pušky členov 

SZTŠ a SSZ nášho regiónu. 

Jej organizátorom boli ZO SZTŠ a 

ŠSK Žarnovica.  Táto úvodná sú-

ťaž v streľbe z dlhých guľových 

zbraní mala iné súťažné podmien-

ky ako obdobné súťaže. Strieľalo 

sa bez nástrelných a len 25 rán. Z 

nich sa však počítali len po 4 lepšie 

rany z 5 zásahov. Pritom, ak bolo 

v jednom terči viac ako 5 rán od-

počítali sa aj najlepšie, a táto sku-

točnosť tentoraz ovplyvnila výsle-

dok minimálne u štyroch strelcov. 

Aj preto to bola disciplína 20 z 25. 

Súťažilo spolu 20 strelcov nielen 

z nášho regiónu, ale tentoraz aj z 

Bánoviec n. B. a Prievidze, a tak 

účasť bola o tretinu väčšia ako v 

minulom roku. Strelecký športový 

klub Banská Štiavnica reprezento-

vali traja - a úspešne.

   V spoločnej kategórii dorast, 

ženy a seniorky - súťažili len dvaja. 

Zvíťazil 16-ročný Štefan Šulek zo 

SŠK Banská Štiavnica výsledkom 

183 kruhov, pred Máriou Hume-

nou zo Spolstrelu Žiar n. Hr., kto-

rá mala 135 kruhov. 

   Aj v spoločnej kategórii kadeti, 

juniori, muži - boli len dvaja. Zví-

ťazil 17-ročný Patrik Jány (SŠK B. 

Štiavnica) so 192 a druhý bol Tibor 

Tóth (ZO SZTŠ Žarnovica) so 146 

kruhmi.

   V kategórii seniori A (46-59-roč.) 

súťažili desiati. Výkonom 196 zví-

ťazil Milan Vrábel (ŠSK BC Prie-

vidza) so 196 kruhmi. Druhý bol 

Ivan Bublák (ZO SZTŠ Sloval-

co Žiar n. Hr.) so 193 a tretí jeho 

klubový kolega Ing. Jozef Gocník, 

ktorý nastrieľal 190 kruhov.

     V kategórii seniori B (60-roč. 

a starší) súťažili šiesti. Zvíťazil a 

tak ako jediný, minuloročné ví-

ťazstva obhájil JUDr. Miroslav Sa-

baka (ZO SZTŠ Rudno n. Hr.) so 

189 kruhmi. Druhý skončil Pa-

vel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica) 

so 182 a tretí Ľubomír Drbohlav 

(SŠK B. Štiavnica), ktorý mal o je-

diný kruh menej. 

    Najúspešnejšie trojice a v dvoch 

kategóriách vlastne len dvojice, 

usporiadatelia odmenili športový-

mi pohármi.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Tabuľka:

1. Bzenica 17 14 2 1 83:17 44

2. Prenčov 17 12 1 4 50:33 37

3. Vyhne 17 11 3 3 53:22 36

4. B.Štiavnica "B" 17 9 4 4 56:34 31

5. Pohronie "C" 17 9 3 5 64:38 30

6. Banská Belá 17 10 0 7 45:32 30

7. Horné Hámre 17 9 0 8 42:30 27

8. Ostrý Grúň 17 6 2 9 23:37 20

9. Malá Lehota 17 6 0 11 38:55 18

10. Prestavlky 17 4 1 12 18:65 13

11. Prochot 17 4 0 13 26:59 12

12. Sklené Teplice 17 0 0 17 7:83 0

Úvodná súťaž z malokalibrovky

(vzadu zľava): P. Ozank, M. Sabaka, Ľ. Drbohlav, (vpredu zľava) M. 
Humená, T. Tóth, I. Bublák, P. Jány, M. Vrábel, Š. Šulek a J. Gocník
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služby

inzercia

Prenajmem halu vhodnú na  

skladové, kancelárske, obchodné 

priestory a iné, možnosť aj býva-

nia, 360m², super cena, tel.č.: 0903 

121 901  

Predám pozemok na Štefultove,  

1m²/20,-€, tel.č.: 0903 121 901

Predám 3-izbový byt v OV, cena  

dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Dám do prenájmu 2-izbový byt  

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505 

Prenajmem 1-zbový byt, tel.č.:  

0944 207 739

Predáme slnečný 2-izbový byt na  

Drieňovej, na 3.posch. v pôvodnom 

udržiavanom stave, s balkónom, za-

teplený, nové plastové okná, ihneď 

voľný. Dobrá lokalita. Len seriózne, 

cena dohodou. Tel. 0918 362 398

Predám garáž, bližšie info: 0903  

889 171

Predám RD v BŠ s pozemkom  

630m2, cena 50000,-Eur, dohoda 

možná, tel.č.: 0907 684 491

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441  

512

 „Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- 

lie, tel.č.: 0908 570 157

Kosenie záhrad - lacno, tel.č.  

0919 120 616

Pílenie dreva cirkulárom na klá- 

tiky, tel.č.: 0918 858 600

Kosenie záhrad, tel.č.: 0908  

655 270

Prijmeme kuchára (-ku) a po- 

mocníka, tel.č.: 0903 766 224

Hľadám brigádničky na sezó- 

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

reality

prácapppppppppppppp

Ponúkam atraktívne podnikanie  

ambicióznym a komunikatívnym  

záujemcom v oblasti krásy a zdra-

via. Progresívna a úspešná stratégia 

podnikania! Tlf.č.: 0905 885 690

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 

zásypový kameň a 

dunajský štrk

Tel.: 0911 343 051

Pilates štúdio Lenius
Cvičenie Pilates metódy v Banskej 

Štiavnici od júla 2014. Zápis do skupín 
a objednávky individuálnych hodín na 

tel.: 0917 870 609 
alebo e-mailom: 

pilates.lenius@gmail.com

ANTIGRAVITY YOGA – OKAMŽITÁ ÚĽAVA OD BOLESTI 
CHRBTICE, JEDINEČNÝ FUNKČNÝ 3D TRÉNING, DETOXIKÁCIA, OMLADENIE
PONDELOK – PIATOK: od 16,30 hod. SPOJENÁ ŠKOLA (bývalé LOU), Kolpašská 9, B.Štiavnica

REZERVÁCIE MIEST: 0944 164 655

nu do bufetu v Banskom Studenci, 

vyučené aj nevyučené, tel.č.: 0911 

816 936


