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Úrad práce informuje
Úrady práce budú od januára 
vyplácať vyššie príspevky 
pre rodičov. str.9

Kalvária v roku 2011 
a plány na rok 2012
Rok 2011 bol štvrtým rokom 
rekonštrukčných prác na Kalvárii. str.5

číslo 1

InzercIa

„Len nedávno, 11. novembra sme 
tu, na tomto historickom mieste boli 
svedkami mimoriadne slávnostnej 
udalosti, keď si z rúk primátorky nášho 
mesta prevzal čestné občianstvo Ban-
skej Štiavnice prezident SR Ivan Gaš-
parovič. O malú chvíľu budeme sved-
kami podobného slávnostného aktu, 
keď si toto čestné občianstvo prevezme 
osobnosť, ktorá má mimoriadne záslu-
hy na rozvoji Banskej Štiavnice i nášho 
okresu od roku 2008 – predseda stra-
ny Smer-SD a súčasne aj podpredseda 
NR SR pán Robert Fico. Bol to práve 
on, ktorý dňa 3.9.2008 prišiel na čele 
vlády SR do Banskej Štiavnice, aby 
vláda SR priamo v našom meste prija-
la mimoriadne významné a životadar-
né uznesenie č. 593/2008 k ďalšiemu 
rozvoju nášho mesta i okresu. Štiav-
ničania na to nezabudli, ale ani na to, 
že sa najviac zaslúžil o znovuvrátenie 
Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š.p., do Banskej Štiavnice tak-
tiež vtedajší predseda vlády Robert 
Fico. Výsledkom je dnešné slávnostné 
zhromaždenie, na ktorom bude udele-
né čestné občianstvo nášho mesta vý-
znamnému slovenskému politikovi v 
posledných rokoch.“

To boli úvodné slová zástupcu pri-
mátora JUDr. Dušana Lukačku dňa 

22.12.2011 v Rytierskej sále Staré-
ho zámku na začiatku slávnostného 
zhromaždenia pri príležitosti udele-
nia čestného občianstva Robertovi 
Ficovi. Okrem neho privítal aj ďal-
ších vzácnych hostí – europoslanca 
a predsedu BBSK Vladimíra Maňku, 
poslancov NR SR Janu Lašákovú, 
Miroslava Číža a Petra Pellegríni-
ho, poslanca BBSK za náš okres Ma-
riána Zimmermanna, primátorku 
nášho mesta, poslancov MsZ, pred-
nostku MsÚ, ako aj ďalších predsta-
viteľov a obyvateľov nášho mesta 
a okresu. Po jeho privítaní sa ujala 
slova primátorka mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková. Z jej vystúpenia 
uverejňujeme podstatnú časť.

Vystúpenie primátorky
„Vážený pán predseda strany 

Smer- SD a podpredseda NR SR, vá-
žený pán europoslanec a predseda 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja, ďalší naši vzácni hostia, moji 
milí Štiavničania!

V súlade s niekdajším významom, 
súčasným stavom ako aj možnosťa-
mi potenciálneho rozvoja Banskej 
Štiavnice bolo naše mesto neraz v 
stredobode pozornosti slovenskej 
vlády i parlamentu.  •3.str.

Robert Fico čestným občanom 
mesta Banská Štiavnica

V pondelok 9. januára sa uskutoč-
nilo v hoteli Grand Matej tradičné 
novoročné stretnutie, ktoré zvola-
la primátorka mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Nadežda Babiaková. Zú-
častnili sa ho poslanec NR SR JUDr. 
Miroslav Číž, poslanec Banskobys-
trického samosprávneho kraja Ing. 
Marian Zimmerman, zástupca pri-
mátorky JUDr. Dušan Lukačko, 
prednostka Mestského úradu Ing. 
Ivana Nikolajová, poslanci Mest-
ského zastupiteľstva, predstavitelia 
najvýznamnejších mestských pod-
nikov, závodov a firiem, organizácií, 
inštitúcií, politických strán a hnutí. 
Na tomto stretnutí predniesla pri-

mátorka nášho mesta bilancovanie 
mesta za rok 2011 ako aj perspektí-
vy na rok 2012. Jej vystúpenie uve-
rejňujeme na 7. strane. Michal Kríž

Bilancia roka 2011 
a perspektívy na 
nasledujúci rok

Zľava: Miroslav Číž, Ivana Niko-
lajová, Dušan Lukačko a Marian 
Zimmerman. foto michal kríž
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

9. januára
Redakčná  �

rada VIO TV. 
Pracovné  �

stretnutie s or-
ganizátormi 
podujatia Štyri 
živly. 

Uskutočnilo sa Novoročné  �
stretnutie primátorky mesta s 
predstaviteľmi organizácií, in-
štitúcií a firiem pôsobiacich v 
Banskej Štiavnici.

10. januára 
Pracovné rokovanie k rieše- �
niu problematiky LSPP na Úra-
de BBSK. 

 
11. januára

Uskutočnilo sa prijatie predsta- �
viteľov Rady ZMOS, medzi kto-
rými bola aj primátorka nášho 
mesta Mgr. Nadežda Babiako-
vá, prezidentom SR Ivanom 
Gašparovičom v Prezident-
skom paláci v Bratislave.

12. januára
Prijatie u prezidenta SR Ivana  �
Gašparoviča. 

13. januára
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová 

Pomoc zranenému
Dňa 15. decembra 2011 o 

11:00 bolo na útvar Mestskej po-
lície oznámené, že na Ul. A. Kme-
ťa v Banskej Štiavnici leží na 
chodníku neznáma osoba. Hliad-
ka Mestskej polície po príchode 
na miesto zistila, že ide o V.L. z 
Banskej Štiavnici, ktorý krvácal z 
úst a nosa. Na miesto bolo privo-
laná záchranná služba, ktorá me-
novanému poskytla zdravotnícku 
pomoc a následne ho previezla do 
nemocnice. 

Nález psa 
Dňa 25. decembra 2011 o 

16:00 bol hliadkou Mestskej po-
lície na Ul. P.O.Hviezdoslava od-
chytený zatúlaný pes, ktorý bol 
následne umiestnený do karan-
ténnej stanice na Technických 
službách. 

Požívanie alkoholu  
na verejnosti 

Dňa 27. decembra 2011 o 
21:00 hliadka Mestskej polície pri 
kontrolnej činnosti na Ul. Strie-
borná zistila, že sa tam nachádza 
osoba, ktorá požíva alkoholické 
nápoje na verejnosti. Po overe-
ní totožnosti bolo zistené, že ide 
o M.M. z Banskej Štiavnice. Prie-
stupok bol riešený v zmysle prie-
stupkového zákona v blokovom 
konaní. 

Bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky

Mestská polícia v období via-
nočných sviatkov zabezpečovala 
verejný poriadok ako aj bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premávky 
pred Billou, nakoľko počas týchto 
dní bol zvýšený počet zákazníkov 
v tomto nákupnom stredisku. 

Mestská polícia oznamuje  
občanom 

V súvislosti s novým rokom 
2012 dávame do pozornosti 
všetkým občanom potrebu obno-
vy parkovacích kariet. Ide o pre-
namentné parkovacie karty a re-
zidenčné karty. Občania majú 
možnosť si tieto parkovacie kar-
ty platné na rok 2012 zakúpiť v 
Klientskom centre oproti budove 
MsÚ. Platnosť pakovacích kariet 
vydaných v roku 2011 skončila 
31.12.2011. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

pondelok zatvorené
utorok 13:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén:
Platné od 1. januára 2012

Rodáci od Dukly a priľahlých 
krajín, ktorým chýba rodný kraj a 
spojenie s ním a ktorí sa cítia byť 
stále najvýchodnejšími Slovanmi 
v rámci Slovenska, ozvite sa kvô-
li po novoročnému stretnutiu 27. 
januára 2012 na 0905 888 642 do 
26. januára 2012.

oznam

Vážení a milí Štiavničania a 
oddnes už aj moji spoluobčania!

S úprimnou radosťou a poteše-
ním som prijal pozvanie primátorky 
Banskej Štiavnice na slávnostný akt 
udelenia čestného občianstva tohto 
mesta, ktoré nemá obdobu na Slo-
vensku ako aj na toto Vaše predvia-
nočné podujatie. Dopoludnia som 
si s hlbokým dojatím prevzal osved-
čenie o čestnom občianstve Banskej 
Štiavnice i symbolický kľúč  od brán 
tohto svetoznámeho mesta, no ďal-
šie pracovné povinnosti mi v tejto 
dojemnej predvianočnej atmosfére 
nedovolili pobudnúť medzi Vami. 
Poprosil som teda Vašu a odo dnes 
aj moju primátorku Mgr. Nadež-
du Babiakovú, aby Vám predniesla 
tento môj pozdrav aspoň takýmto 
sprostredkovaným spôsobom. 

Vianoce - tieto, bez akýchkoľvek 
pochýb najkrajšie a najdojímavejšie 
sviatky roka sú sviatkami pokoja, 
vzájomného porozumenia a lásky. 
Ak by som Vám mal niečo zapriať 
v súvislosti s novým rokom 2012, 
ktorý je už predo dvermi, tak určite 
by to malo byť predovšetkým to, aby 
neopakovateľné čaro a kúzlo Via-
noc  presýtené pokojom, vzájom-
ných porozumením a láskou ostalo 
v čo najväčšej miere vo Vašich rodi-
nách, v zamestnaní i všade v našej 
spoločnosti nielen v budúcom ale aj 
v ďalších rokoch. Keď som sem pri-

šiel 3.9.2008 ako premiér na čele 
vlády SR, aby sme sa zamysleli nad 
ďalším osudom Banskej Štiavnice 
i okresu a prijali k tomu historic-
ké uznesenie vlády SR č. 593/2008, 
ani ma vtedy nenapadlo, že to bude 
hlavným dôvodom k tomu, aby mi 
vďační a vnímaví Štiavničania ude-
lili čestné občianstvo mesta. 

Odo dnes budem aj tie najakút-
nejšie problémy Banskej Štiavnice 
i okresu vnímať ďaleko pozornej-
šie. Nech sa nám teda naše spoloč-
né priania a želania v prospech ďal-
šieho rozvoja Banskej Štiavnice i 
okresu ako aj zmysluplnejšieho a pl-
nohodnotnejšieho života všetkých 
jeho obyvateľov splnia bezo zbyt-
ku. Váš Robert Fico

predseda strany Smer-SD

List od predsedu strany 
SMER – SD Roberta Fica

Doznieva zvonkohra z veží,
šampanské už víta ráno!
Na staré lásky nám sneží, 
odisšli Piarskou bránou.
Všetko je zrazu už – vlani...
Čo bude, trošku sa bojím,
beriem si nový rok do dlaní
a prijímam ho pod obojím:
- v slzách i smiechu,
- vernosti, v zrade,
- v cnosti i hriechu,
- v pokoji, zvade...
- Mier v duši? Boje? Vždy sú oboje,
ako vdych, výdych. Neoddelíš ich.
Ja, ani iní, nie sme bez viny...
Preto sa vždy trochu bojím, 
keď doznieva zvonkohra z veží
a šampanské privíta ráno,
keď na staré lásky nám sneží
a vlani – ešte nie je tak dávno.
Keď všetko je zrazu tak iné...

Boli ste, neboli, smútky?
Nehľadám pravdu vo víne,
nestačili by dva – tri súdky.
Čo dávno prešlo, nehľadám
v smiechu, v slzách, v šťastí, v žiali.
Ďakujem láskam i zradám,
všetkým, čo pri mne raz stáli.
Všetkým, čo so mnou sa smiali,
mlčali, keď bolo treba,
ktorí sa o mňa snáď báli - 
želám im pokoj, dar z neba.

Kým viem, že ich mám,
A kým mi sneží z veží do dlaní,
tak trochu menej sa bojím,
prijímam aj tento rok pod obojím -
keď doznieva zvonkohra z veží
v smiechu i v slzách...
a všetko je zrazu už – vlani...
Čoho bude viac...?!

Mária Petrová

Moja novoročná 

foto lubo lužina
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•1.str. Slovenská vláda i parlament 
v minulosti vždy rozhodovali o ďal-
šom osude nášho mesta i okresu v 
našom hlavnom meste. Bolo tomu 
tak až do pamätného historické-
ho dňa 3.9.2008, keď sa za účas-
ti predsedu vlády SR Roberta Fica 
priamo v Banskej Štiavnici uskutoč-
nilo mimoriadne dôležité a v sku-
točnosti vlastne historické výjazdo-
vé zasadnutie vlády SR, na ktorom 
bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 
593/2008 k Analýze sociálno-eko-
nomickej situácie okresu Banská 
Štiavnica s cieľom zlepšenia sociál-
no-ekonomickej situácie okresu. V 
rámci prijatého uznesenia bolo pri-
jatých 36 úloh a 3 odporúčania pre 
podpredsedov vlády a jednotlivé 
ministerstvá. Toto uznesenie malo 
mimoriadny význam pre Banskú 
Štiavnicu a okres z hľadiska rozvo-
ja v nasledujúcich rokoch. Výsled-
ky za uplynulých len niečo vyše 3 
rokov sú viac ako viditeľné nielen 
v Banskej Štiavnici, ale aj v našom 
okrese. K tomuto historickému za-
sadnutiu vlády SR v Banskej Štiav-
nici by nebolo nikdy došlo, keby 
v tom čase nebol jej premiérom aj 
dnes v našom meste prítomný náš 
najvzácnejší hosť - predseda strany 
Smer- SD a podpredseda NR SR Ro-
bert Fico. Pred 3 rokmi v septem-
bri roku 2008 tu bol preto, aby sa s 
členmi vlády SR zamýšľal nad tým, 
ako čo najúčinnejšie pomôcť nášmu 
mestu i okresu. Dnes je tu preto, 
aby od vďačných Štiavničanov pri-
jal tú najvyššiu poctu , akú mu naše 
mesto môže udeliť- čestné občian-
stvo Mesta Banská Štiavnica.” 

V zdôvodnení MsZ na udelenie 
čestného občianstva sa hovorí , že sa 
udeľuje „doc. JUDr. Robertovi Ficovi, 
CSc.- podpredsedovi NR SR a predse-
dovi strany Smer-SD, ktorý počas svoj-
ho pôsobenia vo funkcii predsedu vlá-
dy SR venoval mimoriadnu pozornosť 
mestu Banská Štiavnica a riešeniu zá-
sadných problémov Banskej Štiavnice. 
Dňa 3.9.2008 sa v meste Banská Štiav-
nica pod jeho vedením konalo výjazdo-
vé zasadnutie vlády , kde boli prijaté 
konkrétne úlohy pre jednotlivé rezor-
ty, ktoré sa postupne realizujú a majú 
zásadný význam pre ďalší rozvoj nášho 
mesta. Osobne sa zasadil za vrátenie 
Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š.p., do Banskej Štiavnice.“

„Udelenie čestného občianstva 
nášho mesta osobnosti, ktorá tak vý-
razne zasiahla do rozvoja nášho mes-
ta i okresu, je síce len symbolickým 

aktom, ale chcem jeho nového drži-
teľa ubezpečiť, že vďační obyvatelia 
nášho mesta i okresu nikdy nezabud-
nú, čo vykonal a určite ešte vyko-
ná pre plnohodnotnejší život našich 
spoluobčanov. Teraz prosím pred-
sedu strany Smer-SD a podpredse-
du NR SR pána Roberta Fica, aby si 
prišiel prevziať osvedčenie o čestnom 
občianstve mesta Banská Štiavni-
ca, symbolický kľúč od nášho mesta 
a historický banícky kahanec, ktorý 
symbolizuje obdobie najväčšej slá-
vy Banskej Štiavnice, keď bola naj-
významnejším banským mestom v 
Európe. Zároveň mi dovoľte, aby som 
Vám v mene MsZ, našich spoluobča-
nov i v mene mojom k udeleniu čest-
ného občianstva aj čo najsrdečnejšie 
a najúprimnejšie zablahoželala. Hosť 
náš najvzácnejší, vážení hostia, moji 
milí spoluobčania, keďže sme bez-
prostredne pred najkrajšími a naj-
dojemnejšími sviatkami roka, dovoľ-
te mi ešte nakoniec vám všetkým z 
úprimného srdca zapriať ich čo naj-
radostnejšie prežitie a v novom roku 
2012 len šťastné a spokojné dni v 
kruhu vašich najbližších.”

Po odovzdaní osvedčenia o čest-
nom občianstve, symbolického kľú-
ča od nášho mesta, historického ba-
níckeho kahanca a plastiky anjela s 
rozprestretými krídlami nad histo-
rickým erbom Banskej Štiavnice od 
akad. sochára Vladimíra Oravca Ro-
bertovi Ficovi a doznení slávnost-
ných fanfár sa ujal slova nový čestný 
občan nášho mesta. Podstatnú časť 
z jeho vystúpenia uverejňujeme. 

Vystúpenie predsedu strany 
Smer – SD a podpredsedu NR SR

„Zdar Boh! Vážená pani primá-
torka, drahí Štiavničania!

Priznávam sa, že situácia, kto-
rú ste pre mňa vytvorili, je pre mňa 
obrovským zážitkom. Ďakujete za 
to, čo by malo byť bežnou prácou a 
bežnými výsledkami každého poli-
tika. Pamätám si dobre na výjazdo-
vé rokovanie vlády v Banskej Štiavni-
ci, rovnako dobre si pamätám aj iné 
slovenské mestá, ktoré sme navštívi-
li a kde sme taktiež rozhodovali, tak 
ako aj tu, o dôležitých otázkach. Ne-
pamätám si už všetky rozhodnutia, 
ktoré sme prijali, a tak ma v tejto sú-
vislosti prekvapili vo Veľkom Krtíši, 
ktorý som nedávno navštívil a kde 
sme otvárali nový zimný štadión, o 
ktorého výstavbe sme rozhodli prá-
ve na jednom z výjazdových rokova-

ní vlády SR. Neviem, čo bude, vážení 
priatelia, vážení prítomní po parla-
mentných voľbách v marci 2012. No 
môžem prisľúbiť, že ak to dopadne 
tak, ako si to želám ja a moji priatelia 
v strane Smer – SD, opäť vrátime do 
života tento významný inštitút kon-
taktu vlády SR s občanmi. Priame 
rokovania vlády SR v mestách a re-
giónoch, ktoré potrebujú pomoc, sa 
ukázali ako jeden z najefektívnejších 
spôsobov riešenia problémov. Na 
Slovensku sú mestá a regióny, ktoré 
si samy nevedia pomôcť. Musíme to 
povedať veľmi jasne a veľmi otvore-
ne. Preto verím, že ak na to bude šan-
ca, tento osvedčený štýl práce bude 
opäť zavedený do praxe.

Udelenie čestného občianstva 
vášho mesta je pre mňa veľkou 
osobnou poctou o to viac, že práve 
mestské zastupiteľstvo tohto staro-
bylého a slávneho banského mesta, 
ktorého skutky a udalosti sú veľkou 
pýchou Slovenska, sa rozhodlo ude-
liť mi čestné občianstvo tu, v priesto-
roch Rytierskej sály Starého zámku. 
Len zdanlivo je to symbolický sku-
tok, pretože toto občianstvo sa na-
zýva čestné. Pre mňa je to však ne-
smierne významný a cenný skutok 
a cítim ho aj osobne. Už to, v akých 
historických priestoroch mi toto ob-
čianstvo odovzdávate, ma napĺňa 
pocitom veľkej zodpovednosti aj do 
ďalších mesiacov a rokov. 

Banská Štiavnica je perlou na ná-
hrdelníku slovenských miest a takto 
by mala byť aj prezentovaná na Slo-
vensku. Nielen od čias, podľa tej zná-
mej povesti, keď pastier chytil jašte-
ricu, ktorá mala na svojich šupinách 
zrnká striebra, čo odštartovalo ťažbu 
drahých kovov. Banská Štiavnica sa 
potom v stredoveku i novoveku zapi-
sovala do dejín Slovenska ako aj Eu-
rópy. Rozvinutá ťažba zlata a striebra 
viedla aj k rozvoju vzdelanosti. Ľudia 
tu pochopili, že cesta za vzdelaním je 
tou najlepšou investíciou pre zlepše-
nie života. Chýr o Baníckej a lesníckej 
akadémii sa šíril v celom Uhorsku. 
Niektorí odborníci dokonca hovoria, 
že označenie inžinierov pre technicky 
vyspelých vzdelancov sa začal použí-
vať práve v Banskej Štiavnici. Osobit-
ne silné stopy tu zanechalo aj Evan-
jelické lýceum, na ktorom študoval aj 
Andrej Sládkovič, ktorý si vo vašom 
meste našiel svoju životnú lásku Ma-
rínu, ktorú potom opísal vo svojej 
slávnej Maríne. Vzácnymi pokračo-
vateľmi spisovateľskej tradície sú aj 
vaši rodáci Anton Hykisch, Milan Au-

gustín a Dana Podracká. Ak by som 
však mal povedať, čo je na Banskej 
Štiavnici najvzácnejšie, je to jej úžas-
ná historická architektúra, v ktorej sa 
skombinovali domy bohatých wal-
dbürgerov so štýlovými palácmi na 
Námestí sv. Trojice. V tejto scenérii je 
zakomponovavý Starý a Nový zámok 
a od určitej nadmorskej výšky pokra-
čujúce jednoduché banícke domky. 
Je to symbióza atraktívnosti a jed-
noduchosti zakomponované vašimi 
predkami do zelenej prírody. Vy urči-
te viete, v akom krásnom a čarovnom 
meste žijete. Napokon je tu aj sym-
bol Sitna, ktoré chráni vaše mesto a 
ktoré má aj legendárny odkaz o sit-
nianskych rytieroch, ktorí vraj prí-
du Slovákom na pomoc, keď im bude 
najhoršie. Želajme si v tejto súvislosti 
len to, nech len títo sitnianski rytie-
ri naďalej spia, lebo verím, že nikdy 
tak nebude, aby museli vyjsť z útrob 
Sitna. V tejto súvislosti si želám, aby 
sme si najmä v ťažkých časoch vede-
li vzájomne pomáhať a pestovali vzá-
jomnú spolupatričnosť.

Vážená pani primátorka, drahí 
Štiavničania, čestné občianstvo, kto-
ré som dostal, vnímam aj ako záväzok 
voči vášmu krásnemu starobylému 
mestu. Chcem sa vám zaň poďako-
vať, lebo mi bude symbolizovať vašu 
dôveru voči mne, ktorou ma súčasne 
zaväzujete. Dovoľte mi, vážená pani 
primátorka, vzácne poslankyne a po-
slanci mestského zastupiteľstva, aby 
som vám, ako aj všetkým prítomným 
i všetkým vašim príbuzným zaže-
lal v tomto predvianočnom čase po-
koj do všetkých vašich rodín – pokoj 
ľuďom dobrej vôle. Nakoniec chcem 
ešte vám všetkým pripomenúť, že aj 
v tých najťažších chvíľach nás, Slová-
kov, vedela zachrániť najmä spolu-
patričnosť a vzájomná dôvera. Ešte 
raz vám veľmi pekne ďakujem.”

Súčasťou slávnostného zhromaž-
denia bol aj kultúrny program, v 
ktorom účinkovali mužský spevokol 
Štiavničan, členovia Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho 
spolku v slávnostných baníckych 
uniformách, fanfaristi a Janka Ber-
náthová. Po skončení programu 
navštívil Robert Fico a ďalší hos-
tia Pivovar Erb, kde sa oboznámili s 
príkladom, ako sa vzorne revitalizu-
je historický pamiatkový objekt. Na 
pracovnom obede v Reštaurácii Pod 
galériou aj za účasti najvýznamnej-
ších podnikateľov sa rozprúdila bo-
hatá vzájomná diskusia.  Ján Novák

Robert Fico čestným občanom mesta
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„Ďakujem za prekrásny hudobný 
zážitok. 30.12.2011, Banská Štiavni-
ca. Terezia“; „Ďakujeme za super záži-
tok. Oplatilo sa zo Skalice do B. Štiav-
nice na koncert. Nech Vám to spieva!“; 
„Váš včerajší koncert v BS bola tá naj-
úžasnejšia bodka za rokom 2011, akú 
sme si mohli priať. Povedané slovami 
nášho štvorročného vnuka - ste ne-
skutoční!“; „Díky chlapci za koncert v 
Banskej Štiavnici - pripomenuli ste mi 
roky 1963-5 ked sme to hrávali v Kru-
pine a my sme sa vtedy volali BEAT-
BOYS - žiaľ vtedy bolo len magneťák 
sonet duo- Jozef“; „Chlapci, ďakuje-
me za super večer v Banskej Štiavnici. 
Výborne sme sa zabavili. Musím pove-
dať, že to bolo lepšie ako na Eltonovi“; 
„V Štiavnici sme sa super bavili. Snáď 
sa niekedy ešte uvidíme. Prajem ešte 
veľa takýchto skvelých koncertov.“; 
„Geniálne ukončenie roka 2011, vôbec 
neľutujem, že sme išli! Zážitok do smr-
ti. Dúfam, že sa uvidíme aj o rok! Pra-
jem veľa úspechov do ďalšieho roku! 
A dobre sme si zatancovali. I love The 
BackWards!“; „V Banskej Štiavnici ste 
to odpálili, bolo to úplne super a záro-
veň najkrajší darček k narodeninám od 
mojej priateľky“; „Ďakujem za krásny 
večer , dobre sme si zatancovali“

To je len časť odkazov, ktoré za-
nechali účastníci koncertu Beatles 
Vianoce: The Backwards na inter-
netovej stránke tejto skupiny. Zá-
verečný koncert roka v réžii Mest-

ského úradu – oddelenia kultúry, 
cestovného ruchu a športu bol dôs-
tojnou bodkou za bohatým kultúr-
nym rokom 2011 a pre mnohých 
aj jeho vyvrcholením. Štvorica v 
zložení Dalibor Štroncel, Miroslav 
Džunko, František Suchanský a 
Daniel Škvoraga od úvodnej sklad-
by dostali publikum do príjemné-
ho varu, ktorý gradoval v závere 
koncertu. Ich spôsob napodobne-
nia legendárnej skupiny Beatles bol 
ocenený na mnohých miestach v 
zahraničí a aj Štiavničania sa mohli 
presvedčiť o tom, že nie náhodou. 
Dokonalá imitácia, skvelá zába-

va, tanec a spev – takmer dvojho-
dinový koncert končil po treťom 
prídavku veľkým aplauzom, slova-
mi vďaky a ocenenia. Nakoniec - 
komentáre uvedené v tomto člán-
ku od samotných návštevníkov sú 
toho dôkazom. Sme presvedčení, 
že tak, ako sa nám podarilo pritiah-
nuť Backwards do nášho mesta po 
troch rokov (prvé vystúpenie kape-
ly v Banskej Štiavnici bolo v rám-
ci Salamandrových dní 2008), tak 
sa čoskoro vráti opäť a poteší tým 
všetkých fanúšikom nesmrteľnej a 
azda aj najznámejšej svetovej kape-
ly.  Rastislav Marko

Oslávme spolu Vianoce – tak 
znel názov programu, ktorý sa 
z iniciatívy primátorky mesta 
konal 22.12. v priestoroch 
Kultúrneho centra. Cieľom 
podujatia bolo priniesť 
atmosféru najkrajších sviatkov 
roka do domov obyvateľov 
Banskej Štiavnice a podľa 
reakcií po skončení posled-
ného vystúpenia sa to aj 
podarilo.

Po úvodnom príhovore primátor-
ky mesta Nadeždy Babiakovej a pre-

čítaní listu od podpredsedu NR SR 
Roberta Fica (nachádza sa na inom 
mieste Štiavnických novín) vystú-
pila hudobná skupina RDS, otec a 
dcérka Kminiakovci, Texasky, detič-
ky z MŠ 1. mája, Zborík Základnej 
umeleckej školy a štiavnický rodák 
Stano Bartko. Symbolickým vrcho-
lom akcie bola spoločná pieseň Ti-
chá noc, ktorú v sále bez svetiel len 
za svetla sviec spievali nielen účin-
kujúci, ale aj všetci prítomní divá-
ci postojačky. Obrovský potlesk a 
slová dojatia po skončení podujatia 
boli najlepšou odmenou nielen pre 

účinkujúcich, ale aj pre organizáto-
rov. Čaro Vianoc na nich zapôsobilo 
už v ten deň a veríme, že si pozitív-
nu náladu odniesli aj do svojich do-
mácností, kde v kruhu svojich blíz-
kych s radosťou oslávili vianočné 
sviatky.

Poďakovanie organizátorov patrí 
všetkým účinkujúcim za ich skvelé 
výkony, Súkromnej hotelovej aka-
démii a riaditeľke p. Maruškovej 
za občerstvenie a všetkým ďalším, 
ktorí akokoľvek prispeli k úspešné-
mu výsledku podujatia.

Rastislav Marko

Nový vianočný 
program bol úspešný

The Backwards dobyli 
Banskú Štiavnicu

Koncert skupiny The Backwards roztancoval publikum. foto ján pertík, ml.

polícia
informuje

Nebezpečné vyhrážanie
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica prijalo dňa 7.1. 2012 
oznámenie o nebezpečnom vy-
hrážaní, ktorého sa dopustil v ro-
dinnom dome M. H. a to tak, že 
po požití alkoholu bol veľmi agre-
sívny a vyhrážal sa občanovi P. K. 
zabitím a fyzicky ho napadol, čím 
mu spôsobil drobné poranenia. 
Na základe protiprávneho kona-
nia bola osoba zaistená a vo veci 
bolo prijaté trestné oznámenie.

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vykoná-
va objasňovanie priestupku pro-
ti majetku podľa § 50/1 zákona 
372/1990 Zb. z., ktorého sa do-
pustil doposiaľ neznámy páchateľ 
tým, že cez internet predával to-
var a po prevzatí finančnej hoto-
vosti nedodal tovar, čím spôsobil 
škodu L. S. vo výške 120,- €. 

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
OO PZ Banská Štiavnica vykoná-
va objasňovanie vo veci priestup-
ku proti občianskemu spolunaží-
vaniu podľa § 49/1d a 48 Zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpi-
sov, kde dňa 7.1. 2012 majiteľ psa 
nezabránil voľnému pohybu psa 
po verejnom priestranstve ulice 
Horná Ružová v Banskej Štiavnici 
a ktorý následne pohrýzol okoloi-
dúce osoby D.S. a J.T. 

Alkohol za volantom
Príslušníci Obvodného oddelenia 
PZ v Banskej Štiavnici vykonali 
dňa 7.1.2012 v čase o 04:25 hod. 
kontrolu vodiča v Banskej Štiav-
nici na vozidle zn. Citroen Xantia, 
ktorý bol pri kontrole podrobený 
dychovej skúške na zistenie poži-
tia alkoholu, ktorý po prefúknu-
tí nameral hodnotu 0,81 mg/l. Na 
základe uvedeného je vodič po-
dozrivý z prečinu Ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky podľa § 
289 ods. 1 Tr. zákona.

Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ

Naučme sa vzájomne tolerovať a 
chápať sa. Životy mnohých ľudí sa 
tak rázne zmenia k tomu lepšiemu.

Michal Boháč

Myšlienka dňa
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Rok 2011 bol štvrtým rokom 
rekonštrukčných prác na 
Kalvárii. Ak bol rok 2010 
na obnovu nevhodný kvôli 
daždivému počasiu, v roku 
2011 nám to počasie vynahra-
dilo a predovšetkým na jeseň 
sme stihli dokončiť viacero 
plánovaných prác.

Začiatkom roka 2011 nás za-
stihli dobré správy, Katka Vošková 
presvedčila amerických sponzorov 
z World Monuments Fond o ďal-
šej podpore reštaurovania fresiek v 
Dolnom kostole a mne sa po dvoj-
ročnom prehováraní podarilo získať 
podporu z Stredoslovenskej energe-
tiky. Vďaka týmto grantom a neza-
nedbateľnej pravidelnej podpore 
Nadácie VÚB, Ministerstva kultú-
ry SR a ďalších podporovateľov sme 
mohli v roku 2011 zabezpečiť tieto 
práce:

V Dolnom kostole reštaurátorský 
tím pod vedením Akad. mal. Evy 
Mitzovej dokončil opravy fresiek v 
bočných kaplnkách a začali reštau-
rovať najväčšiu fresku v centrálnej 
kaplnke Poslednej večere. Ak všet-
ko dobre pôjde, práce dokončia kon-
com roka 2012. Pred reštaurovaním 
centrálnej kaplnky sme zistili ne-
príjemnú vec – strecha nad kopu-
lou bola úplne prehnitá a podmien-
ka sponzora bola, že kým začneme 
reštaurovať fresky, musíme rýchlo 
opraviť strechu. Nastala naháňačka, 
kde zohnať neplánovaných 30.000 
eur, no nakoniec sme to vďaka po-
chopeniu sponzorov zvládli. 

V letných mesiacoch pokračovala 
obnova celej fasády na Dolnom kos-
tole pod vedením reštaurátora Mgr. 
art. Jána Hromadu. Na naše skla-
manie sa ani do konca roka nepoda-
rilo ukončiť práce na rekonštruova-
ní barokovej fasády, a tak niektoré 
detaily bude reštaurátorský tím do-
končovať ešte na jar roku 2012. 

Do oltárnej niky Dolného kostola 
sme opäť vrátili obrovský zreštauro-
vaný reliéf Poslednej večere. Reštau-
rátori Oblastných reštaurátorských 
ateliérov z Bratislavy pokračujú v 
reštaurovaní oltárneho svätostán-
ku. Bočné kaplnky budú sprístup-
nené pre verejnosť už toto leto, celý 
kostol by mal byť odovzdaný do 

prevádzky v lete 2013. Ochudobne-
né oltáre o ukradnuté sochy sa budú 
postupne dopĺňať a budeme na jed-
notlivé sochy a súčasti oltárov hľa-
dať sponzorov. 

Do tradičnej Kalvárskej púte, 
ktorá bola vlani 11. septembra, sa 
nám podarilo dokončiť prírodné se-
denie za Dolným kostolom. Tento 
malý amfiteáter bol náročne vybo-
jovaný napriek odporu Pamiatkové-
ho úradu, no verím, že všetci, kto-
rí ho počas púte využili, ocenili jeho 
užitočnosť a nenápadné architekto-
nické riešenie. Kalvária takto získa-
la krásny priestor pre organizovanie 
cirkevných, či vhodných kultúrnych 
podujatí s kapacitou asi 200 miest. 

V roku 2011 sa nám vďaka pod-
pore spoločnosti Stredosloven-
ská energetika podarilo dotiahnuť 
elektrinu až na vrchol kopca – do 
Horného kostola. To urýchli ďal-
šie rekonštrukcie a už v roku 2012 
umožní v noci nasvietiť Horný kos-
tol, čím mesto získa novú nočnú do-
minantu. 

V Hornom kostole prebiehala in-
tenzívna príprava na sezónu 2012. 
Aj keď to zvonka nebolo poznať, 
vnútri sa opravili všetky drevené 
konštrukcie a dve poschodia pre po-
treby vyhliadkovej veže. Začiatkom 
roka 2012 dostane Horný kostol 
okná a vtedy bude možné sprevádz-
kovať severnú vežu pre turistov, čo 
bude nová atrakcia pre návštevní-

kov regiónu. 
V minulom roku sa podarilo po-

kročiť v reštaurovaní ďalších 3 ka-
plniek, a veríme, že vďaka elektri-
fikácii budeme môcť tempo opráv 
kaplniek zvýšiť.

Počas roka sme aj vďaka dobro-
voľníkom upravili okolie Dolného 
kostola a „upratali“ dopravu v ce-
lom areáli. Na jar Kalváriu rozjazdi-
li motorkári... Veríme, že opatrenia, 
ktoré plánujeme, predovšetkým ka-
merový systém, budú podobné zlé 
nápady eliminovať. 

Počas celého leta a mimo sezóny 
cez víkendy bola pre návštevníkov 
otvorená expozícia o Kalvárii v Hor-
nom kostole. Podľa našej eviden-
cie Kalváriu vlani navštívilo vyše 
25000 návštevníkov. Tu patrí vďa-
ka dobrovoľníkom, ktorí sa o kalvá-
riu starajú vďaka ročnému projektu 
z programu EÚ Mládež v akcii. 

Za rok 2011 by som sa rád poďa-
koval všetkým, ktorí sa na Kalvá-
rii s rekonštrukciou podieľali. Keď-
že ide o desiatky až stovky ľudí, isto 
prepáčia, že ich nebudeme všetkých 
menovať.

Aj v roku 2012 budeme vďační za 
každú vašu podporu a pomoc. Mož-
nosť, ako podporiť úsilie pri záchra-
ne a obnove Kalvárie, sa dozvie-
te zo stránky Kalvárskeho fondu  
www.kalvaria.org alebo telefonicky 
na 0905 360 307. 

Martin Macharik

aktualIty

Amfiteáter na Kalvárii. foto martin stojanovský

Štatistika základných 
matričných úkonov Matrič-
ného úradu Mesta Banská 
Štiavnica za rok 2011.

Matričný úrad v roku 2011 za-
evidoval a matrične spracoval 638 
narodených detí. 

Prehľad použitých mien
10 najfrekventovanejších žen- -
ských mien: Liliana, Ema/
Emma, Alexandra, Natália, 
Nela, Hana, Kristína, Laura, 
Daniela.
10 najfrekventovanejších muž- -
ských mien: Jakub, Martin, Fi-
lip, Šimon, Michal, Matúš, Ma-
tej, Tomáš, Samuel, Lukáš. 
cudzokrajné ženské mená: Ami- -
ra, Stella, Mia, Ellen, Elizabeth, 
Sophie, Elissa, Zara, Abby, 
Chiara, Vivien, Melisa, Megan, 
Hayeon, Scarlett, Tabita. 
cudzokrajné mužské mená:  -
Kairo, Matteo, Matthias, Ma-
xim, Tawanda, Sebastian, Mar-
kus, Antonio, Orest, Reynold, 
Kevin, Kaelan, Raoul, Daren, 
Theo, Nicolas, Nathaniel, Wil-
dan, Ramzy, Ruben, Henry, Ja-
mes, Teruki. 

Matričný úrad Mesta Banská 
Štiavnica v roku 2011 zaevidoval 
a matrične spracoval 68 uzavretí 
manželstva, z ktorých bolo 37 ci-
vilných a 31 cirkevných sobášov. 
Za miesto uzavretia manželstva si 
vybrali Banskú Štiavnicu 8 cudzin-
ci a 27 snúbeneckých párov s trva-
lým pobytom v iných mestách. 

Matričný úrad Mesta Banská 
Štiavnica v roku 2011 zaevidoval 
a matrične spracoval 245 úmrtí v 
Banskej Štiavnici, 4 úmrtia v Ban-
skom Studenci, 1 úmrtie v Iliji, 1 
úmrtie v Močiari a 2 úmrtia v Pod-
horí.  Zuzana Šemodová

Prvá Štiavničanka narodená 
v banskoštiavnickej pôrodnici je  
Alžbetka Mačajová, ktorá prišla 
na svet 3. januára 2012 o 18:48. 
Rodičom blahoželáme a malej 
Betke prajeme veľa zdravíčka!  red

Matričný 
úradu 
informuje

Prvé 
dieťatko 
v roku 2012

Kalvária v roku 2011 
a plány na rok 2012
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Vo štvrtok 29. decembra 
2011 sa uskutočnili dve 
významné akcie baníckeho 
spolku. Prvou bolo sláv-
nostné odhalenie pamätnej 
tabule Antonovi Péchovi 
(1822 – 1995), významnému 
banskému odborníkovi 19. 
stor. a banskému riaditeľovi, 
na dome Ul. Novozámocká 
20, v ktorom A. Péch žil. 
Druhou bolo 1. zasadnutie 
riadiaceho výboru, ktoré 
sa uskutočnilo v "Baníckej 
cimre" pivovaru ERB. 

Na zasadnutí boli zvolení funk-
cionári spolku pre obdobie roka 
2012, boli zhodnotené aktivity po 
výročnom zasadnutí riadiaceho 
výboru a pripravil sa plán činnosti 
pre 1. štvrťrok 2012. 

Veľmi pozitívne bola hodnote-
ná návšteva družobného baníc-
keho spolku v maďarskom Ta-
polci, v dňoch 2. - 3. decembra 
2011, ktorej sa za spolok zúčast-
nili: Ing. Ján Mihok, JUDr. Du-
šan Lukačko, Ing. Peter Moravitz 
a Ján Novotný. V roku 2012 čaka-
jú spolok, okrem bežných akcií, aj 
4 najvýznamnejšie podujatia, 20. 
reprezentačný banícky ples, 5. 
stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska, Salamander 2012 a 
250. výročie založenia Baníckej 
akadémie. 

Záver patril blahoželaniu Ing. 
Ladislavovi Sombathymu, naj-
staršiemu členovi baníckeho spol-
ku k jeho 88. narodeninám. 

Na prahu Nového roka 2012 
prináleží osobitne poďakova-
nie za veľmi dobrú spoluprácu v 
roku 2011 Mestu Banská Štiav-
nica, ako aj celému radu ďalších 
nemenovaných subjektov. Vy-
slovujem presvedčenie, že rok 
2012, ktorý je jubilejným, 20. ro-
kom činnosti baníckeho spolku, 
bude taktiež úspešný.

Milan Durbák

Banícky 
spolok

25. novembra v normandskom 
mestečku Allouville Belle-
fosse bola otvorená Svetová 
výstava betlehemov, na ktorej 
sa predstavil aj Štiavnický 
betlehem Ing. arch. Petra 
Chovana a jeho spolupracov-
níkov. O tomto podujatí sme 
sa porozprávali na vianočnom 
posedení pri kávičke a 
demänovke (uprednostňu-
jeme slovenské výrobky) s p. 
Milkou Babicovou, prevádz-
kovateľkou tejto príťažlivej 
expozície.

Aká bola cesta?
Dobrá, až nad naše očakávanie. 

Nič nepríjemné sa neprihodilo ces-
tou ta i späť, diaľnice boli suché, 
bezpečné, nevideli sme ani jednu 
kolíziu. Kamión s betlehemom do-
razil neporušený, aj inštalácia pre-
behla hladko. Dokonca náš betle-
hem fungoval lepšie (najmä tichšie 
a rovnomernejšie) ako doma. 

Čo nám môžete povedať  
o histórii tejto výstavy?

Jej organizátor p. Roger Devaux 
slávi narodeniny 25. decembra. V 
minulosti mu príbuzní a priatelia, 
okrem iného, darúvali betlehemy. 
Keď už mal doma početnejšiu zbier-
ku, rozhodol sa vystaviť ju na verej-
nosti. Tohto roku zorganizoval už 

XVI. ročník, ktorý sa zakaždým teší 
veľkej pozornosti.

Priblížte nám, prosím, toto 
podujatie.

Na výstave (25. novembra – 11. 
decembra) sme mohli obdivovať 
1200 betlehemov z celého sveta – od 
miniatúrnych (tie boli vystavené v 
uzavretej sklenej skrinke) až po naj-
väčší – 6 metrový náš. Boli vyrobené 
z rôznych materiálov – vyšívané, vy-
rezávané z dreva, z rybacích šupín, z 
čokolády, prútia, papiera, textilné, z 
brokátu, keramické a z Ruska v po-
dobe obľúbenej hračky – matriošky. 
No ani jeden nebol pohyblivý, iba 
náš Štiavnický, čo návštevníkov naj-
viac upútalo. Zaujalo aj DVD o his-
tórii nášho mesta vo francúzštine.

Bola výstava spojená aj s nejaký-
mi spoločenskými udalosťami?

Prijal nás primátor mesta a ve-
noval nám darčekový kôš. O našom 
betleheme sa vyjadroval v superla-
tívoch. A spoločenskou udalosťou 
bola každodenná večera organizáto-
rov s vystavovateľmi, s aperitívom, 
polievkou, hlavným jedlom (fran-
cúzska kuchyňa je vynikajúca), ne-
chýbali francúzske ľahké vína, vy-
nikajúce syry a dezerty. Táto večera 
sa vždy pretiahla do neskorých noč-
ných hodín. Francúzi sú priateľský 
a pohodový národ , vedia sa tešiť zo 

života. Ich krédom je „savoir vivre“ 
(vedieť žiť). Bývali sme po domoch, 
takže sme mali možnosť „nazrieť“ 
aj do ich domácností.

Videli ste aj iné normandské 
mestečká?

Podarilo sa nám poobzerať sa aj 
po okolí, mestečká sú malebné, čis-
tučké, so zaujímavou architektúrou.

Rysuje sa spolupráca s Francúz-
mi aj do budúcnosti?

Dostali sme zaujímavú objed-
návku – vytvoriť pohyblivý Nor-
mandský betlehem, ktorý by ostal 
trvalým majetkom mesta Allouvil-
le Bellefosse. Ponuku sme prijali, 
pofotili sme si dominanty mesta a 
jeho okolia, priniesli knihy o tomto 
zaujímavom francúzskom regióne a 
jeho obyvateľoch. Ak všetko dobre 
pôjde, o rok sa do Normandie vráti-
me, ale už s novou expozíciou.

Na záver ďakujeme všetkým tým, 
ktorí nám nezištne pomáhali pri na-
kladaní a vykladaní betlehemu. Na-
šim francúzskym priateľom na diaľ-
ku veľké "MERCI". 

Ďakujeme za rozhovor a praje-
me Ing.arch. Petrovi Chovanovi 
a jeho spolupracovníkom veľa síl, 
tvorivých nápadov a trpezlivosti 
pri realizácii nového umeleckého 
diela. Nora Bujnová

Štiavnický betlehem 
Francúzov očaril

Na sklonku roka 2011 a na 
začiatku roka 2012 dostali 
významné celoslovenské 
ocenenia 3 osobnosti, ktorých 
život bol, resp. ešte stále je 
neodmysliteľne spojený s 
Banskou Štiavnicou.

Koncom roka 2011 získala Cenu 
Slovenských pohľadov za poéziu 
za rok 2011 banskoštiavnická ro-
dáčka, poetka, spisovateľka a pre-
kladateľka Dana Podracká. Tú istú 
cenu, taktiež za rok 2011 za histo-
rickú esej dostal básnik a preklada-

teľ Ján Švantner (má byt na Námes-
tí sv. Trojice). 

Každoročne začiatkom roka pre-
zidenti SR udeľujú štátne vyzname-
nania najvýznamnejším osobnos-
tiam politického, spoločenského, 
kultúrneho života, vedcom, peda-
gógom i športovcom. Bolo tomu 
tak aj tohto roku, keď dňa 3.1. pre-
zident SR Ivan Gašparovič odovzdal 
štátne vyznamenania 14 sloven-
ským osobnostiam. Štátne vyzna-
menanie Pribinov kríž II. triedy in 
memoriam dostal aj jeden z naj-
významnejších slovenských her-

cov 20. storočia Gustáv Valach 
(16.3.1921 – 27.4.2002). Jeho prvý 
kontakt s Banskou Štiavnicou bol 
počas gymnaziálneho štúdia, keď 
jeho spolužiakom bol ďalší neskor-
ší vynikajúci slovenský herec Jú-
lius Pántik. Obaja už v tomto obdo-
bí veľmi úspešne hrávali v Banskej 
Štiavnici divadlo. Gustáv Valach sa 
aj na sklonku svojho života rád zdr-
žiaval v banskoštiavnickom dome, 
pričom neraz sme ho mohli vidieť a 
počuť jeho múdry a mimoriadne ľu-
bozvučný hlas aj na rôznych bese-
dách v našom meste. Ján Novák

Pocty pre D. Podrackú,  
J. Švantnera a G. Valacha

Pondelok: 8:30 - 15:00
Utorok: 8:30 - 15:00
Streda: 8:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00 - 16:30

Kontakt: 045/2909035, knizni-
ca@banskastiavnica.sk 

Mestská 
knižnica
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Vážený pán poslanec NR SR, vá-
žený pán poslanec BBSK, vážené pa-
nie poslankyne a poslanci MsZ, moji 
milí Štiavničania!

Stalo sa už mimoriadne dobrou a 
užitočnou tradíciou, že na začiatku 
každého roku sa stretávame tu, na 
tomto mieste, aby mestská samo-
správa s najvýznamnejšími predsta-
viteľmi a osobnosťami nášho mesta 
sa zamyslela nad tým, čo sme dosiah-
li v roku minulom, čo nás čaká v no-
vom roku a súčasne, aby sme si všetci 
navzájom v dobrej a slávnostnej no-
voročnej pohode popriali len to naj-
lepšie. Je tomu tak aj teraz, keď je za 
nami rok 2011 a pred nami rok 2012. 
Aký to bol teda ten uplynulý rok a aké 
stopy zanechal v našom meste?

Pre nás všetkých to bol v prvom 
rade rok, keď všetci naši spoluob-
čania cítili dôsledky svetovej hos-
podárskej a finančnej krízy, vážne 
turbulencie v eurozóne, ktorej sme 
integrálnou súčasťou ako aj dôsled-
ky vnútroštátneho politického, spo-
ločenského a sociálno-ekonomické-
ho vývoja. Zložitým turbulenciám sa 
na začiatku nového funkčného ob-
dobia nevyhla ani naša mestská sa-
mospráva. V konečnom dôsledku, 
vďaka vzájomnému porozumeniu, 
sme doriešili všetky problémy, skon-
štituovali sme všetky mestské sa-
mosprávne orgány a dňa 3. februára 
2011 schválilo MsZ aj rozpočet mes-
ta na rok 2011 s výhľadom na roky 
2012-2013 a následne programový 
rozpočet mesta. 

Rok 2011 z ekonomického hľa-
diska nebol rokom ľahkým a aj na-
priek tomu, že sa samospráve poda-
rilo vlastné daňové príjmy, či išlo o 
dane z majetku alebo domáce dane, 
naplniť takmer na 100%. Prepad bol 
zaznamenaný v daňových príjmoch, 
a to na výnose dane pre územnú sa-
mosprávu takmer 100 tis. eur, čo v 
mestskom rozpočte nie je nezane-
dbateľná položka. Určite medzi naj-
významnejšie investičné akcie pat-
rila úprava verejných priestranstiev, 
kde bola realizovaná prvá etapa 
úprav Ul. Akademická z účelovej do-
tácie Ministerstva financií SR vo výš-
ke 720 tis. eur. Mesto získalo dotá-
cie aj z Ministerstva kultúry SR na 
pokračovanie rekonštrukcie objektu 
Rubigall na Námestí sv. Trojice, ná-
ter strechy a sanáciu vlhkosti Domu 
smútku Frauenberg, bola to aj dotá-
cia Ministerstva kultúry SR na po-
kračovanie obnovy Kaplnky sv. Anny 

v objekte Radnice. Z Ministerstva ži-
votného prostredia SR mesto získa-
lo nenávratné finančné prostriedky 
na systém separovaného zberu a za-
kúpenie multifunkčného vozidla pre 
TS, m. p. V oblasti cestnej dopravy 
sme realizovali opravy povrchových 
úprav miestnych komunikácií vráta-
ne celoplošnej úpravy Ul. J. Horáka 
a opravu chodníka na Ul. L. Exnára. 
Mesto finančne prispelo na výmenu 
kotlov v Základnej umeleckej ško-
le. Ďalej Bytová správa s.r.o. Banská 
Štiavnica realizovala výmenu rozvo-
dov TUV a ústredného kúrenia me-
dzi kotolňou K3, Križovatka 12 a ob-
jektom Križovatka 15, 16. 

Boli pripravené projektové do-
kumentácie na úpravu verejných 
priestranstiev Ul. Akademická - 1. 
a 2. etapa, projektová dokumentá-
cia na rekonštrukciu objektu Ul. A. 
Kmeťa 5 - využitie pre bytové úče-
ly, prepracovanie projektovej doku-
mentácie na výstavbu bytov Drie-
ňová, ktorá sa začala v roku 2011. 
Na túto výstavbu Mesto získalo ne-
návratnú finančnú dotáciu z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR a úver zo ŠFRB. 
Vypracované boli projektová doku-
mentácia vodovod Jergištôlňa, pro-
jektová dokumentácia komíny Šobov 
- 3. etapa, projektová dokumentácia 
rekonštrukcia striech Materská ško-
la 1. mája, projektová dokumentácia 
kanalizácia Ul. 8. mája, projektová 
dokumentácia odvodnenie Drieňo-
vá Ul. Straku, L. Svobodu, Učiteľská 
a Bratská, vypracovaná bola nová 
projektová dokumentácia moderni-
zácie verejného osvetlenia Drieňová. 
Vypracovanie týchto projektových 
dokumentácií bolo nutné z toho dô-
vodu, aby sa mohlo mesto uchádzať 
o získanie finančných prostriedkov 
s následnou realizáciou týchto akcií. 
Ukončená bola rekonštrukcia pla-
várne, konkrétne jej zateplenie. Re-
alizovaná bola rekonštrukcia mest-
ského rozhlasu a jeho rozšírenie 
bezdrôtovou technikou, uhradené 
bolo zateplenie ZŠ J. Kollára. Ďalej 
treba spomenúť, že mesto zakúpilo 
od Národného lesníckeho centra dva 
objekty, jeden objekt na Ul. Drieňo-
vá, v ktorom sídli Súkromná hotelo-
vá akadémia, n.o., a druhý objekt na 
Ul. 8. mája. 

V oblasti investičnej výstavby re-
alizovanej inými investormi spome-
niem vybudovanie novostavby gará-
ží Hlavného banského úradu na Ul. 

Kammerhofská, veľmi krásne zre-
konštruovaný objekt na Ul. Sládko-
vičova Penzión pod Klopačkou, ob-
nova objektu na Novozámockej ulici, 
obnova objektu pri Piarskej bráne a 
mnohých ďalších objektov v MPR 
stavebníkmi, či už právnickými ale-
bo fyzickými osobami. Nový šat do-
stali aj mnohé bytové domy na sídlis-
ku Drieňová a Juh, ktoré sú v správe 
Stavebného bytového družstva a By-
tovej správy, s.r.o., Banská Štiavni-
ca, a to zateplením týchto bytových 
domov napr. na Ul. L. Svobodu, Ul. 
1. mája, na Ul. Dolná. V roku 2011 
bolo vydané stavebné povolenie na 
supermarket TESCO stavebníkovi 
TESCO STORES SR, a. s. 

Dňa 4. marca bola v našom mes-
te slávnostne otvorená za účasti mi-
nistra vnútra SR Daniela Lipšica a 
prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru SR Alexandra Nejedlé-
ho zrekonštruovaná Hasičská stani-
ca na Pletiarskej ulici 13, ako ďalší 
výsledok uznesenia vlády SR, kto-
rá zasadala dňa 3. septembra 2008 
v Banskej Štiavnici. Rekonštrukciou 
sa zlepšili podmienky pre prácu Ha-
sičského a záchranného zboru, kto-
rý plní aj veľmi dôležitú úlohu pri zá-
chrane života a majetku občanov. 

Veľmi významnou udalosťou bolo 
konanie výjazdového rokovania za-
stupiteľstva BBSK v našom mes-
te dňa 27.4.2011, ktoré prerokova-
lo Analýzu sociálno - ekonomickej 
situácie okresu Banská Štiavnica a 
prijalo osobitné uznesenie s cieľom 
podporiť školstvo, infraštruktúru a 
rozvojové aktivity v meste v rámci 
kompetencií VÚC. Medzi inými toto 
uznesenie podporuje aj oblasť rozvo-
ja cestovného ruchu a oblasť propa-
gácie na regionálnej a nadregionál-
nej úrovni. V roku 2012 by sa malo 
uskutočniť v našom meste Župné 
leto – kultúrne podujatie na nadregi-
onálnej úrovni. Výjazdovým zasad-
nutím sa naštartovala spolupráca s 
VÚC, ktorý z hľadiska rozvoja mes-
ta a okresu je veľmi výhodným part-
nerom. Na základe dobej spolupráce 
s Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR sa uskutoč-
nila v meste Banská Štiavnica kon-
ferencia Horská cyklistika v dňoch 
20. - 21.10.2011 za celoslovenskej 
účasti. Mesto získalo 247 tis. eur na 
projekt Podpora infraštruktúry ces-
tovného ruchu v štiavnickom regió-
ne na jednotlivé projekty, ako napr. 
vznik informačného systému v mes-

te a regióne, vznik cyklotrás, údržbu 
turistických chodníkov. 

V roku 2011 sme pokračovali v 
tradičných podujatiach, z ktorých 
chcem vyzdvihnúť hlavne pestrú 
mozaiku podujatí Štiavnického kul-
túrneho leta, Salamandrových dní, 
jubilejný už 10. ročník významné-
ho medzinárodného podujatia Aka-
demici 2011, ktorého sa zúčastnili 
predstavitelia a študenti až 11 eu-
rópskych vysokých škôl, ktoré sa 
hrdo hlásia k duchovnému dedič-
stvu banskoštiavnickej Baníckej a 
lesníckej akadémie. Za miesto svoj-
ho stretnutia a súčasne udelenia 
prestížnej celoslovenskej Literárnej 
ceny Vojtecha Zamarovského si zvo-
lili prvýkrát v histórii Banskú Štiav-
nicu slovenskí a českí spisovatelia 
literatúry faktu. Toto podujatie vý-
razne prispelo k ďalšiemu zviditeľ-
neniu Banskej Štiavnice nielen na 
Slovensku, ale aj v Českej republi-
ke o to viac, že cenu Vojtecha Zama-
rovského si v Rytierskej sále Starého 
zámku prevzal náš rodák, spisovateľ 
a čestný občan nášho mesta Anton 
Hykisch. Starý zámok bol svedkom 
aj prevzatia čestného občianstva 
nášho mesta prezidentom SR Iva-
nom Gašparovičom a podpredse-
dom NR SR a predsedom najväč-
šej parlamentnej strany SMER- SD 
Robertom Ficom. Využívam aj túto 
príležitosť, aby som sa s veľkým po-
tešením podelila s vami s ich ubez-
pečením, že ako čestní občania 
Banskej Štiavnice sa budú ešte ak-
tívnejšie ako doteraz podieľať na 
ďalšom rozvoji nášho mesta i okresu 
a ich zviditeľňovaní a šírení ich dob-
rého mena na Slovensku i v zahrani-
čí. Nedá mi nespomenúť, že Banskej 
Štiavnici sa dostalo od vlády SR pod 
vedením Roberta Fica mimoriadnej 
pozornosti aj z pohľadu pridelenia 
finančných prostriedkov. Uznesenie 
vlády SR č. 593/2008, ktorého cie-
ľom bolo zlepšenie sociálno – eko-
nomickej situácie okresu, malo veľ-
ký význam pre Banskú Štiavnicu a 
okres z hľadiska rozvoja v nasledu-
júcich rokoch. 

Naše mesto v roku 2011 navštívi-
li mnohí veľvyslanci a vzácni hostia. 
Medzi nevšedných hostí určite patril 
ruský kozmonaut, generálmajor le-
tectva Viktor Gorbatko v sprievode 
poslankyne Ruskej Dumy, podpred-
sedníčky výboru pre kultúru a ces-
tovný ruch Jeleny Grigorievny Dra-
peko.  •8.str.

Bilancovanie roka 2011
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•7.str. Treba tiež spomenúť našu 
účasť na 11. svetovom kongrese a 
Valnom zhromaždení organizácie 
miest svetového dedičstva v portu-
galskom meste Sintra, ktorý sa ko-
nal za účasti predsedu Európskej 
komisie Jossé Barrosu a predsedu 
portugalskej vlády. Kongresu a Val-
ného zhromaždenia sa zúčastnilo 
145 riadnych členov z celého sveta a 
medzi nimi Banská Štiavnica, ako je-
diné mesto zo SR. 

Sociálna starostlivosť v meste Ban-
ská Štiavnica je zabezpečovaná v sú-
lade s platnými zákonmi o sociálnej 
pomoci. Sociálnu pomoc v meste za-
bezpečujú Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Banskej Štiavnici, Mesto 
Banská Štiavnica, zariadenie sociál-
nych služieb – Domov Márie Banská 
Štiavnica a Sociálne stredisko SČK. 
Vďaka BBSK sa každoročne zlepšujú 
podmienky pre poskytovanie služieb 
v zariadení Domova Márie. V spolu-
práci s Bytovou správou, s.r.o., sme 
upravili priestory v objekte Mest-
ských kúpeľov - plavárne a zriadi-
li nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. 
Prioritou samosprávy bolo udržanie a 
skvalitnenie zdravotníckych služieb. 

V roku 2011 sme vytvorili pod-
mienky a zaviedli bezplatné využí-
vanie športovísk a telocviční pre deti 
a mládež. Finančne sme podporova-
li šport, športové podujatia pre deti, 
mládež a dospelých, kultúrne pod-
ujatia a voľnočasové aktivity. Pod-
porovali sme a vytvárali podmienky 
pre činnosť spoločenských organizá-
cií, neziskových organizácií a aktivity 
občanov. Podporovali sme zachová-
vanie duchovných tradícií a aktivity 
súvisiace s prezentáciou mesta. 

Bez spoločnej pomoci a podpory 
občanov, inštitúcií, organizácií, pod-
nikateľov a politických strán by bolo 
veľmi ťažké realizovať akýkoľvek roz-
voj mesta, preto aj touto cestou vás 
všetkých chcem požiadať o spoluprá-
cu v záujme naplnenia spoločného 
cieľa, zlepšenia života všetkých oby-
vateľov a ďalšieho rozvoja Banskej 
Štiavnice aj v roku 2012. Zároveň ch-
cem vám všetkým poďakovať za po-
moc mestu, za vašu prácu pre rozvoj 
mesta vo všetkých oblastiach, kde pô-
sobíte, či je to stavebníctvo, školstvo, 
kultúra, štátna správa, vodné hospo-
dárstvo, lesníctvo, obchod, služby, 
podnikanie, cestovný ruch a podob-
ne. Za veľmi významnú považujem 
činnosť firiem na území mesta, ktoré 
aj napriek ťažkej ekonomickej situá-

cii pri 18% miere nezamestnanosti v 
našom meste a okrese dokázali udr-
žať zamestnanosť. 

V tomto roku si naše mesto, slo-
venská i svetová kultúrna verejnosť 
bude pripomínať 250. výročie za-
loženia svetoznámej Baníckej aka-
démie, prvej školy svojho druhu na 
svete, prvej vysokej školy technické-
ho zamerania na svete, školy, ku kto-
rej sa viaže viacero svetových prven-
stiev. Pri tejto príležitosti sa v našom 
meste uskutoční viacero význam-
ných celoslovenských i medziná-
rodných podujatí. V tejto súvislosti 
vám rada oznamujem, že záštitu nad 
nimi bude mať prvý občan nášho 
štátu, prezident SR a od minulého 
roka už aj čestný občan nášho mes-
ta Ivan Gašparovič. 

Rok 2012 bude pre našu mestskú 
samosprávu mimoriadne náročný. 
Z najdôležitejších akcií sa zmienim 
aspoň o nasledovných. Medzi prio-
rity samosprávy bude určite patriť 
bytová výstavba, konkrétne ukon-
čenie výstavby 32 bytových jedno-
tiek na sídlisku Drieňová, príprava 
rekonštrukcie pamiatkového objek-
tu na Ul. A. Kmeťa 5 pre účely býva-
nia a služieb. Ďalej to bude podpora 
školstva na všetkých úrovniach, kde 
mesto ako zriaďovateľ sa bude sna-
žiť hľadať zdroje na realizáciu úprav 
predškolských zariadení a úpravu 
a dovybavenie a tým stále zvyšova-
nie úrovne základných škôl v meste. 
Bude podporovať rozvoj stredného 
školstva a vyvíjať snahy na prinavrá-
tenie vysokoškolského pracoviska 
do Banskej Štiavnice, podpora pra-
covísk Slovenskej technickej univer-
zity, podpora kultúry, športu, voľno 
časových aktivít, podpora duchov-
ných tradícií, udržanie a skvalitne-
nie zdravotníckych a sociálnych slu-
žieb, budovanie infraštruktúry, kde 
významným prínosom bude pokra-
čovanie 2. etapy úprav verejných 
priestranstiev Ul. Akademická opäť 
v sume 720 tis. eur v investorstve 
Mesta Banská Štiavnica, budovanie 
kanalizácie v MPR, a to ulíc Botanic-
ká, Staromestská, Vodárenská, Malá 
okružná, Úvozná, D. Licharda, Kato-
va, Spojná zo štrukturálnych fondov 
v celkovom náklade stavby 2 mil. 175 
tis. eur v investorstve Stredosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., s 
ktorou sa začne v apríli 2012. Rea-
lizáciu bude vykonávať firma Com-
bin Banská Štiavnica, s.r.o. V rám-
ci infraštruktúry je to vypracovanie 

viacerých projektových dokumen-
tácií, aby sa Mesto mohlo uchádzať 
o finančné prostriedky na realizá-
ciu, a to projektových dokumentá-
cií na úpravu verejných priestran-
stiev Ulice A. Sládkoviča a A. Pécha, 
zabezpečenie projektovej dokumen-
tácie na vybudovanie kanalizácie na 
Ul. SNP a Ul. 8. mája. Realizovaná 
bude povrchová úprava časti miest-
nej komunikácie Ul. Krčméryho. 
Rozvoj cestovného ruchu, vytvára-
nie podmienok pre investorov, zlep-
šenie životného prostredia úpravou 
verejných priestranstiev na sídlisku 
Drieňová vybudovaním parku na síd-
lisku Drieňová, osadenie nových au-
tobusových čakární pod sídliskom a 
na sídlisku Drieňová, zmodernizova-
nie a zefektívnenie prác na úseku ve-
rejnoprospešných prác Technických 
služieb, m.p., začatie výstavby zber-
ného dvora investorom Mesto, dodá-
vateľom stavebných prác bude firma 
Combin Banská Štiavnica, s.r.o., ďa-
lej dobudovanie odpadového hospo-
dárstva na území mesta a bude rea-
lizovaná aj modernizácia verejného 
osvetlenia na sídlisku Drieňová na 
základe prepracovanej projektovej 
dokumentácie. Mesto sa snaží získať 
finančné prostriedky z externých a 
fondových zdrojov, a preto aj pre rok 
2012 boli podané žiadosti na získanie 
finančných prostriedkov na dokon-
čenie objektu Rubigall, pokračovanie 
úprav na Dome smútku Frauenberg, 
úprava objektu – sanácia vlhkosti 
Belházyovský dom, sanácia vlhkos-
ti muriva objekt Kammerhofská 1, 
pokračovanie prác na rekonštruk-
cii priestorov Kaplnka sv. Anny v ob-
jekte Radnice. Mesto podalo žiadosť 
na získanie finančných prostriedkov 
na reštaurátorský prieskum Kostolí-
ka sv. Alžbety. Banská Štiavnica má 
veľký potenciál vo svojej jedinečnos-
ti, postaviť rozvoj na využití lokali-
ty UNESCO, prírodných danostiach 
regiónu a možnosti rozvoja cestov-
ného ruchu. Aj preto mesto v spo-
lupráci s okolitými obcami a podni-
kateľmi v oblasti cestovného ruchu 
a služieb dňa 5.12.2011 využilo zá-
kon o podpore rozvoja cestovného 
ruchu č. 91/2010 v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a bola založe-
ná Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Región Štiavnica ako organizá-
cia na podporu a koordináciu rozvo-
ja cestovného ruchu v našom regió-
ne. Organizáciu založilo 13 obcí a 37 
subjektov pôsobiacich v oblasti ces-

tovného ruchu. Základom úspechu je 
však dobrá spolupráca s podnikateľ-
mi s cieľom rozvoja podnikateľských 
aktivít s možnosťou vytvárania no-
vých pracovných miest. 

Mestská samospráva sa musí za-
čať veľmi dôsledne zaoberať regio-
nálnym rozvojom ako prioritou. Za 
veľmi dôležité pre riešenie regionál-
neho rozvoja ako celku a možnosti 
vytvorenia pracovných miest je ne-
vyhnutné aktualizovať strategický 
dokument Program hospodárske-
ho, sociálneho a environmentálne-
ho rozvoja s konkrétnymi výstupmi 
a možnosťami ponuky pre potenciál-
nych investorov s možnosťou rieše-
nia zamestnanosti v meste. 

V roku 2012 bude ekonomic-
ká situácia samosprávy o to ťaž-
šia, že mesto musí splácať aj úvery 
a prvýkrát v zmysle platného záko-
na bude mesto platcom dane z príj-
mu, z predaja majetku, kde budeme 
iniciovať zmenu zákona, aby do bu-
dúcnosti mestá neboli platcami tej-
to dane. Ďalej to bude príspevok na 
autobusovú dopravu, ktorá plní aj 
funkciu mestskej dopravy. Vzhľa-
dom na to, že VÚC nedokáže z daní 
z príjmov kryť výšku nákladov na za-
bezpečenie autobusových spojov.

Rok 2012 je aj rokom predčasných 
parlamentných volieb. Náročné úlo-
hy budú v tomto roku plniť aj všetky 
naše podniky, firmy, inštitúcie a spo-
ločenské organizácie. Pevne verím, 
že vzájomná súčinnosť medzi nimi a 
našou mestskou samosprávou bude 
ešte užšia a účinnejšia ako v minulom 
roku. Vyzývam vás všetkých k takejto 
súčinnosti a spolupráci, čo najúprim-
nejšie ďakujem vám všetkým za do-
terajšiu spoluprácu, pomoc i dobre 
mienené rady a prostredníctvom vás 
prajem i vašim spolupracovníkom a 
všetkým rodinným príslušníkom po 
celý rok pevné zdravie, šťastie, spo-
kojnosť a tú najlepšiu pohodu. Nako-
niec si dovoľujem vysloviť ešte jedno 
najvrúcnejšie želanie – vynaložme a 
zmobilizujme všetky naše sily, schop-
nosti, skúsenosti, um i talent preto, 
aby život v našom prekrásnom a je-
dinečnom historickom meste bol zo 
dňa na deň spokojnejší a plnohod-
notnejší. Naši spoluobčania si to ur-
čite zaslúžia. 

Teraz dovoľte, aby som pripila na 
splnenie všetkých našich predsavza-
tí v tej najužšej súčinnosti, porozu-
mení a pohode na vaše zdravie, pria-
telia!  Nadežda Babiaková

Rok 2011 a perspektívy na rok 2012
príhovor
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Poďakovanie
V mene celého Pohronského osve-
tového strediska Žiar nad Hronom 
aj Pracoviska Banská Štiavnica 
úprimne ďakujem všetkým dob-
rým ľuďom, spoluorganizátorom, 
účinkujúcim, sponzorom, všetkým, 
ktorí nám v uplynulom roku po-
máhali pri príprave niekoľkých de-
siatok kultúrno-spoločenských, 
výchovno-vzdelávacích podujatí, 
súťaží i nesúťažných prehliadok. 
Všetkých vymenovať nemôžem 
pre záber miesta a uviesť mená len 
niektorých by bolo nespravodlivé. 
Preto ešte raz opakujem – za vašu 
priazeň, ochotu a pomoc v prípra-
ve podujatí pre Štiavničanov a náv-
števníkov mesta, za vašu účasť na 

našich podujatiach, potlesk, pod-
poru, uznanie, všetkým zo srd-
ca ďakujem a v roku 2012 vám že-
lám veľa zdravia, spokojnosti, lásky 
a veľa tvorivých úspechov. Záro-
veň sa teším na ďalšiu spoluprácu a 
stretnutia s vami. Mária Petrová 

Poďakovanie
Pomaly doznievajú novoročné vin-
še, tíchnu vianočné koledy. Preži-
li sme v útulných príbytkoch a po-
svätnom tichu chrámov opäť raz 
pokojné, slávnostné a povzbudivé 
dni, ktoré nás naplnili energiou po-
trebnou pre dni obyčajné, všedné. 
Je to také samozrejmé, vyjsť si na-
sýtení na polnočnú omšu, na Bo-
žie narodenie, na tri krále, či v oby-
čajnú nedeľu, nechať sa povzbudiť 
Božím slovom a peknou hudbou, 
pookriať pri piesňach, ktoré doká-
žu vyčarovať zo zabudnutých ci-

tov slzu. Je to pre nás už také sa-
mozrejmé, že nám ani nenapadne 
poďakovať sa tým, ktorí sa podie-
ľajú na vykúzlení tajomnej duchov-
nej atmosféry v našich chrámoch. 
My chceme dnes poďakovať na-
šim duchovným Mgr. Milošovi Pi-
kalovi a Mgr. Dušanovi Horváto-
vi za živé a povzbudivé slová, ktoré 
burcujú k činom a volajú po zme-
ne života smerom k Pravde a láske 
k blížnemu, a dvom úžasným že-
nám Mgr. Helke a Irke Chovano-
vým, ktoré neúnavne a nezištne už 
roky oživujú chrám spevom a skve-
lou hudbou. Aj tieto sviatky spolu 
so spevokolom vykúzlili atmosfé-
ru hodnú veľkých udalostí, ktoré 
sme si pripomínali. Za všetky krás-
ne chvíle ĎAKUJEME a do nové-
ho roku prajeme veľa ďalších tvo-
rivých síl. Vďační veriaci katolíckej 
farnosti. 

oznamy, pozvánky
spomienky

Čas plynie, 
ale bolesť  
v srdci  
zostáva.
D ň a 
11.1.2012 
u p l y n u l o  
5 rokov, čo nás navždy opus-
til náš manžel, otec a starý 
otec Arpád Kňazík. Tí, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku. 
Spomína manželka a dcéra  
s rodinou. Ďakujeme.

Odišiel ná-
hle, zosta-
li sme sami. 
Odišiel na 
cestu, kam 
musí ísť kaž-
dý sám, len 
dvere spomienok nechal do-
korán. Stíchlo jeho srdce, jeho 
hlas, no spomienky naňho zo-
stávajú stále v nás. 
Dňa 11.1.2012 uplynie 
rok od smrti nášho drahé-
ho manžela, otca a starého 
otca Jozefa Šušku z Ban-
ského Studenca. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a 
spomínajú s nami. 
Manželka, dcéry Martinka, 
Janka, Veronika, vnuci Ja-
kubko, Jurko a celá rodina.

Pri príle-
žitosti ne-
d o ž i t ý c h 
7 0 . r o k o v 
s p o m í n a -
me na našu 
mamku a 
starú mamu Lýdiu Luptá-
kovú. Čochvíľa uplynie 5 ro-
kov, čo si nás nečakane opus-
tila. Chýba nám Tvoj večný 
optimizmus, úsmev a viera v 
lepšie. S láskou na Teba spo-
míname... Synovia, nevesty, 
vnuci a ostatná rodina.

D ň a 
20.1.2012 
uplynie 1 
rok od smr-
ti nášho 
otca, staré-
ho otca, prí-
buzného Ing. Jozefa Sá-
mela. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Spomínajú deti, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny začnú od januára 
vyplácať vyššie rodičovské 
príspevky a vyššie prídavky 
na deti. Na druhej strane však 
môžu výplatu týchto dávok 
zastaviť, ak ich o to požiada 
súd, pretože rodič nedodržiava 
rozhodnutie súdu napríklad o 
úprave styku rodiča s dieťaťom.

Príspevky pre rodičov:
1. Rodičovský príspevok: 

suma do 31.12.2011: 190,10 € -
suma od 1.1.2012: 194,70 € -
Ak rodič zabezpečuje starostli-

vosť o dve a viac súčasne narode-
ných detí, rodičovský príspevok sa 
zvyšuje o 25 % na každé ďalšie die-
ťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodi-
čia dvojičiek tak dostanú od januára 
2012 namiesto 237,60 eur rodičov-
ský príspevok vo výške 243,40 eur, 
rodičom trojičiek sa príspevok zvýši 
z 285,10 eur na sumu 292,10 eur. 

Vyšší rodičovský príspevok do-
stane budúci rok asi 120-tisíc rodi-
čov. 

Naďalej platí, že rodič môže popri 
poberaní rodičovského príspevku 
pracovať, pričom môže starostli-
vosť o dieťa zabezpečiť prostredníc-
tvom inej osoby, alebo môže dieťa 
umiestniť v jasliach či škôlke. Ro-
dičovský príspevok vyplácajú úra-
dy práce, sociálnych vecí a rodiny do 

času, kým dieťa nedovŕši tri, resp. 
šesť rokov (v prípade dlhodobo ne-
priaznivého zdravotného stavu).

2. Prídavok na dieťa: 
suma do 31. 12. 2011: 22,01 € -
suma od 1.1.2012: 22,54 € -

3. Príplatok k prídavku na dieťa: 
suma do 31. 12. 2011: 10,32 € -
suma od 1.1.2012: 10,57 € -
Prídavky na deti vyplácajú úrady 

práce rodičom nezaopatrených de-
tí,pri deťoch, ktoré už dosiahli vek 
16 rokov, treba doložiť každý rok 
potvrdenie o návšteve školy. Naj-
dlhšie je možné vyplácať prídavok 
na dieťa do 25 rokov veku dieťa-
ťa, avšak len vtedy, ak takéto dieťa 
pokračuje v štúdiu na vysokej ško-
le a len v prípade, ak nepresiahne 
štandardnú dĺžku štúdia prvého a 
druhého stupňa.

Príplatok k prídavku na dieťa do-
stávajú tí poberatelia, ktorí nevyko-
návajú zárobkovú činnosť a nema-
jú priznaný daňový bonus na dieťa 
a sú poberateľmi starobného, pred-
časného starobného, invalidného 
dôchodku s viac ako 70%, výsluho-
vého dôchodku po dovŕšení veku na 
starobný dôchodok alebo dôchod-
ku v cudzine. Zvýšenie prídavku na 
dieťa sa dotkne asi 700-tisíc pobe-
rateľov, teda približne 1,2 milióna 
detí. Zvýšenie príplatku k prídavku 
pocíti asi 5-tisíc detí. 

Rodičovský príspevok, ako aj prí-
davky na dieťa, vyplácajú úrady prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny mesač-
ne pozadu, to znamená, že vyššie 
príspevky za mesiac január dostanú 
rodičia v priebehu februára. 

Výšku rodičovského príspevku 
môže od januára ovplyvniť to, 
ako rodič plní rozhodnutie súdu 
– najmä či nebráni stretnutiam 
dieťaťa s rodičom:

Od januára 2012 začne platiť no-
vela Občianskeho súdneho poriad-
ku, ktorá dáva súdom do rúk nástro-
je na zabezpečenie výkonu súdnych 
rozhodnutí. 

Súd môže od januára vyzvať úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, aby 
zastavil výplatu rodičovského prí-
spevku, prídavku na dieťa či príplat-
ku k prídavku na dieťa, ak rodič ne-
plní rozhodnutie súdu – napríklad 
nedodržiava dohodu rodičov o vý-
chove detí, o úprave styku s dieťa-
ťom a podobne. Ak rodič začne roz-
hodnutie plniť, súd opätovne vyzve 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
aby výplatu dávok obnovil. 

Toto opatrenie môže súd použiť 
až potom, ako rodiča vyzve, aby súd-
ne rozhodnutie dodržiaval (môže 
nariadiť aj pojednávanie). Ak rodič 
výzvu neuposlúchne, môže mu súd 
udeliť pokutu (200 eur) a požiadať 
úrad práce o zastavenie výplaty spo-
menutých dávok.  Lívia Adamová

Úrady práce budú od januára vyplácať vyššie príspevky pre rodičov

Úrad práce informuje

oznamy
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p. Ivan Beňo, člen redakčnej 
rady Štiavnických novín a po-
slanec MsZ

Nátierka z tofu

Potrebujeme: 1 kocku biele-
ho tofu, 1 polievkovú lyžicu sójo-
vej omáčky, 2 – strúčky cesnaku, 
štipku červenej papriky
Postup: Biele tofu postrúhame 
nahrubo, pridáme červenú papri-
ku a sójovú omáčku, aby to bolo 
vláčne, dochutíme roztlačeným 
cesnakom a všetko dobre zamie-
šame. Najlepšie je to urobiť deň 
predtým, aby sa to všetko dôklad-
ne spojilo.  Dobrú chuť!

Je pozde večer. Rodina sa roz-
hodla ešte nakúpiť v predajni ob-
chodného reťazca. Otec rodiny 
tlačí pomedzi regále, potravina-
mi vrchovate naplnený nákupný 
vozík. Uličkou túžobne mieri k 
pokladni a "prebubláva". Zvyšok 
rodiny sa kdesi pozabudol v pre-
dajni. Veď to nič, myslí si sám pre 
seba, pokiaľ prídem na rad, tak 
ma dostihnú. Akosi si nevšimol, 
že v tesnom slede za ním idú dve 
dvojice. To, čo počul za sebou, ho 
riadne zaskočilo. „Boris, Fuj.“ Ob-
zrel sa. Dievčina z páru za ním, kr-
čiac nosom, sa pohoršene pozera-
la na vedľa stojaceho mládenca. 
Na znak súhlasu s ňou, začudova-
ne pokrútil očami. Potom urýchle-
ne opustil zamorený priestor. To, 
že sa v predajni niečo stalo, signa-
lizoval pod plafónom blikajúci po-
žiarny hlásič a pod ním splašene 
poletujúci vrabec. 

Teodor Komenda

Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica vyhlasuje verej-
nú obchodnú súťaž: na prenájom 
priestorov. Podrobnejšie informá-
cie na webovej stránke školy www.
sosbs.sk a na informačnej tabuli 
Spojenej Školy.

Tesne vedľa

110. výročie narodenia správcu 
Mestských lesov a hlavného 
lesného radcu v Banskej 
Štiavnici a učiteľa na lesníckej 
škole v Banskej Štiavnici.

Každý významný človek mal ži-
vot plný poznania, práce pre spo-
ločnosť, pestrosti, dobrodružstiev i 
zvratov. Takýto ho mal aj jubilujúci 
Ing. Fridrich Grünwald, ktorý prežil 
svoj život v jednej krajine, ale v pia-
tich štátnych útvaroch. 

Narodil sa vo Veľkých Stankov-
ciach pri Trenčíne 13.1.1902, ešte 
v dobe Rakúsko – Uhorska, v roľ-
nícko-živnostníckej rodine s 3 sú-
rodencami a s vlasteneckou výcho-
vou.

Mladý Fridrich mal snahu študo-
vať a otec ho v tomto snažení pod-
poroval. Začal v maďarskom piaris-
tickom gymnáziu v Trenčíne, počas 
štúdia vznikla Československá re-
publika, maturitu už robil v jazyku 
slovenskom na Reálnom gymná-
ziu v Trenčíne, roku 1921. Pokračo-
val v štúdiu na Vysokej škole země-
delskej, lesníckom odbore v Brne. 
Po získaní inžinierskeho diplo-
mu v roku 1926 vykonal ešte krát-
ke jednoročné doplňujúce štúdium 
na francúzskej Ecole Nationale des 
Eaux et Forets v Nancy. Počas nej 
podnikol exkurziu do rôznych les-
níckych oblastí Francúzska. Pre-
šiel viate piesky v Landes, lesy v de-
partmentoch juhozápadnej Francie 
i lesy Stredomoria. Výsledky tejto 
cesty publikoval v Lesníckej práci v 
roku 1926.

Ešte ako študent v Brne sa zúčast-
nil študijnej cesty vo Švajčiarsku, 
ktorú viedol profesor Opletal, býva-
lý generálny riaditeľ Štátnych lesov 
a majetkov. Z cesty napísal podrob-
nú správu o lesníckej hospodárskej 
činnosti navštívenej krajiny. Bližšie 
analyzuje zariaďovateľskú metódu 
Gaurnaud-Bioleyovú a jej výsledky 

v švajčiarskej praxi s osobným kon-
taktom na jej autora, vynikajúceho 
švajčiarskeho lesníka Biolleya. 

Ďalšiu lesnícku študijnú cestu 
podnikol na Podkarpatskú Rus.

Vojenskú prezenčnú službu vyko-
nal na prelome rokov 1927 a 1928 
v Terezíne.

Svoju lesnícku prax začína ako 
technik v lesnícko - zariaďovateľ-
skej a zememeračskej kancelárii 
Ing. Javorského v Trenčíne. Vzápä-
tí sa však stáva asistentom Správy 
Štátnych lesov a majetkov v Smeč-
ne pri Prahe, na bývalých majet-
koch grófa Clam-Martinica. Tu bol 
poverený vedením evidencie lesné-
ho hospodárstva čo sa týka ťažby a 
zalesňovania, výpočtom cien dreva 
a vedením evidencie pozemkového 
majetku. V roku 1928 sprevádzal 
oficiálnu štátnu návštevu francúz-
skych lesníkov v Československu. 
Ako lesník a znalec francúzskeho 
jazyka ich sprevádza do južných 
Čiech, Vimperka, Hornej Planej, le-
sov Třeboňska, Moravského krasu a 
Lednického panstva.

V roku 1930 sa v Prahe oženil a 
s manželkou, odbornou učiteľkou, 
prišli na Slovensko. V roku 1938 sa 
im narodil syn. 

Svoju najdlhšiu prevádzkovú čin-
nosť vykonával počas rokov 1931 až 
1950 ako správca lesov mesta Ban-
skej Štiavnice. Na túto funkciu sa 
dostal ako víťaz konkurzu. Postup-
ne vykonával funkciu správcu, les-
majstra, lesného radcu a hlavného 
lesného radcu.

V roku 1933 vykonal skúšku sa-
mostatného lesného hospodára. 
Pre obdobie rokov 1940 – 1949 vy-
hotovilo mesto lesné hospodárske 
plány, podľa ktorých sa hospodári-
lo až do doby prevzatia lesov mesta 
štátom a ich začlenení do pôdneho 
fondu štátnych lesov. 

V povojnových rokoch vykonával 
naviac dobrovoľnú funkciu lesné-

ho referenta na Okresnom národ-
nom výbore v Banskej Štiavnici, bol 
tiež predsedom Okresného združe-
nia slovenských roľníkov v Banskej 
Štiavnici. Málo známou skutočnos-
ťou z jeho života je, že bol jedným 
z iniciátorov a realizátorov výstavby 
továrne na výrovu dinasových oh-
ňovzdorných tehál z miestnych kre-
mencov v Banskej Belej.

V roku 1948 začal najprv exter-
ne pôsobiť na Štátnej vyššej lesníc-
kej škole v Banskej Štiavnici. Roku 
1950 nastúpil do funkcie stredo-
školského profesora na premeno-
vanú Strednú lesnícku technickú 
školu v Banskej Štiavnici. Pedago-
gickú kvalifikáciu si doplnil v roku 
1951 seminárom v Spišskej Novej 
Vsi. Ako pedagóg vyučoval dendro-
metriu a hospodársku úpravu lesov. 
Napísal, alebo v spoluautorstve s 
kolegami pripravil vydanie učebni-
cových textov pre študentov z les-
níckej dendrometrie, hospodárskej 
úpravy lesov, zememeračstva, a les-
níckej taxácie. Do dôchodku odchá-
dza v školskom roku 1969-70.

Ako dôchodca ešte externe vyu-
čoval na Strednom odbornom uči-
lišti lesníckom v Banskej Štiavni-
ci až do roku 1975. Spolupracoval 
s Lesníckym, drevárskym a poľov-
níckym múzeom vo Svätom Anto-
ne ako prekladateľ odborných diel 
z jazyka maďarského. Okrem iného 
preložil prácu profesora Lesníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici Eu-
gena Vadasa – Vlkolínskeho „Deji-
ny Vysokej školy lesníckej v Banskej 
Štiavnici“. Spracoval tiež obsahy ča-
sopisu Erdészeti Lapok – Lesnícke 
listy, ktoré začali vychádzať v roku 
1862 pod redakciou Karola Wagne-
ra a spoluredaktora Adolfa Divalda. 

Svoje spomienky napísal vo svo-
jich 76. rokoch (v roku 1978). Zo-
mrel 5. júna 1993 ako 91-ročný v 
Prahe u svojho syna Alexandra.

Viliam Stockmann

Ing. Fridrich Grünwald

20. reprezentačný banícky ples
Slovenská banská komora so 
sídlom v Banskej Štiavnici, 
Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok, Banská 
Štiavnica a Mesto Banská 
Štiavnica pozýva na jubilejný 
20. reprezentačný banícky 
ples – 12. celoslovenský do 
Banskej Štiavnice.

10. februára 2012 (piatok) o 
19:00 v priestoroch hotela GRAND-
MATEJ v Banskej Štiavnici.

Účasť v baníckych a iných unifor-
mách vítaná! Vstupné 30,- €. Pred-
predaj vstupeniek: KAMI – Kam-
merhofská 20, - 045/692 08 66, 
Hotel GRAND-MATEJ - 045 / 692 
12 13

Program: uvítací skok cez kožu, 
otvárací príhovor predsedu spolku, 
slávnostný prípitok predsedu ko-
mory, kultúrny program, slávnost-
ná večera, plesová zábava pri živej 
hudbe, polnočné občerstvenie, zlo-
sovanie vstupeniek a príspevkov na 
sochu štiavnického Nácka.

Organizátori

oznam

kaleIdoskop
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.45/2011: „Vždy sa drž tejto rady: 
Nadávky hlupákov si vypočuj v kľu-
de.“ Výhercom sa stáva Jozef Ko-
pál, P.O.Hviezdoslava 5, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva príslovie: Veľ-
kosť človeka... (dokončenie v tajnič-
ke).
A., Igor dom., v domove, hmla, 
Okresná poľnohospodárska správa, 
B., Začiatok tajničky, C., Kto tram-
puje, Siamsko, čiernohorský prí-
stav, D., Osobné zámeno, bol si bás-
nicky, word, žal bez mäkčeňa, E., 
Nádoba na kvety, polička, zohla, F., 
Nie mladá, koniec tajničky, vokali-
zovaná predpona, hliník, G., Štátny 

podnik, potok, kozmetická značka, 
textová skratka, H., Veľa ľudí, ki-
logram, výzva, Slovenský národný 
výbor, I., Zn. starších cigariet, In-
formačná služba, podľa česky, otec 
exp., J., Stred tajničky, eman, K., 
Ivica, Olina, podmienková spojka, 
osada osobné zámeno, jód, 

1., Istotne, Vojenská stredná škola, 
606 v Ríme, 2., Granát s prehode-
ným písmenom, prst, 3., Idka, áno, 
mnoho, 4., Darujem, drevená bu-
dova, sťa, 5., Vyvaľuj oči, druh hu-
dobného štýlu, obyvatelia Írska, sol-
mizačná slabika, 6., Tuk, pridáva si 
soľ, 7., Približne, slniečko, ako, 8., 
Otília, hudobný strunový nástroj, 
prístav, 9., Rata, vypusti z úst, 10., 
Amerícium, papagáj, obidve, Elena 
zriedkavo, 11., Oblička lek., dal to-
var do predajne, židovská pokrýv-

ka hlavy, 12., Modlitba, podľahni 
ohňu, časť Londýna, 13., Jedla det-
sky, mužské meno 13.6., 14., Zoťa-

la, oblečenie sluhu.
Pomôcky: Garnát, Lybar, Vord, 
Fotr, Bols, Clea Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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B
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

kino Akademik: Viditeľný svet
Sobota 14.1., 18:30, 2,30, thriller, SR, 104 min., MN12
Nikdy neviete, kdo sa práve pozerá.
Máte pocit, že vás niekdo sleduje? Môže to byť osamelý štyridsiatnik, jeho vlastný život je taký prázd-
ny, že parazituje na životoch iných. Možno mu bude stačiť, že vás pozoruje, alebo bude chcieť do vášho 
života aktívne vstúpiť. Pre istotu sa ale vždycky pripravte na najhoršie, ako o tom rozpráva temný psy-
chologický thriller s Ivanom Trojanom v hlavnej roli.

kino Akademik: Arthur zachráni Vianoce
Streda 18.1., 18:30, 2,30, animovaný, USA / VB, 98 min., MP
Animovaná rodinná komédia vo formáte 3D konečne odhaľuje neuveriteľnú odpoveď na doposiaľ ne-
zodpovedanú otázku každého dieťaťa: „Ako dokáže Santa doručiť darčeky všetkým deťom na svete za 
jedinú noc?“ Odpoveď: Santova rozveseľujúca a dobre prešpekulovaná akcia, ktorú ukrýva pod Sever-
ným pólom je v plnom prúde.... Avšak základom filmu je príbeh rodiny v znamení vianočnej klasiky - 
rodina v štádiu komickej nefunkčnosti a málo pravdepodobný hrdina Arthur s naliehavým poslaním, 
ktoré musí byť dokončené na Vianoce ešte predtým, než začne svitať...

Kino Akademik: Festival Jeden Svet 
27. - 28. január 2012
Významný európsky festival venovaný problematike dodržiavania ľudských práv vo svete, organizova-
ný v spolupráci s OZ Človek v ohrození.
Piatok: 27.1.2012
Premietanie pre školy
8:30 – 9:30 Chcem to skúsiť (Taliansky film o vysokoškolákovi s Downovým syndrómom.)
9:30 – 10:30 Manželka za 50 oviec (Tradícia obchodu s manželkami v Afganistane.)
10:30 – 11:30 Hip hopová revolúcia (Kubánska undegroundová hip-hopová skupina a jej texty o sku-
točnom živote na ostrove slobody.)
Premietanie pre verejnosť: Vstupné: 0,50€
18:00 – 19:40 Ružové sárí (O násilí, ktorému sú vo vlastných rodinách vystavené indické ženy.)
Sobota:28.1.2012
Premietanie pre verejnosť: Vstupné 0,50€
15:00 – 15:30 Adis a Daniel : Ukradnuté detstvo (Deti z etiópskeho vidieka sa stávajú korisťou ochod-
níkov s ľuďmi.)
15:30 – 16:45 Kapitalizmus naša tajná revolúcia (Recept rumunského miliardára: Nedosiahnete 
úspech, ak nebudete kradnúť.)
16:45 - 17:00 Stalin – prečo nie? (Bývalý sovietsky diktátor sa dodnes teší kultu osobnosti.)
17:00 - 17:45 Teraz ťa máme radi. (Nikto vám nevie dať to,čo vám sľúbia politici počas predvolebnej 
kampane.)

Kultúrne centrum vás pozýva
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...významné ruské historické 
osobnosti?

Cár Ioan III. – nariadením z roku 
1492 presunul Nový rok na 1. sep-
tembra. V ten deň sa museli zapla-
tiť všetky dane a poplatky. Cár v 
Kremli prijímal žalobníkov a pro-
sebníkov.
Peter I. - Po sviatočných cirkev-
ných obradoch svojim poddaným 
zablahoželal, odmenil ich jablkom 
a spustil ohňostroj. Poddaní zapa-
ľovali sudy so smolou a odpoveda-
li čestnými salvami 
Katarína II. – V Zimnom paláci 
organizovala Maškarný ples.
Nikolaj I. – Pri hlavnom stromče-
ku v Cárskom Sele si obliekol kos-
tým Deda Mráza a pozdravil svo-
jich poddaných.
Lev Nikolajevič Tolstoj – Osla-
voval koniec roka s rodinou. Zdo-
bili stromček vlastnoručne vy-
hotovenými figúrkami. K nemu 
prizvali deti svojho služobníctva, 
každé z nich dostalo darček. Po-
tom nasledoval maškarný bál. Za 
masku sa prezliekol aj sám slávny 
spisovateľ.
Fiodor Michajlovič. Dostojev-
skij – Hoci bol samotár, príchod 
Nového roka očakával u sestry 
Alexandry s tradičnými domáci-
mi zvykmi.
Vladimír Iľjič Lenin – V Sokolni-
kách sa stretával pri jedličke s po-
zvanými deťmi. A pobudol v rodi-
ne svojej ženy Nadeždy Krupskej. 
V r. 1960 vyšla poštová známka 
s námetom V.I. Lenin s deťmi pri 
stromčeku.
Josif Visarionovič Stalin – Ob-
ľuboval bohato prestretý stôl s 
množstvom alkoholu, ku ktorému 
pozýval nielen svojich spolupra-
covníkov, ale aj známych umelcov.
Nikita Chruščov a Leonid Iľ-
jič Brežnev – Oslavovali príchod 
Nového roku skromnejšie v kruhu 
svojich rodín.
Boris Jeľcin – Vítal Nový rok vo 
svojom súkromí, ktoré mu však 
"skrášľovali" známi herci a pop 
hviezdy. Raz si pozval komika Va-
lerija Leontieva a speváčku Allu 
Pugačevovú. Leontiev bol po úra-
ze a chodil o barlách. Pred dvera-
mi odložené barly schmatla Alla a 
vošla s nimi dnu, čo Jeľcina veľmi 
pobavilo. Podľa AIF spracovala 

Nora Bujnová

Ako 
oslavovali 
Nový rok... 28. decembra v kaviarničke 

Art Café predstavila svoju 
novú knihu Anatómia historic-
kého domu Ing.arch. Katarína 
Vošková. 

Hneď v úvode prezradila zámer 
svojej publikácie: „Liečbu ľudského 
tela nemožno realizovať bez pozna-
nia funkcie jednotlivých orgánov , vzá-
jomnej funkčnej prepojenosti. Spozna-
nie „anatómie“ historického domu je 
takisto prvý predpoklad schopnosti ur-
čiť jeho prípadné poruchy a zvoliť spô-
sob, ako ich účinne odstrániť.“

Kniha sa člení na päť hlavných 
kapitol. V prvej kapitole Regionál-
ne znaky historickej architektúry 
a urbanizmu v Banskej Štiavnici 
autorka približuje osadenie budov v 
teréne, strechy a strešné detaily, po-
užité materiály, fasády, okná, dve-
re, verandy, pavlače, vikiere, arkiere 
a vstupné brány. Pre väčšiu názor-
nosť uvádza ich obrázky. Skúsené 
oko odborníčky upriamuje pozor-

nosť na detaily, ktoré si bežný smr-
teľník nevšimne. V ďalších kapi-
tolách popisuje rôzne typy domov 
– meštiansky, remeselnícky, ľu-
dový banícky, ich históriu, situova-
nie v rámci mestského urbanizmu 
a stavebno-historický vývoj, opäť 
s bohatými ilustráciami.. Publiká-
cia vyúsťuje do záverečnej kapitoly 
Návod na opravu historických do-

mov, v ktorej sú praktické rady ako 
zachovať jedinečnosť a historickú 
hodnotu vzácnych stavieb. Laik víta 
aj Slovníček najčastejšie používa-
ných termínov v architektúre a sta-
vebníctve, odborník ďalšiu pramen-
nú literatúru. 

Autorka zužitkovala svoje hlbo-
ké teoretické vedomosti i praktické 
skúsenosti pri obnove historických 
stavieb Banskej Štiavnice, o ktorú 
sa usiluje takmer dve desaťročia, 
od svojho príchodu do nášho mes-
ta. Zaujímavo zostavenú odbornú 
príručku, zrozumiteľnú aj pre neod-
borníkov (aj tak sa dá nazvať Voško-
vej kniha), ocenia najmä pamiatka-
ri, študenti, remeselníci, majitelia 
historických budov a všetci tí, kto-
rým nie je ľahostajný osud historic-
kej zástavby mesta.

Ilustrácie v knihe zhotovil Marcel 
Mészáros. Vydavateľom publikácie 
je Spolok Banskej Štiavnice 91, tlač 
Róbert Jurovych – NIKARA, Krupi-
na. Nora Bujnová

Nová knižná publikácia

Ilustrácie Marcela Mészárosa. 
scan z publikácie anatómia historického domu

Ako si lepšie uctiť rok 2011, 
ktorý bol vyhlásený za medzi-
národný rok lesov, ako tým, 
že vzdáme hold zakladateľom 
lesníctva? Strednej odbornej 
škole lesníckej v Banskej 
Štiavnici sa to podarilo priam 
symbolicky – realizovať s 
finančnou podporou Minis-
terstva kultúry Slovenskej 
republiky reštaurovanie 
pomníka – národnej kultúrnej 
pamiatky s názvom Lesnícki 
odborníci.

Pomník sa nachádza v Dolnej bo-
tanickej záhrade SOŠL v Banskej 
Štiavnici. Pomník je venovaný za-
kladateľom lesníctva, a to Cotto-
vi, Hartigovi a Hundeshagenovi, a 
bol postavený v roku 1845 na pod-
net profesora Baníckej a lesníckej 
akadémie Rudolfa Feistmantla. Je 
to pilier so štvorcovou základňou a 
smerom nahor sa zužuje, pričom je 
členený na tri časti. Na čelnej strane 
piliera sú umiestnené tri kovové ná-
pisové tabule s plastickým textom. 
Tabuľky nesú texty:

Sapienter/caedeshagen/nonvas- -

tadorum/ludorum/auctoribus/
primis et summis/
Coota/Hartig/Hundeshagen/ -
Memoriae/datum/dicatum/ -
MDCCCXLV

V preklade: Na pamiatku najpo-
prednejších a najslávnejších učite-
ľov Cottu - Hartiga a Hundeshage-
na, múdro rúbajúcich, nie ničiacich.

Pre vysvetlenie: títo velikáni les-
níctva patria medzi tvorcov zá-
kladných pestovných a obnovných 
postupov, ktoré sa používajú v les-
níctve a budúci lesníci sa o nich 
učia.

V minulých rokoch sa SOŠL B. 
Štiavnica podarilo uskutočniť pa-
miatkovým úradom predpísaný reš-
taurátorský prieskum, a je vyho-
tovený aj reštaurátorský rozpočet, 
ktorý počítal aj s obnovou múrika, 
schodiska a zábradlia okolo pomní-
ka. Reštaurátorský prieskum bol 
Pamiatkovým úradom v Banskej 
Bystrici schválený bez zmien. Na 
základe podanej žiadosti na Minis-
terstvo kultúry v programe Obnov-
me si svoj dom boli škole pridele-
né finančné prostriedky na obnovu 
a reštaurovanie pomníka vo výške 

3.000,-euro s 5% spoluúčasťou. 
(Celý projekt predpokladal výšku 

investície 9.468,00 eur s 5% spoluú-
časťou z tejto sumy vo výške 473,00, 
pričom sa rátalo aj s rekonštrukciou 
okolia pomníka a múrikov). Na zá-
klade tejto skutočnosti sa muselo 
pristúpiť len k reštaurovaniu samot-
ného pomníka. Samotné reštaurá-
torské práce boli vedené Mgr. art. J. 
Jandom a vďaka šikovným rukám 
reštaurátorov môžeme sa dnes po-
kloniť umu a skúsenostiam pred-
chádzajúcich generácií lesníkov a 
poďakovať sa im za to, s akou láskou 
pestovali a zveľaďovali naše lesy. 

Zreštaurovaním pomníka „Les-
níckym odborníkom“ sme chceli 
vzdať hold velikánom a zakladate-
ľom lesníctva – lesníckej vedy, kto-
rú chceme rozvíjať pre budúce ge-
nerácie. Je potrebné pripomínať si 
historické osobnosti a zveľaďovať 
kultúrne pamiatky, aby mladá ge-
nerácia bola hrdá na to, kde má svo-
je korene. 

Ďakujeme Ministerstvu kultúry 
SR za možnosť opraviť tento pomník 
a skrášliť tým aj prostredie v botanic-
kej záhrade. Veronika Dudíková

Pomník lesníckym 
odborníkom opäť v plnej kráse
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Základná škola J.Horáka aj 
tento rok na Majstrovstvách 
Slovenska vo florbale.

Po úspešnom postupe z okresnej 
a regionálnej súťaže sa naše staršie 
žiačky a starší žiaci zúčastnili kraj-
ských kôl vo florbale v Nemeckej. 
Po vlaňajšom úspechu a postupe 
na Majstrovstvá Slovenska starších 
žiačok sa to tento rok podarilo star-
ším žiakom, ktorí vyradili veľmi sil-
né družstvá zo športových tried z 
Banskej Bystrice, a tak si zabezpe-
čili účasť na Majstrovstvách Sloven-
ska EXCEL CUP v Košiciach. 

Majstrovstvá Slovenska sa ko-
nali v dňoch 14.12. – 16.12.2011. 
V záverečnom turnaji bolo 8 druž-
stiev, ktoré boli víťazmi svojich kra-

jov. Turnaj mal veľmi vysokú úro-
veň, nakoľko tam bolo 6 družstiev 
zo športových tried a klubov. Naše 
družstvo bojovalo prvý deň v sku-
pine s družstvami Nižná (šport-
vé gymnázium), Dubnica ( športo-
vý klub) a Levice (športová trieda). 
Okrem Nižnej, ktorá sa nakoniec 
stala víťazom a Majstrom Sloven-
ska, sme hrali veľmi vyrovnané zá-
pasy s Dubnicou aj Levicami. Po 
prehratých zápasoch sme sa do play 
off nedostali. Druhý deň sme hrali 
posledný zápas o 7.miesto s Patou, 
ktorú sme hladko porazili 9:4. 

Výsledky zápasov: 
Nižná - Banská Štiavnica 14:2
Dubnica - Banská Štiavnica 8:5
Levice - Banská Štiavnica 4:3

Banská Štiavnica - Pata 9:4

Konečné poradie: 
1. Nižná
2. Dubnica
3. Košice
4. Levice
5. Spišská Sobota
6. Bratislava
7. Banská Štiavnica
8. Pata 

Základnú školu Jozefa Horáka 
reprezentovali žiaci:

Ivan Pastier - kapitán družstva, 
Martin Bartko, Patrik Zajac, Jakub 
Kanda, Peter Pauko, Lukáš Bara-
nayi, Dominik Ujhelyi, Matej Mó-
zer, Pavol Bačík a Patrik Slašťan.

Ján Minka 

Dňa 17. decembra 2011 sa v 
25 m krytom bazéne v Žiari 
nad Hronom konali vianočné 
plavecké preteky 2011. Medzi 
plavcami , ktorí pretekali, 
nechýbali ani naši plavci z 
Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica. 

Muži kategória A
Orság Dalibor Daniel
50 m voľ. sp. - 29.52 - 3., 100 m 
prsia - 1:23.57 - 2., 100 m znak - 
1:21.52 - 4., 50 m motýľ - 35.82 
- 7., 50 m znak - 37.49 - 4., 50 m 
prsia - 37.48 - 2., 100 m voľ. sp. - 
1:10.01 - 5.
Ernek Matej
50 m voľ.sp. - 30.39 - 5., 100 m 
prsia - 1:41.64 - 9., 100 m znak - 
1:19.63 - 3., 50 m motýľ - 32.82 
- 2., 50 m znak - 36.92 - 3., 50 m 
prsia - 47.95 - 10., 100 m voľ. sp - 
1:08.66 - 3.

Muži kategória B
Ernek Šimon 
50 m voľ. sp. - 33.59 - 4., 100 m 
prsia - 1:35.10 - 2., 100 m znak - 
1:29.36 - 2., 50 m motýľ - 41.00 
- 4., 50 m znak - 43.39 - 3., 50 m 
prsia - 45.89 - 2., 100 m voľ. sp - 
1:16.60 - 4.

Muži kategória D
Potančok Adam 
25 m prsia - 41.47 - 8., 25 m voľ. 
sp - 50.00 - 9.

Ženy kategória B
Potančoková Timea 
50 m voľ. sp - 40.14 - 17., 100 m 
prsia - 1:41.72 - 8., 50 m znak - 
50.44 - 18., 50 m prsia - 48.54 - 
10., 100 m voľ. sp - 1:35.90 - 15.
Beracková Michaela
50 m voľ. sp - 31.82 - 2., 100 m 
prsia - 1:35.86 - 4., 50 m motýľ - 
37.53 - 3., 100 m znak - 1:24.85 
- 3., 50 m znak - 38.18 - 3., 50 m 
prsia - 45.16 - 5., 100 m voľ. sp - 
1:11.18 - 2.

Ženy kategória D 
Lepáčeková Paulína
25 m prsia - 26.87 - 9., 25 m znak 
- 32.41 - 14., 25 m voľ. sp - 30.20 
- 15.
Kondeková Silvia
25 m prsia - 35.08 - 17., 25 m voľ. 
sp - 48.63 - 20. 

Ľubomír Tenkel

Vianočné 
plavecké 
preteky 2011 

Majstrovstvá vo florbale

Na Štefana sa v Lučenci bežal už 
44.ročník Vianočného cestného 
behu ulicami mesta. Zišlo sa tu re-
kordný počet pretekárov 266.Beža-
lo sa na 5, 10 a 20 km. Na štarte 10 
km trate nechýbal ani náš zástup-
ca Daniel MATIS, ktorý skončil na 
4.mieste s časom 38,54 min.

Silvestrovsky beh sa konal aj v 

obci Veľké Vozokany, okr. Zlaté Mo-
ravce. Na jeho 17.ročník sa posta-
vilo 72 bežcov. Nechýbali ani ban-
skoštiavnickí bežci. Kat. M- nad 40 
rokov Daniel MATIS 1.miesto, Ju-
raj CENGEL, ml. 8.miesto. Kat. M 
- nad 70 rokov Juraj CENGEL, st. 
2.miesto. Bežalo sa 6 okruhov ulica-
mi obce (9,6 km).

A na záver roka už ako tradič-
ne patril Silvestrovskému behu 
na Zobor v Nitre, bežal sa už jeho 
24.rčcnik. Tento rok na novej trati, 
ktorá má 3 550 m a prevýšenie 262 
m n.m. V kat. M - nad 45 rokov Da-
niel MATIS 2.miesto, M - nad 70ro-
kov Juraj CENGEL 1.miesto. Blaho-
želáme. red

Vianočné a Silvestrovské behy

V novom roku pokračovala 
3. liga šachistov 5. kolom. 
Príjemne opäť prekvapilo 
družstvo Sitna, keď aj s tromi 
náhradníkmi statočne vzdo-
rovalo favoritovi súťaže a až 
posledná partia rozhodla o 
najtesnejšej výhre Kurty.

Prvú výhru v súťaži vybojovali ša-
chisti Klopačky, a tak sa koniec ta-
buľky vzácne vyrovnal.

V 6. kole naše družstvá cestujú 
za svojimi súpermi. Opevnenie do 
Banskej Bysrtrice, kde ich čaká Veža 
a Klopačka bude mať za súpera ma-
ďarské družstvo Balassagyarmati.

Opevnenie B. Štiavnica Sitno - 
PŠK Kurta B. Bystrica 3,5:4,5
Vyhrali Prekopp a Píš, remizovali 
Pasztor, Lánik a Mosin

Slovan Nová Baňa - PŠK Rimav-
ská Sobota 3,5:4,5

Vyhrali Randis a Adamec, remizo-
vali Jareš, E. Budiský a M. Budin-
ský

ŠO MsL Kremnica - ŠK Veža CVČ 
B. Bystrica 2:6
Vyhral M. Kraml, remizovali I. 
Kraml a Harman

ŠK Slovan Hrnčiarske Zaluža-
ny - Opevnenie B. Štiavnica Klo-
pačka 2,5:5,5
Vyhrali Šurka, Jancsy, Majsniar a 
Niermeyer, remizovali Zicho, Ren-
dla a Hudec

Ostatné výsledky
ŠO Podbrezová - Magnezit Jel- �
šava B 4:4
FTC Fiľakovo B - ŠK Garde CVČ  �
Detva 3,5:4,5
Slovan Modrý Kameň - ŠK Pod- �
poľanie Stožok 3,5:4,5
ŠK Vinica - Slovan Sliač 5:3 �
ŠK Orlová Pohorelá - Balassagy- �
armati Kabel SE 8:0

Standa Kychyňa
Tabuľka:

1 PŠK B.Bystrica 5 5 0 0 10 63,50
2 Magnezit Jelšava B 5 3 1 1 7 68,50
3 ŠO Podbrezová 5 3 1 1 7 65,00
4 ŠK Garde CVČ Detva 5 3 1 1 7 64,00
5 PŠK Rimavská Sobota 5 3 1 1 7 57,50
6 Slovan Nová Baňa 5 3 0 2 6 65,50
7 Opevnenie BŠ Sitno 5 3 0 2 6 64,00
8 ŠK Podpoľanie Stožok 5 3 0 2 6 60,50
9 ŠK Vinica 5 3 0 2 6 56,00

10 FTC Fiľakovo B 5 2 0 3 4 68,00
11 Slovan Modrý Kameň 5 2 0 3 4 67,00
12 Slovan Sliač 5 2 0 3 4 65,50
13 ŠK Orlová Pohorelá 5 2 0 3 4 53,00
14 ŠK CVČ B.Bystrica 5 2 0 3 4 44,50
15 Balassagyarmati 5 1 0 4 2 62,00
16 ŠO MsL Kremnica 5 1 0 4 2 59,50
17 ŠK Hr.Zalužany 5 1 0 4 2 57,00

18 Opevnenie Banská 
Štiavnica Klopačka 5 1 0 4 2 57,00

Zo šachových stolov
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reality službypráca inzercia

InzercIa

Salón Lenka
Kadernícke služby:

moderné strihy •
kvalitná starostlivosť •
poradenstvo •

AKCIA na plesové 
účesy 10% zľava

Križovatka 5, Banská Štiavnica
Dom Th ália (bývalá Barbora 1.posch.)

0907 617 217

Predáme 3-izbový byt (68m²) na síd- �
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený, cena dohodou, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0907 105 342

Dám do prenájmu 3 - izbový byt na  �
Drieňovej, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0911 299 144

Predám 3-izbový čiastočne prerobe- �
ný byt na sídl. Drieňová, cena doho-
dou, viac informácií na telefónnom čís-
le: 0907 809 659

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  �
0905 551 791

Kúpim starý rodinný dom s väčším  �
pozemkom v lokalite Banská Štiav-
nica a okolie alebo Štiavnické Bane. 
Viac informácií na telefónnom čísle:  
0905 833 361

Predám garáž, viac informácií na te- �
lefónnom čísle: 0905 313 800

Ponúkam prenájom v podkroví ro- �
dinného domu pod Kalváriou pre 1-2 
os., viac informácií na telefónnom čís-
le: 0910 488 211 

Predám prerobený byt na Križovat- �
ke (nad Kostolíkom), 2.posch. zo 4, 
viac informácií na telefónnom čísle:  
0908 558 275

Predám 1-izbový byt pod Kalváriou,  �
cena 19 000 €, dohoda možná, tel.č.: 
0907 833 960 Dlhodobo prenajmem 
3-izbový byt na Drieňovej. Telefón po 
19:00. Viac informácií na telefónnom 
čísle: 0917 837 863

Kúpim starý drevený betlehem alebo  �
figúrky, tel.č.: 0907 710 630 

Kúpim komplet zostavu Bonanza ze- �
lená okolie BŠ, tel.č.: 0908 455 301

Predám demižóny od 5 – 25 l, tel.č.:  �
0905 313 800

Predám dušu so šikmým ventilom  �
7,50 - 20, môže byť i 7,0 -20, 0918 688 850

Prijmem do prac. pomeru šéfkuchá- �
ra, kuchára/ku/s praxou, pomocnú silu 
na prevádzku v Žiari, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0915 550 294

Ponúkam stavebné práce, rekon- �
štrukcie budov, bytových jadier, za-
teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia – 
20%, viac informácií: 0903 111 512

Hľadám čestného vodiča s autom, kto- �
rý má tiež záujem cestovať po kultúrnych 
pamiatkach Slovenska, 0918 688 850


