
V dnešných zložitých časoch 
sa kultúre v štátnom rozpočte 
ujde čoraz menej finančných 
prostriedkov. Kultúra často 
prežíva iba vďaka sponzorom 
a ochote jej tvorcov a organi-
zátorov pracovať bez nároku 
na honorár. 

Ako to vyzerá v obciach nášho 
okresu, sme zisťovali na obecných 
úradoch, kde sme ponúkli aj pomoc a 
spoluprácu Pohronského osvetového 
strediska – Pracoviska Banská Štiav-
nica. Ponúkame vám, milí čitatelia, 
sériu článkov z nášho prieskumu.

Banský Studenec
Obec so 450 obyvateľmi. Vedie k 

nej nádherná zasnežená, priam roz-

právková cesta cez lesy. Starostka 
p. Mária Kašiarová nás už na obec-
nom úrade očakávala. Posťažova-
la sa, že „ľudia sú pasívni, nemajú 
o nič záujem.“ Naposledy vydali v r. 
2001 brožúrku k 750. výročiu prvej 
zmienky o obci. Mesačne vychádza-
jú dvojstránkové Kolpašské noviny, 
informujúce o dianí v obci. Fungu-
je tu Spolok žien, ktorý sporadicky 
pripravuje program k oslave jubileí, 
prípadne k iným podujatiam, napr. 
k pochovávaniu basy, augustovej 
púti. Viaceré obyvateľky Studenca 
navštevujú Klub dôchodcov v Ban-
skej Štiavnici. Obecná kronika sa 
nevedie, niet človeka, ktorý by bol 
ochotný ju písať. V obci žije ľudový 
rezbár Ľubo Spišiak, zatiaľ vystavu-
je svoje výtvory iba vo vlastnej zá-

hrade. Z pamiatok je pozoruhodný 
Pomník padlých v druhej svetovej 
vojne, ktorý obec starostlivo udržia-
va, a nedávno zrekonštruovaná ka-
plnka sv. Floriána. Aktívny je Dob-
rovoľný hasičský zbor, zúčastňujúci 
sa regionálnych súťaží. Najcennejšie 
je krásne okolie s Kolpašským taj-
chom. A tak v obci trávia svoj voľný 

čas početní chalupári, tí však „majú 
iba požiadavky, ale do kultúry obce 
ničím neprispievajú“, konštatovala 
rezignovane p. starostka. Veru, ťaž-
ko sa žije obciam, kde niet žiadnej 
školy a pedagógov, odjakživa nosite-
ľov a organizátorov kultúry. (Pokra-
čovanie v ďalších číslach)

Nora Bujnová a Mária Petrová

Výberové konanie
Mesto Banská Štiavnica vypisuje 
výberov konanie na pozíciu sociálny 
pracovník. str.2

Štiavnický Nácko
Odborná porota vybrala návrh sochy štiavnického 
Nácka od akademického sochára Antona Gábrika 
z Modry. str.6
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InzercIa

Na Mestskom zastupiteľstve 
dňa 15. decembra 2011 poslanci 
schválili rozpočet mesta 
Banská Štiavnica na rok 2012 
s výhľadovými rozpočtami 
na roky 2013 a 2014. V tejto 
súvislosti sme oslovili vedúcu 
Ekonomického oddelenia MsÚ 
Ing. Kamilu Lievajovú, aby 
nám prezradila viac a poprosili 
sme ju o rozhovor. 

„Rozpočet mesta na rok 2012 
platí od 1.1.2012. Bol schválený 
ako mierne prebytkový. Čo sa týka 
príjmovej časti rozpočtu, počíta-
li sme s miernym zvýšením výno-
su dane pre územnú samosprávu, 
ktoré je aj zapracované v rozpoč-
te. Dnes už vieme, že NR SR schvá-
lila úpravu zákona o určení výno-

su dane z príjmov, ktorou schválila 
zníženie tohto výnosu dane, takže 
skutočnosť bude v roku 2012 niž-
šia, než sme si naplánovali v roz-
počte. Táto zmena bude mať do-
pad na výdavkovú časť rozpočtu. 
Vyššie sú aj dane z nehnuteľnos-
tí na základe toho, že bolo schvá-
lené 10% zvýšenie sadzieb dane z 
bytov a stavieb, čo zvýši príjmy na 
daniach cca o 34 000,- eur. Tieto 
zvýšené príjmy boli MsZ schvále-
né na úpravu miestnych komuniká-
cií a prípadné havarijné stavy opor-
ných múrov v meste. V rozpočte sú 
zapracované príjmy z prenájmov 
majetku (pozemkov, bytov, alebo 
budov, nebytových priestorov). Vý-
znamnou položkou je príjem z pre-
nájmu tepelného hospodárstva od 
Bytovej správy a príjem z prenájmu 

mestských lesov od Mestských le-
sov, s.r.o. V príjmoch mesta sú za-
pracované aj dotácie na prenesené 
kompetencie štátu, t.j. financova-

nie ZŠ, MŠ, dotácie na úrady (Mat-
rika, Školský úrad, Stavebný úrad, 
agenda ŠFRB, Pozemné komuniká-
cie a Životné prostredie). •3.str.

Rozpočet mesta na rok 2012

Ako sa darí kultúre v obciach

Mesto plánuje pokračovať v dláždení Akademickej ulice . foto ján petrík, ml.

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Mesto Banská Štiavnica, 
v zastúpení primátorkou 
mesta Mgr. Nadeždou Babia-
kovou, vypisuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie: 
sociálny pracovník.

Popis funkcie
Sociálna posudková činnosť na 

účely posúdenia odkázanosti fyzic-
kej osoby na sociálnu službu, oso-
bitný príjemca dávok v hmotnej 
núdzi a prídavkov na deti, poskyto-
vanie dávok v hmotnej núdzi, soci-
álnoprávna ochrana detí a sociálna 
kuratela.

Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie v štu-

dijnom odbore sociálna práca v pr-
vom stupni, druhom stupni alebo 
má uznaný doklad o takomto vyso-
koškolskom vzdelaní vydaný zahra-
ničnou vysokou školou.

Iné požiadavky
občianska bezúhonnosť  -
znalosť práce na PC -
komunikatívnosť -
ochota učiť sa a vzdelávať -
prax v odbore vítaná -

Ponúkame
Finančné ohodnotenie na zákla-

de príslušných právnych noriem 
plus pohyblivá zložka v závislosti od 
pracovného výkonu.

Uchádzači o výberové konanie  
k prihláške doložia

prihláška do výberového konania -
štrukturovaný životopis -
overený doklad o dosiahnutom  -
stupni vzdelania
výpis z registra trestov nie starší  -
ako 3 mesiace)

Výberové konanie sa uskutoční 
dňa 24. februára 2012 o 9:00 hod. v 
zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici. 

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úrade 
v čase od 7:00 do 15:00 hod. alebo 
na telefónnom čísle 045/6949615.

Písomné prihlášky s požadovaný-
mi dokladmi treba zaslať alebo osob-
ne doručiť do 21. februára 2012 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 1, 969 24 Banská Štiavni-
ca, na obálke s označením: Výbero-
vé konanie - sociálny pracovník. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Výberové 
konanie Dňa 20. januára 2012 o 13:50 

bolo na útvar MsPo oznámené, že 
v priestoroch železničnej stanice 
sa nachádzajú 2 osoby pod vply-
vom alkoholických nápojov, kto-
ré vzbudzujú verejné pohoršenie. 
Hliadka MsPo po overení totož-
nosti zistila, že ide o M.D. a L.K. z 
Hronskej Dúbravy. Priestupok bol 
riešený na mieste v zmysle prie-
stupkového zákona.

Dňa 24. januára 2012 o 8:00 
bolo na MsPo oznámené, že na 
Ul. Lesnícka sa voľne pohybujú 2 
psy. Hliadka MsPo následne zis-
tila, že majiteľom psov je P.K. z 
Banskej Štiavnice. Priestupok bol 
riešený v zmysle priestupkového 
zákona v blokovom konaní. 

Upozornenie 
V dôsledku zvýšeného počtu 

voľne sa pohybujúcich psov po 
verejných priestranstvách ako aj 
ohrozovania občanov týmito psa-
mi Mestská polícia upozorňu-
je občanov na dodržiavanie VZN 
č.3/2011 o niektorých podmien-
kach držania psov, kde sa okrem 
iného hovorí o tom, že pes musí 
byť označený evidenčnou znám-
kou. Vodiť psa mimo chovného 
priestoru môže len osoba, kto-
rá je fyzicky a psychicky spôsobi-
lá a schopná ho ovládnuť v každej 
situácii. Voľný pohyb psa mimo 
chovného priestoru je zakázaný. 

Za porušenie týchto nariadení 
sa držiteľ psa dopustí priestupku 
podľa § 7 VZN č. 3/2011, za čo mu 
hrozí bloková pokuta 65 €. V opač-
nom prípade môže mesto majiteľo-
vi psa uložiť pokutu do výšky 165€.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

30. januára
Pracovné rokovanie k územné- �
mu plánu zóny Počúvadlianske 
jazero.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Stretnutie s poslancami Mest- �
ského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici. 

31. januára
Riešenie úľav pre poistencov  �
Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ne v mestských kúpeľoch s ria-
diteľkou poisťovne.
Riešenie priorít úprav ciest II.  �
triedy v správe VÚC BBSK.
Uskutočnilo sa zasadnutie  �
Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici. 

1. februára
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
Mestského úradu.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami spoločnosti Postea, s.r.o., 
vo veci rekonštrukcie objektov 
v meste. 

2. februára
Pracovné rokovanie k projektu  �
odpadového hospodárstva.
Riešenie problematiky súvisia- �
cej s financovaním mesta.

3. februára
Účasť na podujatí pri príleži- �
tosti 105. výročia narodenia 
"spisovateľa spod Sitna" Joze-
fa Horáka, ktoré sa uskutoční v 
priestoroch ZŠ Jozefa Horáka.

Andrea Benediktyová

Myšlienka dňa
„Tento svet je ako lietadlo, v kto-
rom všetci povinne sedíme a čakáme 
na to, kým konečne pristaneme na 
zemi.“ Michal Boháč

Oznam SSE
Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie

6. februára od 8:00 do 14:00  -
bude prerušená distribúcia elek-
triny z dôvodu odstraňovania po-
rastu po kalamitnom počasí. Bez 
el. energie bude Ul. Hella a Hor-
ná Resla.
7. februára 8:00 - 14:00 bude  -
prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu odstraňovania poras-
tu po kalamitnom počasí. Bez el. 
energie bude časť Pod Kalváriou.

Dispečing VN/NN ZH

Reakcia na článok ŠN č. 2/2012 
o krytej plavárni.

Pisateľ článku sa pod svoj príspe-
vok o činnosti plavárne podpísal ako 
dôchodcovia a ja s obsahom tohto 
článku nesúhlasím. Som dôchodca a 
pravidelný návštevník plavárne, cho-
dím tam trikrát do týždňa. Preto rea-

gujem, lebo sa mi nepáči to, že podpis 
zovšeobecnil a mám pocit, že to písal 
aj za mňa. Píše tam také veci, s ktorý-
mi nesúhlasím. Ešte sa mi ani raz ne-
stalo, aby som si nenašiel priestor na 
plávanie. Najviac mi vadí, že vo svo-
jom príspevku pisateľ zasahuje do 
kádrových veci, a tam by už nemal 
chýbať podpis. Anton Greguss

RE: Plaváreň

Plaváreň: otváracie hodiny

po zatvorené
ut 13.00-20.30 
st 13.00-20.30 
št 13.00-20.30 
pi 13.00-20.30 
so 12.00-20.00 
ne 12.00-20.00 

po Zatvorené
ut 14.00-19.00 muži 19.00-20.00 zmiešaná
st 14.00-19.00 ženy 19.00-20.00 zmiešaná
št 14.00-20.00 muži - -
pi 14.00-20.00 ženy - -
so 14.00-18.00 muži 18.00-20.00 zmiešaná
ne 14.00-20.00 zmiešaná - -

Bazén:
Otváracie hodiny platné od 1. januára 2012

Sauna:
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OO PZ vykonáva skrátené vy-
šetrovanie vo veci trestného činu 
krádeže, ktorého sa dopustil do-
posiaľ neznámy páchateľ tým, že 
vykonal krádež vlámaním do no-
vostavby na Ul. Michalskej v Ban-
skej Štiavnici, a to od 27. januára 
2012 do 28. januára 2012, odkiaľ 
odcudzil rôzne elektrické nára-
die ako el. kladivo, el. skrutkovač, 
el. vŕtačku, el. miešadlo, čím spô-
sobil majiteľovi škodu vo výške 
375,50 €. Po páchateľovi trestné-
ho činu polícia pátra.

28. januára 2012 bolo prijaté 
trestné oznámenie vo veci fyzic-
kého napadnutia v podniku Pra-
žovňa na Ul. Kammerhofská, kde 
ako podozrivý bol na tunajšie Ob-
vodné oddelenie PZ predvedený 
M.B.. Vo veci sa vykonáva skráte-
né vyšetrovanie.

Hliadka OO PZ v Banskej Štiav-
nici vykonala dňa 26. januára 
2012 kontrolu vodiča G.Č., ktorý 
viedol motocykel po Ul. Malé tr-
hovisko v Banskej Štiavnici. Vodič 
bol pri kontrole podrobený dycho-
vej skúške na alkohol s výsledkom 
0,30 mg/l a pri ďalšom vyšetrova-
ní bolo zistené, že vodič riadil mo-
tocykel aj napriek tomu, že mu 
bolo správnym orgánom vyda-
né rozhodnutie o zákaze činnosti, 
čím je dôvodne podozrivý zo spá-
chania trestného činu marenie vý-
konu úradného rozhodnutia.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Epigram Nade 
Kvakovej
A ozaj? 
Nezabudnite
televízne noviny sledovať, 
aby ste vedeli,
ako sa máte mať. 

•1.str. Plánovali sa príjmy z 
ÚPSVaR, ktoré sú na financovanie 
aktivačnej činnosti. Ďalej mesto do-
stáva pre vytypovaných občanov so-
ciálne dávky, ktoré sa poskytujú na 
MsÚ, z nich sa odvedie napr. nájom 
pre Bytovú správu.

V kapitálovej príjmovej časti sa 
plánuje príjem z predaja budov (od-
predaj na Ul. Mládežníckej, Akade-
mická 1), bytov (odpredaj bytov po 
15 -20 rokoch na Ul. Dr. J.Straku), 
pozemkov a dotácie, kde by mala 
byť refundovaná posledná platba 
za rekonštrukciu ZŠ J.Horáka a za-
teplenia ZŠ J.Kollára. Ďalej by sme 
mali dostať dotáciu na výstavbu ná-
jomných bytov na sídl. Drieňová, 
kde financujeme výdavky zo ŠFRB 
a dotáciu na pokračovanie dlážde-
nia Ul. Akademickej. V roku 2012 
by sa mal dočerpať úver na systém 
zhodnocovania odpadu – Zberný 
dvor a mal by sa čerpať ďalší úver 
zo ŠFRB na výstavbu bytov na sídl. 
Drieňová. Z výdavkovej časti roz-
počtu idú finančné prostriedky na 
bežnú prevádzku MsÚ, jednotli-
vých odd., ako napr. Správa pohre-
bísk, Mestská polícia, odd. KCRaŠ, 
Matrika, atď., najväčšie položky z 
rozpočtu idú na zimnú a letnú údrž-
bu a čistenie a opravu miestnych 
komunikácii. Zvlášť sa rozpočtova-
la rekonštrukcia prístupovej cesty k 

plavárni na Mládežníckej ul. a opra-
va Krčméryho ul. na Štefultove. V 
roku 2012 bude mesto prispievať 
na novovzniknutú Oblastnú orga-
nizáciu cestovného ruchu, financo-
vanie projektu Vito. V rámci rozvo-
ja obcí sa plánuje zmena Územného 
plánu č.3 a 4. Z bežných povinnos-
tí vyplývajúcich zo zákona o obec-
nom zriadení musí mesto zabezpe-
čiť zo svojho rozpočtu financovanie 
údržby a čistenia miestnych ko-
munikácií, verejnej zelene, verej-
ného osvetlenia a zber odpadu. Čo 
sa týka športu, bolo vyčlenených  
30 000,- eur pre športové kluby 
a oddiely, samostatne je plánova-
ná dotácia na prevádzku plavárne 
(100 000,- eur) a štadióna. Z kul-
túrnych podujatí (Živý šach, Neza-
budnuté remeslá,...), zvlášť sú roz-
počtované Salamandrové dni. Z 
rozpočtu mesta v tomto roku vy-
padávajú Materské škôlky (MŠ na 
Ul. Mierovej získala právnu subjek-
tivitu a MŠ na Štefultove bola pri-
členená k MŠ 1. mája). V rozpoč-
te mesta sú zahrnuté aj príspevky 
pre neštátne a cirkevné školské za-
riadenia a kapitola sociálneho za-
bezpečenia (opatrovateľská služ-
ba a kluby dôchodcov) a podpora 
rodín v hmotnej núdzi a podpora 
rómskeho klubu na Šobove. Z ka-
pitálových výdavkov je najdôleži-

tejšie pokračovanie rekonštrukcie 
Ul. Akademickej, vybudovanie par-
ku na sídl. Drieňová pri CBA, po-
kračovanie projektu na separovaný 
zber – Zberný dvor, hradenie náku-
pu ďalších mechanizmov a staveb-
né práce súvisiace s úpravou zber-
ného dvora a vybudovaním stojísk 
na zberné nádoby, pokračovanie a 
dokončenie bytoviek na sídl. Drie-
ňová. Aby mesto mohlo kontinuál-
ne pokračovať v rekonštrukcii ve-
rejných priestranstiev, musia byť 
vypracované projektové dokumen-
tácie. Preto sa do rozpočtu na rok 
2012 zapracovali výdavky na vy-
pracovanie projektovej dokumen-
tácie na rekonštrukciu Ul. Sládko-
viča a A.Pécha. Ďalej sú v rozpočte 
mesta zahrnuté výdavky na spra-
covanie projektovej dokumentá-
cie na rekonštrukciu striech na MŠ 
1.mája, a na vybudovanie kanalizá-
cie na Ul. SNP. V roku 2012 sa bude 
realizovať modernizácia verejného 
osvetlenia na sídl. Drieňová. Vo vý-
davkoch mesta na rok 2012 je za-
hrnuté aj splácanie úverov, či už sú 
to úvery zo Štátneho fondu rozvo-
ja bývania alebo komerčné úvery, 
ktoré mesto použilo na spolufinan-
covanie projektov získaných z eu-
rofondov, alebo na kúpu objektu od 
Národného lesníckeho centra.“

Michal Kríž

Rozpočet mesta na rok 2012

Volebná kampaň v ŠN
Pravidlá zverejňovania 
inzercie a oznamov politických 
strán počas volebnej kampane 
2012 v Štiavnických novinách 
(ďalej len "Pravidlá").

Mesto Banská Štiavnica ako vy-
davateľ periodika Štiavnické noviny 
týmito Pravidlami určuje v zmys-
le Zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. 
v zmení neskorších predpisov a v 
zmysle VZN Mesta Banská Štiavni-
ca č. 1/2006 nasledovné:
1. Týmito pravidlami sa určujú pod-
mienky zverejňovania oznamov po-
litických strán v Štiavnických novi-
nách v období politickej kampane.

2. Pod oznamom sa rozumie aká-
koľvek písomná forma prezentácie 
politickej strany alebo hnutia, ako 
sú pozvánky na stretnutia, rekla-
ma, tematicky ladené články a roz-
hovory a pod.

3. Za obdobie volebnej kampane sa 

považuje obdobie od 21 dní pred 
dňom volieb do dňa konania volieb.

4. Počas obdobia, uvedeného v 
bode 3, budú mať politické strany 
možnosť umiestniť v Štiavnických 
novinách oznam v rozsahu jednej 
novinovej strany 19 x 26 cm, t.j. 
494 cm2. 

5. Oznam je možné rozdeliť na nie-
koľko častí do viacerých čísiel Štiav-
nických novín. Jej celkový rozsah 
však nemôže prekročiť veľkosť, 
uvedenú v bode 4 týchto pravidiel.

6. Oznam zadávaný na základe 
týchto Pravidiel je politický sub-
jekt povinný objednať, dodať a 
uhradiť do termínu uzávierky prí-
slušného čísla Štiavnických novín 
(uzávierka je stanovená na každý 
pracovný pondelok, 14:00 hod.). 
Cenník inzercie v Štiavnických 
novinách je voľne prístupný na  
www.banskastiavnica.sk, prípadne 
si ho je možné vyžiadať na adrese  

sn@banskastiavnica.sk.
7. Akýkoľvek oznam v zmysle tých-
to Pravidiel musí byť dodaný v 
štandardnom formáte určenom 
pre použitie v novinovej tlači (.pdf, 
bez orezových značiek). 

8. Redakcia Štiavnických novín ne-
poskytuje pre oznamy v zmysle 
týchto Pravidiel žiadne nadštan-
dardné služby, napr. grafickú úpra-
vu a spracovanie inzercie.

9. Za oznam uverejnený v zmysle 
týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-
vednosť jeho zadávateľ (politická 
strana alebo hnutie).

10. Nerešpektovanie týchto pravi-
diel môže viesť k zamietnutiu uve-
rejnenia oznamu na základe po-
chybenia zo strany zadávateľa a 
nemôže byť považované za poruše-
nie horeuvedeného zákona a VZN 
Mesta Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Redakcia Štiavnických novín v 
mene čitateľov srdečne blahoželá 
p. Alenke Hollej, ktorá na lyžiar-
skych pretekoch Biela stopa zvíťa-
zila vo svojej kategórii a celkovo 
obsadila 16. miesto. Trať bola dlhá 
26 km a bežalo sa na Skalke voľ-
nou technikou za ideálneho poča-
sia s dostatkom snehu.

Redakcia ŠN 

Blahoželáme 
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Vďaka takým organizáciám 
ako je Nadácia VÚB, môže 
Múzeum vo Svätom Antone 
plniť jednu zo základných 
činností múzea, a to ochranu 
vzácnych umeleckých zbier-
kových predmetov, do ktorej 
patrí aj ich reštaurovanie. 

Už v roku 2008 Nadácia VÚB po-
skytla múzeu grant na zreštaurova-
nie troch obrazov od neznámeho 
viedenského maliara 18. storočia, 
na ktorých je zobrazená Mária Teré-
zia, jej manžel František Lotrinský 
a ich syn Jozef II. V roku 2010 sme 
s nádejou napísali ďalšiu žiadosť na 
sériu dvoch veľkorozmerných ob-
razov s mytologickým motívom od 
neznámeho maliara benátskej školy 
z 18. storočia, ktoré zdobia Hlavné 
schodisko kaštieľa vo Svätom An-
tone. Okrem vzácnych fresiek na 
Hlavnom schodisku sú tieto dva ob-
razy dominantou tohto priestoru. 
Veľmi sme sa potešili, keď na našu 
žiadosť prišla kladná odpoveď . Na-
dácia poskytla finančný dar na zreš-
taurovanie jedného z dvojice veľ-
korozmerných vzácnych obrazov. 
Obraz bol v roku 2010 zreštaurova-
ný a umiestnený na pôvodné miesto 

na Hlavnom schodisku. Pri pohľade 
na dva vzácne obrazy, z ktorých je 
jeden zreštaurovaný a druhý nie, 
nás trošku táto skutočnosť zamr-
zela, pretože múzeum momentál-
ne nemá financie na jeho zreštauro-
vanie. Rozhodli sme sa znovu skúsiť 
šťastie a podali sme žiadosť Nadá-
cii VÚB. Ani sme nedúfali a pred-
sa sa podarilo, dostali sme krásny 
vianočný darček pred koncom roka 

2011. Nadácia VÚB poskytla mú-
zeu vo Svätom Antone finančný dar  
20 000 eur na zreštaurovanie druhé-
ho zo série obrazov s mytologickým 
motívom. Sme veľmi vďační Nadá-
cii VÚB za túto pomoc a veríme, že 
koncom roka 2012 budú už obidva 
zreštaurované obrazy zdobiť najre-
prezentatívnejší priestor kaštieľa, 
ktorým ročne prejdú tisíce návštev-
níkov.  Mária Ďurianová

aktualIty

Spýtali sme sa, ako sú naši 
študenti spokojní s polročným 
vysvedčením?

Čakala som, že to bude horšie, ale 
nakoniec som mala šťastie a aj ne-
rozhodné známky sa priklonili k lep-
šiemu. Iva K.

Ja som spokojný, oproti prvému 
ročníku je to lepšie, už som sa akli-
matizoval. Róbert Š. 

Môžem povedať, že som spokojný, 
škola ma veľmi baví, aj moja sestra 
študuje rovnaký odbor, ale vo vyš-
šom ročníku, takže si dosť pomáha-
me. Máme aj rovnakú záľubu –soko-
liarstvo. Peťo P.

Vysvedčenie je dobré, snažil som 
sa poriadne zabrať, lebo ma čaká 
maturita. Jozef I.

Viem, že som sa veľmi nesnaži-
la, ale chcem sa zlepšiť. Pod moje 
vysvedčenie sa podpísali aj osobné 
problémy a naša bezohľadná spolu-
bývajúca. Ale toto sa už, našťastie 
vyriešilo. Veronika P.

Som spokojný so svojím výkonom, 
aj s hodnotením profesorov. Musel 
som si zvyknúť na nový systém štú-
dia na internáte, ale už je to dobré.

Miroslav N.

Známky mohli byť aj lepšie, keby 
som sa viac pripravoval, ale študent-
ský život prináša aj rôzne rušivé mo-
menty, ktoré sú neraz zaujímavejšie 
ako štúdium. Patrik H.

Ja som s priemerom známok 1,3 
celkom spokojný. Stanislav N.

Musím si vstúpiť do svedomia a 
v druhom polroku viac zabrať, aby 
koncoročné známky boli lepšie.

Anička B.
Janka Bernáthová

Štiavnické noviny
anketa

Alegória lásky, 18. st., olejomaľba na plátne. foto archív autora

Pravidlá vylepovania plagátov 
počas volebnej kampane do 
NR SR v r. 2012 v meste Banská 
Štiavnica.

Pravidlá výlepu plagátov politic-
kých strán a hnutí určuje Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta Ban-
ská Štiavnica č. 1/2006. V zmysle 
uvedeného VZN a Zákona NR SR 
č. 333/2004 Z.z. v zmení neskor-
ších predpisov je Mesto povinné vy-
hradiť pre všetky politické strany a 
hnutia rovnaký priestor a vytvoriť 
im rovnaké podmienky na realizá-
ciu svojej kampane.

Kandidujúce politické subjek-
ty sú počas vylepovania plagátov v 
rámci volebnej kampane do NR SR 
v r. 2012 povinné riadiť sa nasledu-
júcimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na výlep plagá-
tov plagátovacie betónové plochy – 
skruže, umiestnené v jednotlivých 
lokalitách mesta podľa platného 
VZN 1/ 2006; na každú takúto plo-
chu si môže kandidujúca strana 
alebo hnutie umiestniť max. 1 ks 
plagátu formátu A2, alebo väčší po-
čet plagátov, ktorých súčet veľkostí 
neprekročí veľkosť A2.

2. Kandidujúce politické strany a 
hnutia si môžu na plochy uvedené 
v bode 1) bezodplatne a samostat-
ne vylepiť plagáty tak, aby nepo-
škodili, príp. neprekryli už existu-
júce plagáty iných kandidujúcich 
politických subjektov.

3. Vzhľadom na to, že Mesto nie je 
schopné poskytnúť všetkým kandi-
dujúcim politickým stranám a hnu-
tiam primeraný a rovnaký priestor 

v každej z propagačných zaskle-
ných skriniek, uvedených vo VZN 
1/2006, Mesto v zmysle rešpekto-
vania Zákona NR SR č. 333/2004 
Z.z. s cieľom zachovania rovna-
kých príležitostí neposkytne žiad-
nemu z kandidujúcich subjektov 
počas volebnej kampane priestor 
v spomenutých skrinkách. Dôvo-
dom tohto rozhodnutia je zánik 
časti z uvedených skriniek, ako aj 
fakt, že vzhľadom na počet kandi-
dujúcich politických subjektov nie 
je možné v skrinkách vyhradiť do-
statočný štandardizovaný priestor 
pre oznamy a plagáty. 

4. V ostatných náležitostiach sú po-
vinné politické subjekty rešpektovať 
VZN Mesta B.Štiavnica č.1/2006.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Pravidlá vylepovania 
plagátov počas volieb

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fitnes centra (125 m2) so 
zariadením. Viac informácií na te-
lefónnom čísle 0903 696 183.

Pavel Bačík

Prenájom 
na plavárni

Dar Nadácie VÚB Múzeu 
vo Svätom Antone
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Prinášame vám rozhovor 
so študentom, predsedom a 
spoluzakladateľom Občian-
skeho združenia Ars é Vitae a 
spoluorganizátorom Festivalu 
Bachovej hudby Matúšom 
Sliackym.

Kedy a prečo vzniklo 
OZ Ars é Vitae?

Prvotná myšlienka padla v sep-
tembri v roku 2010, aby vznik-
lo Občianske združenie Ars é Vitae 
na podporu kultúry na Slovensku. 
Stretli sme sa väčšia partia mladých 
ľudí, hudobníci, ale aj nehudobní-
ci a vypracovali sme stanovy a po-
dali sme v januári 2011 žiadosť na 
Ministerstvo vnútra na zaregistro-
vanie nášho občianskeho združenia 
(OZ). Po 3 týždňoch nás MV potvr-
dilo ako OZ Ars é Vitae, čo znamená 
Umenie a život (latinsky), Umenie je 
život (taliansky). OZ vzniklo preto, 
aby sme mohli usporadúvať hudob-
né koncerty, ale aj workshopy a se-
mináre. Hlavným cieľom je, aby sme 
pozdvihli kultúru na Slovensku.

Kto je zakladateľom a členmi? 
Zakladateľmi OZ som ja, Slavo 

Michna (konzervatórium) a Vik-
tor Hirschner (Štátne gymnázium), 
členmi sú: Adam Stráňavský, Jozef 

Sivák, František Herman, Monika 
Lipovská a Martina Pauková.

Akú úlohu plní OZ?
V prvom rade organizujeme kon-

certy. A minulú sobotu sme hrali v 
Evanjelickom kostole na projekte 
Čítanie z knihy mŕtvych, ktoré or-
ganizuje Informačné centrum mla-
dých. Vystúpil tu Slavo Michna na 
gitare, Jožo Sivák na gitare a ja na 
organe. V roku 2011 sme zorgani-
zovali Veľkonočný koncert, Nul-
tý ročník festivalu Bachovej hudby, 
Organ Tour a Noc Nueva a Tango 
Astora Piazzolu. Všetky projekty 
mali veľký úspech a čo nás najviac 

teší, že prišli aj mladí ľudia.

Prečo vznikol projekt Festival 
Bachovej hudby – BachTribute?

Festival Bachovej hudby vznikol 
z podnetu Slava Michnu a násled-
ne aj mňa. Vzhľadom na to, že išlo 
o nultý ročník tohto festivalu, vyda-
ril sa a v tomto roku bude pokračo-
vať. Minulý rok trval festival 2 dni, 
a to piatok a sobotu. V piatok sme 
začínali študentským koncertom, 
na ktorom sa predstavili členovia 
OZ Ars é Vitae a v sobotu bola pred-
náška o živote a diele Johanna Se-
bastiana Bacha a hlavným hosťom 
festivalu bol profesor na VŠMÚ doc. 
Imrich Szabó (docent hry na orga-
ne). Na tomto festivale propaguje-
me hudbu Johanna Sebastiana Ba-
cha a umenie mladých začínajúcich 
interpretov. Festival sa uskutoč-
nil v Kostole sv. Kataríny v Banskej 
Štiavnici. Tento rok pripravujeme 1. 
ročník tohto festivalu od 3.-7.júla 
2012 a hosťom bude mladý organis-
ta z Viedne Peter Frisée. Samozrej-
me budú aj iné prekvapenia, na kto-
ré sa všetci môžu už teraz tešiť.

Aké máte plány a program akti-
vít v tomto roku? 

Určite to budú koncerty, semi-
náre. Tento polrok bude dosť bo-
hatý na rôzne naše aktivity, či už to 
bude Veľkonočný koncert, organo-
vý koncert, gitarový koncert a tak 
ďalej. Samozrejme 1.ročník Festiva-
lu Bachovej hudby (3. - 7. júl) počas 
Štiavnického kultúrneho leta. 

Viac info o OZ Ars é Vitae nájde-
te na www.arsevitae.sk a o Festivale 
na www.bachtribute.com.

Matúšovi a jeho kolegom prajeme 
veľa úspechov v štúdiu a veľa fanúši-
kov na ich koncertoch.  Michal Kríž

Umenie je život - Ars é Vitae

InzercIa

Matúš Sliacky. foto martina pauková

Základná škola Jozefa 
Kollára v Banskej Štiavnici 
na sídlisku Drieňová pozýva 
všetkých budúcich prváčikov 
na slávnostný zápis do 
prvého ročníka v školskom 
roku 2012/2013, ktorý sa 
uskutoční dňa 8. februára 
2012 v čase od 13. – 17. hodiny 
v budove školy. Rodičia si 
so sebou prinesú občiansky 
preukaz a rodný list dieťaťa.

Škola ponúka žiakom výučbu 
cudzích jazykov, vyučovanie v mo-
derných počítačových učebniach, 
chemickom laboratóriu, fyzikálnej 
učebni, hudobnej triede s karaoke 
štúdiom v telocvični a na športo-
viskách v areáli školy. V blízkosti 
školy sa nachádza ľadová plocha. 
Účasť žiakov v okresných, kraj-
ských a celoštátnych kolách olym-
piád, súťažiach, lyžiarsky výcvik 
pre žiakov 7. ročníka, plavecký vý-
cvik pre žiakov 2. ročníka. Pobyt 
v školskom klube "Drieňováčik" 
od 6:00 do 16:00 v samostatných 
upravených priestoroch budovy.

Rozhodne sa u nás nebudete 
nudiť. Príďte a uvidíte! Na spolu-
prácu s vami sa teší kolektív pra-
covníkov školy. 

Zápis sa uskutoční v budove zá-
kladnej školy. 

Ďalšie informácie vám radi po-
skytneme na www.zsjkollara.edu-
page.org, zsjkollara@centrum.sk, 
045 / 692 06 27.

ZŠ Jozefa Kollára

Radi vás 
privítame...

Chceli by sme vyjadriť čo naj-
srdečnejšie poďakovanie vede-
niu Mesta Banská Štiavnica, ako 
aj pánu Múdremu, za krásnu bie-
lu stopu pre všetkých vyznavačov 
bežeckého lyžovania, ktoré sa teší 
stále väčšej obľube. Zároveň by 
sme chceli poprosiť peších turis-
tov a psičkárov, aby nám túto sto-
pu neničili a podľa možnosti krá-
čali vedľa nej. Ďakujem.

Ladislav Bernáth, Jozef Šedivý 
a všetci kamaráti bežkári

Poďakovanie 
za bielu stopu
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O tom, že prostriedkov na 
obnovu kultúrnych pamiatok 
je málo, vedia vlastníci týchto 
objektov svoje. Príkladom 
toho, že obnova však možná 
je, je určite nádherný objekt 
Meštianskeho domu na 
Akademickej ul. č. 14 v 
Banskej Štiavnici. 

Ide o Meštiansky dom z 18. sto-
ročia postavený ešte pred rokom 
1730. Unikátna neorenesančná fa-
sáda spolu s interiérovou prestav-
bou domu na luxusný obytný dom 
ho robia výnimočným v historic-
kej zástavbe mesta. Dom sa nachá-
dza priamo pri hlavnej mestskej ko-
munikácii v Banskej Štiavnici na Ul. 
Akademickej hneď vedľa objektov 
bývalej Banskej akadémie. Tu zdo-
bí, ale už kvôli chátrajúcemu stavu 
niekoľko rokov i ohrozuje okoloi-
dúcich chodcov a vodičov aút. Ma-
jiteľ kultúrnej pamiatky nie je k sta-
vu pamiatky ľahostajný a aj napriek 
nedostatku vlastných prostriedkov 
na obnovu pamiatky, už niekoľko 
rokov spolupracuje s pamiatkarmi 
– Pamiatkovým úradom pracovis-
kom v Banskej Štiavnici. Majiteľ 
sa každoročne zapája do progra-
mu Obnovme si svoj dom a spolu-
pracuje s Trenčianskou regionál-
nou rozvojovou agentúrou (TRRA) 
zaradenou v sieti agentúr Minis-

terstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR. Vďaka aktivite 
majiteľa, ale i Pamiatkového úra-
du ako i TRRA sa v roku 2006 po-
darilo získať prostriedky na realizá-
ciu Pamiatkového výskumu, ktorý 
poukázal na vysokú hodnotu ob-
jektu. V tomto čase bolo vykonané 
tiež zameranie objektu, ktoré bolo v 
roku 2009 nevyhnutným vstupom 
pre spracovanie projektovej doku-
mentácie obnovy objektu. Na jej zá-
klade bolo možné žiadať finančné 
prostriedky na prvé sanačné práce. 
V roku 2011 podporilo Minister-
stvo kultúry SR v programe Obnov-
me si svoj dom projekt Záchrana 
meštianskeho domu v kritickom 
stavebno-technickom stave – saná-

cia vlhkosti, Akademická 14, Ban-
ská Štiavnica a prispelo na jeho rea-
lizáciu čiastkou 15 000 eur. Majiteľ 
sa na akcii podieľal spolufinancova-
ním vo výške 3 048 eur. Z dotácie 
bolo možné urobiť aspoň čiastočné 
sanačné práce, a to práce na sanácii 
vlhkosti muriva a sanácii omietko-
vých vrstiev. Úvodné sanačné práce 
na objekte zamedzia do budúcnosti 
navĺhaniu objektu a teda ďalšiemu 
znehodnocovaniu objektu. V ďalšej 
etape požiadal majiteľ kultúrnej pa-
miatky o ďalšie prostriedky na do-
končenie sanačných prác. Všetky 
projekty obnovy tejto kultúrnej pa-
miatky boli realizované s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky.  Hana Backová

Meštiansky dom na Akademickej 14. foto archív autora

Obnova meštianskeho domu 

Táto nezvyčajná výstižná 
súvislosť v prenesenom 
význame mi zišla na um 
jedného mrazivo slnečného 
dňa, keď som prechádzala 
bývalým štiavnickým 
korzom – terasou.

Nie je možné nevšimnúť si, do-
konca treba sa oblúkovito vyhnúť 
spŕške čľapotajúcej vody z výšky, z 
odkvapovej rúry, pretože jej znač-
ná časť už dávnejšie chýba (že by 
ju ktosi ukradol, i keď nebola me-
dená?!). Zátišie so sprchou, inten-
zívnejšie v dažďoch, dopĺňa sate-
litný tanier...

Takýto značne nebezpečný, zá-
žitkový pohľad sa vám naskytne 
asi v strede terasy. Presne nad pa-
mätnou tabuľou (podotýkam, nie 
tak dávno zreštaurovanou) budo-
vy, v ktorej sídlila v rokoch 1742 
– 46 prvá banská škola v Európe 
a v ktorej prednášal profesor Sa-
muel Mikovíni. Vynikajúci banský 
merač – technik, rytec, kartograf, 
matematik a hvezdár. Jednodu-
cho a výstižne povedané, poly-
histor. Projektoval mnohé jazerá 
– tajchy, v ktorých sa dnes bezsta-
rostne kúpeme...

Z pôvodne dvoch venčekov pod 
pamätnou tabuľou už dávnej-
šie jeden chýba a ten, čo zostal, 
tiež časom vybledol. Permanent-
ne mokrá fasáda zo spŕšok vody z 
neexistujúcej odkvapovej rúry za-
nedlho podľahne. Na chodníku sa 
tvorí nechcené a nebezpečné klzis-
ko. V sobotu sme boli s dvoma ka-
marátkami svedkami udalostí, ako 
sa tam jeden pán skoro "zosypal".

„To nikto nevidí“, poznamenáva 
okolo sa náhliaca architektka pani 
Vošková. „A ten tanier, dodáva. So 
satelitom však sotva čosi urobíme. 
Nie je práve najvkusnejšou peča-
ťou dnešnej doby. Hlavne na pa-
miatkových budovách. Mikovíni 
– vedecká a technická osobnosť by 
ho snáď uznala, ale spŕšky nechce-
nej vody z výšky na rohu budovy, v 
ktorej prednášal, určite nie.

Brigita Herrmannová 

Keď Mikovíni 
plače...

Dňa 12. augusta 2011 bola 
vyhlásená súťaž návrhov, 
ktorej predmetom zákazky 
bolo vypracovanie návrhu: 
Socha Nácka – Banská 
Štiavnica - návrh modelu. 

Išlo o postup v zmysle § 103 - § 108 
(súťaž návrhov) zákona o verejnom 
obstarávaní ako architektonická ve-
rejná súťaž pre neobmedzený po-
čet účastníkov vedúci k zadaniu 
zákazky na poskytnutie služby po-
stupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zá-
kona o verejnom obstarávaní. Leho-
ta na predkladanie návrhov uplynula 
30. novembra 2011 o 14:00. 

Mestu Banská Štiavnica boli doru-
čené celkovo tri návrhy modelu sochy, 
ktoré boli porotou dňa 13.12.2011 

vyhodnotené. Porota na základe kri-
térií uvedených v súťažných podkla-

doch vyhodnotila návrhy a udelila im 
nasledovné finančné odmeny:
1. miesto: akad. soch. Anton Gáb-

rik, Harmónia 3495, 900 01 Mod-
ra. Bude mu vyplatená odmena v 
hodnote 500 eur.

2. miesto: Ján Konuš, Dolná Ves 88, 
967 01 Kremnica. Bude mu vypla-
tená odmena v hodnote 300 eur.

3. miesto: Roman Gašparík, Nová 2, 
966 22 Lutila. Bude mu vyplatená 
odmena v hodnote 200 eur.
Ďalej bude mesto Banská Štiav-

nica pokračovať v zmysle zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob-
starávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov. O ďalších 
krokoch budeme víťaza súťaže ná-
vrhov informovať. 

Viktória Michalská

Súťaž návrhov na sochu 
štiavnického Nácka

Víťazný návrh. foto viktória michalská
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Pri príležitosti zápisu sokoliar-
stva na zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO 
sa na svetovom Sokoliar-
skom festivale v decembri 
2011 v Spojených arabských 
emirátoch (UAE) v Al Aine 
stretla svetová sokoliarska 
elita. Členom slovenskej 
delegácie bol aj Ing. Štefan 
Petrikovič, ktorý vychoval už 
niekoľko generácií mladých 
sokoliarov na SOŠL v Banskej 
Štiavnici.

Kto organizoval toto podujatie, 
za účasti koľkých krajín a kto 
tvoril slovenskú výpravu?

Túto jedinečnú akciu organizovali 
a finančne zabezpečovali UAE a IAF 
(medzinárodná sokoliarska asociá-
cia). Každú zo 78 zúčastnených kra-
jín reprezentovali delegovaní členo-
via národných sokoliarskych klubov. 
Slovensko zastupovala päťčlenná 
výprava, MVDr. Laco Molnár, vedú-
ci výpravy, tlmočník a znalec arab-
ského života a jazyka (9 rokov ro-
bil v UAE vo veterinárnej nemocnici 
pre šejka), Ing. Lojzo Kaššák, reži-
sér a kameraman HALALI, Ing. To-
máš Kriviansky, autor dvoch dielov 
kníh Sokoliarstvo, fotograf a doku-
mentarista, Ľubo Engler, uznávaný 
chovateľ dravcov, najmä orlov, a ja.

Aké dojmy vo Vás zanechala 
táto púštna krajina ?

Prvé tri dni sme prežili v kem-
pe postavenom v púšti 85 km od 
Al Ainu. Toto stanové mestečko po-
stavili v šejkovom oplotenom reví-
ri rozmerov 20x20 km, kde je vďaka 
zavlažovaniu vysadená riedka kro-
vinová vegetácia. Loví sa tu iba so-
kolmi. Prvý kontakt s púšťou, jem-
ný červenkastý piesok, duny, 30 
stupňov cez deň, v noci len 7, hmla, 
tancujúci beduíni, jedlo zo spoloč-
nej misy na zemi, ale aj preteky tiav 
, preteky saluky (arabský chrt), prvá 
cena terénne auto Toyota, ukážky 
útoku sokolov na vábidlo, na balón 
a zo zeme ovládaný model motoro-
vého lietadielka ťahajúceho za se-
bou vábidlo... Najväčším lákadlom 
bol lov na ťavách v púšti. Vymeni-
li sme pohodlie hotela za stan, len 
aby sme boli ráno pred 6. hod. na 
určenom mieste. V tej tme a hmle 
sme to našli len vďaka ohníku, na 
ktorom si varili domáci zázvorovú 

kávu. Postupne privádzali osedla-
né ťavy, rozdeľovali posádky, vždy k 
skúsenejšej ťave ovládanej jedným 
lanom priviazali z oboch strán dve 
ďalšie. A tak som sa stal na dlhých 
6 hodín pohoničom tej najlenivejšej 
ťavy v celej karaváne. Ťavy s inter-
nacionálnou posádkou išli rozváž-
nym krokom za sebou, po obidvoch 
stranách 2-3 Arabi s loveckými so-
kolmi, jeden saluky a neodmysli-
teľní stopári. Karavána prechádza-
la zaujímavým terénom, raz sme 
boli na pieskovej dune a videli do 
nekonečnej púštnej krajiny, inoke-
dy sme prechádzali úzkymi úžľabi-
nami. Kde-tu prebehol "tolaj" - malý 
zajac s veľkými ušami. Keď sa hmla 
a kvapky na listoch vyparili, teplota 
prudko stúpala a drevená konštruk-
cia sedla bola každým krokom tvrd-
šia. Tých cca 15 km v sedle sa stáva-
lo bojom o prežitie. Videli sme ešte 
húfy kairowanov (ako naša jarabi-
ca). Bol som šťastný, že nielen ja, ale 
hlavne tá lenivá ťavia potvora to vô-
bec prežila. Týmto sme sa rozlúčili 
s púšťou aj kempom, pretože ďalšie 
dni nás čakala oficiálna časť festiva-
lu v okolí starobylej koloniálnej pev-
nosti Al Jahili Fort (čítaj džahili) v 
Al Aine.

Aká atmosféra vládla v takom 
veľkom labyrinte kultúr sveta a 
čím zaujala naša výprava?

Mongoli, Kazaši, Kirkizi, Uzbe-
ci a Maďari mali svoje vlastné ko-
čovné jurty, sokoliari z USA a Kana-
dy zase indiánske teepee, ostatným 
účastníkom postavili stany organi-
zátori. Náš slovenský stan mal čís-
lo 1. Hlavný nápor bol vo štvrtok a 
piatok (arabské dni voľna), keď to 

praskalo vo švíkoch. Chlapi zaha-
lení v bielom, ženy v čiernom, len 
oči im svietili. A hádam každé die-
ťa sa chcelo odfotiť s ujom s bielou 
bradou, alebo aspoň s jeho veľkou 
trúbou. Týždeň pred Vianocami tu 
bolo horúco ako vo vyhni, do toho 
sa miešal spev muezína z okolitých 
mešít a nekončiaci dav návštevní-
kov v našom stane. Každý chcel vi-
dieť lovy s orlami, chytiť si kožuši-
nu z líšky, zobrať nejaký suvenír, 
prospekt, kontakt. Veľký záujem 
bol o prospekty "exoticky" zasne-
ženej Banskej Štiavnice. Keďže Česi 
mali dvoch trubačov, organizáto-
ri navrhli, aby sme 2x denne spo-
lu ako česko-slovenské trio otvárali 
sokoliarsky program. Dokonca sme 
mali vystúpenie naživo pre Al Dža-
zíru. O 17. hodine bývala Grand Pa-
rade – slávnostné defilé sokoliarov 
v národných kostýmoch s vlajkami 
a dravcami, čo pripomínalo ceremo-
niál olympijských hier. Molnár zo 
zástavou, Engler s orlom, Kaššák v 
detvianskom kroji so sokolom, z re-
prákov sa ozýva "Slovákia !!!", vchá-
dzame do sokoliarskej arény, ľudia 
mávajú, fotografujú, televízie, po-
zdravy VIP zóne, pred a za nami 
ďalší zo zúčastnených štátov, zápla-
va vlajok, priateľstva a nadšenia. Cí-
time, že sokoliarstvo, ktoré nás spá-
ja, nie je len staré dedičstvo, je to aj 
tento nezabudnuteľný okamih, ale 
hlavne, je to živá budúcnosť zacho-
vávajúca tradície.

Významnú zásluhu pri výcho-
ve mladých ľudí k sokoliarstvu 
u nás máte práve Vy a účasť na 
tomto festivale bola pre Vás is-
tým zadosťučinením. Splnilo 
podujatie Vaše očakávania? 

Jednoznačne áno. Celková atmo-
sféra a pohostinnosť Arabov bola 
obdivuhodná. Otvárací ceremoni-
ál v hoteli Rotana, záverečná re-
cepcia v sokoliarskej aréne pre vyše 
500 hostí, čistota, poriadok, mesto 
i krajina utopená v zeleni datľo-
vých paliem, architektúra chrámov 
i najmodernejších budov, výsta-
visko, ubytovanie v hoteloch s bo-
hatou vianočnou výzdobou, stra-
va aj transfer na letisko do Dubaja 
bol perfektne zorganizovaný. A ako 
na záver povedali organizátori „Ak 
Alah dá,” takéto stretnutie by chceli 
zopakovať znovu o dva roky.

Janka Bernáthová

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Oznam
Základná organizácia Sloven-

ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Banskej Štiavnici ozna-
muje svojim členom, že výbor ZO 
bude poskytovať svoje služby v 
Klube dôchodcov na námestí Sv. 
Trojice č. 7 v týchto termínoch 8. 
februára, 22. februára od 9:30 do 
12:00. Anton Greguss

Významné životné jubileum
7. februá-

ra sa dožíva 
významné-
ho životné-
ho jubilea 
okrúhlych 
60 rokov 
Marian Orčík, dlhoročný pracov-
ník Technických služieb, m.p., 
Banská Štiavnica. Do podniku na-
stúpil pred 35 rokmi ako vodič. 
Svojou svedomitou prácou sa po-
stupne vypracoval do manažér-
skych funkcií a v súčasnej dobe 
zastáva pozíciu majstra na stre-
disku 2 TS, m.p., B.Štiavnica. Pod 
jeho vedením toto stredisko dosa-
huje dobré výsledky k spokojnos-
ti jeho nadriadených, no hlavne 
občanov Banskej Štiavnice. Všetci 
zamestnanci, najmä stredisko 
č.2 TS, m.p., B.Štiavnica, mu pra-
jú v jeho ďalšom živote hlavne 
veľa zdravia, mnoho pracovných 
úspechov na zastávanej funkcii a 
v osobnom živote šťastie, zdravie 
ako aj celej jeho rodine do ďalších 
rokov života.  Gejza Volf

Blahoželanie
V dnešný na-
rodeninový 
deň, slzy za 
smiech rýchlo 
zmeň. Rozdaj 
ho všetkým 
naokolo a ver, 
že bude, ako nikdy nebolo.
A že Ťa všetci stále radi máme, 
tento veršík zo srdca Ti posielame.

30. januára 2012 oslávila svo-
je životné jubileum 90 rokov pani 
Veronika Balážfyová. Veľa zdra-
via, šťastia, lásky a božieho po-
žehnania prajú: dcéry Betka a 
Vierka s manželmi, vnúčatá Mir-
ka s manželom, Silvo, Peťo, Pal-
ko s manželkami, Duško s priateľ-
kou a pravnúčatá Filipko, Majko, 
Oliver, Samko, Sabinka, Peťko, 
Sofinka.

Ing. Štefan Petrikovič. 
foto archív autora

Vydarený Sokoliarsky festival  
v Spojených arabských emirátoch
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Ak sa vám podarí niečo stratiť, 
je dôležité, kde ste tú vec 
stratili, ale ešte dôležitejšie, 
kto ju našiel. Samozrejme, 
ide o charakterové vlastnosti 
nálezcu. Nepochopiteľné 
však je, ak stratenú vec nájdu 
postupne za sebou traja 
poctivci, ale i napriek tomu 
sa nedostane k pôvodnému 
majiteľovi.

Takúto neuveriteľnú príhodu 
som zažila osobne, keď som v so-
botu 7. januára nešťastne vytrati-
la z plecniaka v meste modrý kľúč 
s kľúčenkou značky Gaudi. Po már-
nom hľadaní na všetkých možných 
i nemožných miestach a trasách, 
som sa v rovnomennom obchode 
ako značka kľúčenky dozvedela od 
predavačiek, že sa u nich len vo dve-
rách zastavil pán, 50 až 60 ročný, 
a spytoval sa ich, či nestratili kľúč. 
„Taký fešák“, popisovala ho jedna z 
predavačiek. „Povedal, že je z Ban-
ského múzea a kľúč odovzdá na ria-
diteľstve“, upresňovala predavač-
ka. Mala som teda určitú stopu, tak 
som sa vybrala po nej. No neúspeš-

ne. Na riaditeľstve múzea o kľúči nič 
nevedeli. Po niekoľkých dňoch som 
sa do Banského múzea vybrala zno-
va. S nádejou, že kľúč predsa niekto 
priniesol. Všetci pracovníci múzea, 
vrátane pána riaditeľa PhDr.Labu-
du, CSc., mi vyšli v ústrety. Pomohli 
radami, informáciami...

Nakoniec sa objavila, celkom ná-
hodne, nie iskierka, ale jasná iskra 
nádeje. Pani Tomekovú, pracovníč-
ku múzea, jej kolega pán Harvan 
oslovil, či nestratila modrý kľúč s 
kľúčenkou. Určite je u neho, i keď 
pán Harvan nie je vôbec postarší 
pán, ale z mladšej generácie. Pote-
šila som sa a verila, že všetko je už 
šťastne vybavené. Keď mi v múzeu 
poskytli jeho číslo mobilu, netrpezli-
vo som čakala na úspešnú odpoveď. 
Čo som sa však dozvedela, ma priam 
šokovalo. Modrý kľúč aj s kľúčenkou 
skutočne našiel. Bol prevesený na 
kľučke brány, hlavného vchodu do 
expozície v Kammerhofe. Mal ho v 
rukách, ale potom ho tiež zavesil na 
kľučku brány. Usudzoval, že kto ho 
stratil, bude ho hľadať na tom istom 
mieste. Urobil tak s dobrým úmys-
lom, len nikdy nebol v obchode Gau-

di. Nedomyslel, že stratená vec sa 
hľadá skôr na zemi ako na kľučke 
brány. Zopakoval to isté, čo urobil 
prvý poctivý nálezca (úplne nezná-
my), ktorý našiel kľúč na zemi. No a 
tretí poctivý nálezca, ktorý sa ohlásil 
v obchode na terase, vec nedotiahol 
do konca. Na riaditeľstve Banské-
ho múzea modrý kľúč zatiaľ neodo-
vzdal... Urobí to ešte? 

Modrý kľúč je už dnes viac-menej 
bezpredmetnou záležitosťou, ale na 
kovovej kľúčenke mi značne záleží.

Úprimné poďakovanie patrí riadi-
teľovi SBM PhDr.Jozefovi Labudo-
vi, CSc, jeho sekretárke pani Beate 
Babiakovej, Ing.Petrovi Zorvanovi, 
PhD., pani Márii Tomekovej, Mgr. 
Adriane Matejkovej, PhD., Ing. On-
drejovi Michnovi a pánu Danielovi 
Harvanovi. Všetci pomohli radami, 
informáciami, vypočuli ma...

Ďakujem aj Mestskej polícii a 
majiteľovi penziónu Nostalgia Mgr.
Martinovi Macharikovi, ktorý mi 
pomohol dostať sa v ten osudný deň 
domov. Priam horolezecko – akro-
batickým spôsobom. Rovnako ďa-
kujem aj dvom predavačkám z Gau-
di. Brigita Herrmannová

Záhada modrého kľúča

V areáli SPŠ S.Mikovíniho v 
Banskej Štiavnici na parko-
visku v Botanickej záhrade 
môžete objaviť snehový 
výtvor, ktorý zhotovili 
študenti tunajšej školy. 

Oslovili sme preto praktické-
ho vyučujúceho Propagačného vý-
tvarníctva pána Ivana Slovenčáka a 
poprosili sme ho, aby nám o tom-
to projekte niečo prezradil: „Minu-
lý týždeň, keď napadlo viacej snehu, 
sme sa spolu so študentmi 3.ročníka 
odboru Propagačné výtvarníctvo na 
SPŠ S.Mikovíniho rozhodli, že po 
uzatvorení známok, vyjdeme von a 
skúsime niečo namodelovať zo sne-
hu. Tento materiál je zadarmo a je 
to aj v ostatných mestách zvykom a 
trendom niečo vymodelovať zo sne-
hu, nejakých snehuliakov, príp. iné 
diela. Preto sme využili priestor v 
areáli našej školy a bohatú snehovú 
nádielku a rozhodli sme sa, že po-
stavíme niečo väčšie. V ročníku sú 
prevažne baby, ktoré navrhli mač-
ku, tak sa začalo stavať. Zo začiatku 
dielo malo tvar sfingy v kombinácii 

s mačkou. Keďže sneh nebol príliš 
tvrdý a dobre tvarovateľný, tak nám 
to umožnilo postaviť väčšie dielo. 
Postavili sme mačku za jeden deň 
v rámci vyučovania predmetu navr-
hovanie. Na druhý deň po postave-
ní tohto umeleckého výtvoru sem 
začali chodiť rodičia so svojimi deť-
mi. Trošku to poňali ako šmýkačku, 
tak sme ešte potom dopracovali pre 

deti šmýkačku, aby sa mohli pokoj-
ne spustiť a pofotiť sa tu. Chcel by 
som týmto pozvať rodiny so svojimi 
ratolesťami, aby sa prišli pozrieť na 
tento výtvor a zažili tak spolu s nimi 
romantickú snehovú atmosféru v 
botanickej záhrade. Budeme radi, ak 
sa nám niečo podobné podarí vymo-
delovať aj v budúcom roku pri dob-
rej snehovej nádielke.“ Michal Kríž

Umelecký výtvor v areáli školy

Snehové umelecké dielo sa teší veľkej pozornosti. foto michal kríž

Eva Uhrinčaťová, čitateľka ŠN 

Šunkovo - syrové taštičky
Potrebujeme: 1 lístkové ces-
to, 10 plátkov šunky, 10 plátkov 
syra, 1 vajce
Postup: Cesto rozvaľkáme na 
hrúbku 3 mm, ostriežkou pokrá-
jame na obdĺžniky, na polovicu 
každého dáme po tenkom plátku 
šunky a syra, prikryjeme ich dru-
hou polovicou, okraje pritlačíme. 
Vrch potrieme vajíčkom. Pečieme 
asi 10 minút.  Dobrú chuť!

Fáber Dance Scholl otvára 
zimné tanečné kurzy.

Kurz spoločenského tanca 
pre začiatočníkov
1. lekcia – 7. februára 2012, 18:45

Salsa pre páry  -
Latino Lady Style pre ženy,  -
1.lekcia – 10.2.2012 o 18:00
Zumba – podľa rozvrhu -
Individuálny kurz – príprava  -
mladomanželov na svadbu

Zimné tanečné kurzy 
pre mládež
Zumba pre stredoškolákov, 1. lek-
cia - 7. februára 2012 o 17:30

Príprava celej triedy na stužko- -
vú slávnosť
Príprava žiakov 9. roč. ZŠ na  -
venčekový ples

Otvorenie jarných kurzov
Začiatok nových jarných kur-

zov bude v týždni od 30. aprí-
la 2012. Na kurzy sa môžete pri-
hlásiť na www.faber-dance.com, 
info@faber-dance.com, 0911 218 
459, 0911 114 460. Juraj Fáber

Zimné 
tanečné kurzy 
pre dospelých
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Zimomravenie
4. marca, Kultúrne centrum, 4 € deti, 6 € dospelí, 13 € rodinné (max. 2 dospelí a 2 deti do 18 rokov)
Vstupné na hlavný sobotný program Veľké zimomravenie (Hra v meste + program v Kultúrnom centre):
10:00 – 13:00

Mestečko 3
Už tretie dobrodružné pátranie , kde sa prastaré legendy strieborného mesta vpíjajú do vášho súčasného príbehu. Ľadové indície, neľahké úlohy, mrazi-
vé rozuzlenia. Ale na konci - úžasné hrejivé prekvapenie! Príďte sa so svojou rodinou a priateľmi zahrať jedinečnú mestskú hru. 

12:00 – 18:00
Dom tvorivých zimomriavok
Komnata vnímavých detí

Celodenný program, v ktorom vystúpia divadlo Žužu s Fidlibumom, moderátor a zabávač Erik, mím Miro 
Kasprzyk a Divadlo spod Spišského hradu. Zažite krásne predstavenia, veľkú zábavu, naučte sa pantomí-
mu, získajte so svojimi rodičmi titul Majster Pucla a staňte sa súčasťou našich predstavení!

Komnata súťaživých detí
Neskutočná miestnosť plná úžasných známych, ale najmä neznámych spoločenských hier. Hrajte 
spolu s rodičmi, kamarátmi alebo aj neznámymi pod vedením výborných animátorov! Pripravené v 
spolupráci s www.ihrysko.sk.

Komnata tvorivých detí
Čakajú vás tu chvíle, na ktoré nezabudnete. Vytvoriť si môžete vlastnými rukami zaujímavé predme-
ty,ktoré vám budú pripomínať návštevu čarovného sveta.

Komnata šikovných detí
Získajte body do svojho tovarišskej knižky a staňte sa členom cechu Zimomravenia! Perníková chalúpka, 
rozprávkový poník, krivé zrkadlá, kradnutie dračieho vajca a náprava bezfarebného sveta.

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.2/2012: „Kocúr, čo neloví, chlap 
čo nevraví, obaja sú hladní.“ Výher-
com sa stáva Ján Petrík, Dolná 
23, Banská Štiavnica. 
V tajničke sa ukrýva ľudová múd-
rosť: „Tak ako dávaš... (dokončenie 
tajničky) 
A., Lotor, žrď na voze, Zväz priemy-
selných monopolov, bývalá politic-
ká strana, hrada, B., Hlupák, opa-
ríme, zradenia, C., 2. časť tajničky, 
spoluhláska v slove uši, D., Ozn. áut 
Kambodže a Luxemburska, lieta-
dlo, reval, hrdlá, tálium, E., Boda-
vý hmyz, šľachtic, otázka na spô-
sob, vták, turecké mužské meno, F., 
Vsal, potomkovia Borata, delfíny, 
G., Začiatok tajničky, mesto v Por-
tugalsku, netlo naopak, H., Polo-
mer, zirkónium, mul, Elton s preho-
denými spoluhláskami, existujete, 

odd. technickej kontro-
ly, I., Aneta, ozn. kance-
lárskych potrieb, Armáda 
slovenskej republiky, Slo-
venská informačná služ-
ba, osobné zámeno, sa-
mohláska v slove rys, J., 
3.časť tajničky, K., Oma-
kanie, Sloboda a Solida-
rita, lovkyňa perál, alebo 
rusky, okús
1., Patriaci Linkovi, ob-
razáreň v Madride, 2., 
Zahlásil, poznávam, 3., 
Miska, averzia naopak, 
4., Rozkaz, hlt, takto, 5., 
Oto pracuj, obojživelník, 
jazyk slovenský, 6., Naša 
TV, dravý vták, listnatý 
strom, 7., Slonovina, ťažko pracu-
je, časť tváre, 8., Daj zapučiť, meno 
psa, poza, 9., Mám prečítané, 10., 
Trovím peniaze, rozprávková posta-
va, Boh Slnka v Egypte, 11., Lama 
odzadu, názov kozmetiky, snívaj, 

12., Častica, veľký klinec, dával se-
meno do zeme, 13., Malé jadierka 
po rusky, okresné tlačové stredisko, 
existuješ, 14., Krík s modrými plod-
mi, slabiky lekársky, Okresná vojen-
ská správa, 15., Obojživelník, Tóno, 

v poriadku, 16., Tromf, vznášajú sa 
vo vzduchu, 17., Koniec tajničky, 
znížený tón E,
Pomôcky: Ebur, Ra, Lisabon, Alka, 
Ozerka, Asta 

Anna Rihová

kultúra

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Sherlock Holmes 2:Hra tieňov
Streda 8.2., 18:30, 2,30, dobrodružný, USA, 129 min., MN12
Vo filme hlavnú úlohu najznámejšieho svetového detektíva Sherlocka Holmesa stvárnil Robert Downey Jr. Diváci sa 
môžu tešiť aj na jeho impozantného kolegu Dr. Watsona v podaní Juda Lawa.

Filmový klub oko: Na Mamuta!
Piatok 10.2., 19:00, 2,00, Francúzsko, 2010, far., 92 min
Gérard Depardieu nasadá na legendárnu motorku Mammut z roku 1973 a rúti sa za bývalými zamestnávateľmi zís-
kať potvrdenia potrebné na vybavenie zaslúženej penzie. Lenže seniorsky výlet sa čoskoro premení na bláznivé road-
movie plné bizarných stretnutí, spomienok na bývalú lásku (Isabelle Adjani) a nečakaných zvratov. Šesťdesiatnik Ser-
ge prežíva "easy ride" svojho života so všetkým čo k tomu patrí.
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Poetické dielo Elégie slovenské-
ho národa vyšlo na sklonku r. 2011 
vo vydavateľstve Slovenský spi-
sovateľ. Autorka v ňom umelec-
ky spracovala dejiny slovenského 
národa. V pôsobivých básnických 
obrazoch približuje spoločenské 
útvary starých Slovanov, počnúc 
Samovou ríšou, Veľkou Mora-
vou, významné historické osob-
nosti – knieža Rastislava, Sväto-
pluka, vierozvestcov Konštantína 
a Metoda, prvý literárny artefakt 
– Konštantínov Proglas, hodnotí 
jeho prínos do našej kultúry. Ne-
chýbajú citáty z Komenského die-
la a Biblie.

Významné miesto v básnickej 
zbierke patrí štúrovcom, slepé-
mu šíriteľovi knižnej kultúry Ma-
tejovi Hrebendovi, prekladateľovi 
Biblie Romualdovi Hadbavnému. 
V zbierke nachádzame aj obrazy 
venované osobnostiam novodo-
bej slovenskej histórie a kultúry 
– Štefánikovi, biskupom Vojtaš-
šákovi, Gojdičovi, literátom Rúfu-
sovi a Mináčovi. Veľmi sugestívna 
je báseň Poprava prvého preziden-
ta. Záverečnú časť zbierky autor-
ka obohatila o cenné Poznámky k 
historiografii.

Dana Podracká sa predstavi-
la ako vynikajúca znalkyňa našej 
histórie, ktorú dokázala priblížiť 
čitateľovi originálnymi básnický-
mi obrazmi s vycibreným jazykom 
a početnými metaforami. Je to čí-
tanie pre intelektuálne vyspelého 
milovníka poetického slova. Pô-
sobivosť knihy umocňujú čierno-
biele ilustrácie z historických tla-
čí Ústrednej knižnice Slovenskej 
akadémie vied. Nora Bujnová

Slovenské elégie.

Nová básnická 
zbierka Dany 
Podrackej „Ajhľa, človek, dokonalosť 

božia, vrchol tvorstva, 
bezhraničná pýcha. Pestré 
vážky, keď im krídla zložia, 
fádna šedá z ich tiel na svet 
dýcha…“ verše o blízkosti 
smrti umocnené organovou 
hudbou zazneli v úvode 
spomienkového podujatia, 
ktoré sa uskutočnilo pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa pamiatky obetí holo-
kaustu v sobotu 28.januára 
2012 v Evanjelickom kostole 
v Banskej Štiavnici.

„Mnohí sa pýtajú, ako k takej tra-
gédii mohlo dôjsť, ale odpoveď je 
veľmi jednoduchá a jasná, pričom 
nám všetkým nastavuje zrkadlo: 
Nebolo by obetí, nebolo by agreso-
ra, keby nebolo tých, čo sa nemo a 
nečinne prizerajú. (Primo Levy) Ne-
môžeme zmeniť svet, nemôžeme 
stvoriť dokonalé bytosti, ale máme 
na výber, či sa budeme iba nečin-
ne prizerať, alebo sa pokúsime uro-
biť svet lepším. A tento odkaz sme 

povinní niesť pre mŕtvych a aj pre 
živých.“ To sú slová PaedDr. Beaty 
Nemcovej, ktorá sa touto boľavou 
etapou dejín intenzívne zaoberá a 
snaží sa ju zdokumentovať pre sú-
časnosť, aj pre budúce generácie a 
to s jediným zámerom, aby sa po-
dobné nezmyselné vraždenie nikdy 
neopakovalo. 

Mrazivé ovzdušie v chráme zná-
sobovalo pocity bezmocnosti a zú-
falstva pri pohľade na autentické 
filmové a fotografické dokumenty z 
čias deportácie a vraždenia Židov v 
koncentračných táboroch. Len ho-
rúce slzy sa nám tlačili do očí. Nie,-
nemáme právo zabudnúť na šesť 
miliónov nevinných zavraždených 
mužov, žien a detí, na ich nesmier-
ne utrpenie a nezmyselnú smrť. 
Nemáme právo zabudnúť na hroz-
né udalosti, ktoré neobišli ani naše 
mesto, a na ktoré si mnohí starší 
spoluobčania aj po siedmich desať-
ročiach bolestne spomínajú. Číta-
nie mien z knihy mŕtvych bolo vy-
jadrením úcty i spomienkou na 271 
konkrétnych obetí holokaustu. Boli 

to mená ľudí z Banskej Štiavnice. 
Ľudí, ktorí tu mali svoj domov, ro-
dinu, priateľov, svoje sny, túžby, by-
tosti i miesta, ktoré milovali.Toto 
všetko im bolo násilím odtrhnuté, 
ako tie krídla vážkam, nechaným 
napospas krutej smrti. Nie, nemá-
me právo zabudnúť na to, čoho je 
človek schopný dopustiť sa na inom 
človeku iba preto, že má iné vie-
rovyznanie, farbu pleti, sexuálnu 
orientáciu, či politickú príslušnosť. 
Aj plamienky sviečok na schodoch 
do kostola boli tichým vzdaním 
úcty týmto obetiam.

Podujatie pripravili: Informač-
né centrum mladých v Banskej 
Štiavnici a Klaudstudio. V progra-
me účinkovalo hudobné zosku-
penie Ars é vitae, mená čítali Be-
ata Nemcová, Juraj Čabák, Pavol 
Balžanka, Ivan Lukáč, Oľga Kuch-
tová, Veronika Kapustová, Viktor 
Hirschner, Ladislav Welward, Iva-
na Maleš, Marek Kapusta, Jaroslav 
Koleda,Michaela Inglotová a poé-
ziou prispela autorka tohto článku.

Janka Bernáthová

Čítanie z knihy mŕtvych

V soboru 28. januára 2012 o 
14:00 sa konala 139. Výročná 
členská schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej 
Štiavnici, za účasti 47 členov a 
8 mladých hasičov. 

Za mesto nás poctil účasťou pán 
JUDr. Dušan Lukačko, zástup-
ca primátorky mesta a náš člen, 
za Územný výbor Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany pán vrchný inšpek-
tor Ing. Jozef Perina, predseda 
ÚzV. Riaditeľka ÚzV DPO pani Má-
ria Putišová, vrch. inšp. pán Vladi-
mír Slezák, promovaný právnik a 
veliteľ ÚzV DPO v Žiari nad Hro-
nom. Pán Anton Greguss, predseda 
SZPB. vrch. inšp. pán Matej Hav-
ran, zaslúžilý člen DPO SR, kto-
rému Prezídiom DPO SR dňa 13. 
októbra 2011 schválilo riadne po-
výšenie do hasičskej generálskej 
hodnosti vrchný inšpektor. Srdeč-
ne blahoželáme.

Krátky program nám pripravili 
naši Plameniaci Alžbetka Kremlová 
a Kubko Volfinau. 

Schôdzu viedol predseda Dobro-
voľného hasičského zboru, zaslúži-
lý člen DPO SR vrch. inšp. Vladimír 

Poprac. Za 5 ročné volebné obdobie 
sme odprevadili na poslednú cestu 
25 členov a sympatizantov nášho 
zboru. Uctili sme si ich jednominú-
tovým tichom. Preventívnu správu 
predniesol Jozef Borský, preventi-
vár mesta s konštatovaním, že sa 
vykonali protipožiarne preventív-
ne kontroly v časti Banky, Počú-
vadlianske jazero, Jergištôlňa, pod 
Kalváriou ako i v obchodoch. Sprá-
vu o činnosti mladých hasičov pred-
niesla šéfka mládeže pani Júlia Po-
pracová. Za Mestský hasičský zbor 
predniesol správu Ing. Vladimír 
Kotilla, v roku 2011 boli 2 lúčne po-
žiare,1 lesný a 1 domový požiar. Za 
záchranu Národnej kultúrnej pa-
miatky (NKP) Klopačky, požiar od 
komína, bolo schválené povýšenie 
Miroslavovi Krkoškovi do hodnos-
ti mladší technik, ppl. Ing. Vladimí-
rovi Kotillovi do hodnosti techni-
ka, Zdenovi Soldánovi do hodnosti 
mladšieho zbormajstra, Michalovi 
Bokrošovi do hodnosti mladšieho 
zbormajstra a Zdenkovi Soldáno-
vi do hodnosti mladšieho zbormaj-
stra.

Na 5-ročné volebné obdobie bol 
schválený nový výbor DHZ. Po 

schválení Uznesenia sa podával ha-
sičský guláš. Tu sa chceme srdečne 
poďakovať pánu Jaroslavovi Dudí-
kovi, riaditeľovi Mestských lesov, 
pánu Miroslavovi Kremlovi, pani 
Júlii Ernekovej, pani Renáte Anta-
lovej, pánu Vladimírovi Stračino-
vi, pánu Ing. Vladimírovi Kotillovi, 
a pánu Mariánovi Čiernemu, Nad 
Kozákom, kde sa guláš varil. 

Konalo sa prvé zasadnutie no-
vozvoleného výboru DHZ, ktoré 
otvoril Ing. Jozef Perina, predseda 
ÚzV DPO. Odovzdal potom slovo 
zvolenému VČS predsedovi DHZ 
Vladimírovi Popracovi, za veliteľa 
DHZ bol schválený Patrik Dobro-
ta, Miloš Zábudlý za preventivára, 
Lenka Lietavová za pokladníčku, 
Veronika Soldánová a Zuzana Mi-
kulčíková za tajomníčky, Júlia Po-
pracová za referentku mládeže, 
Ing. Vladimír Kotilla za strojníka 
a vodiča, Dana Ozanková za or-
ganizačnú referentku, Martin Ko-
morník za strojníka a Štefan Paro-
bok za člena výboru. Za revízorku 
bola VČS schválená pani Soňa Iva-
ničová.

Po družnom posedení sme sa 
rozišli domov. Vladimír Poprac

Výročná bilancia DHZ
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V šiestom kole 3. ligy v šachu 
sa našim družstvám nedarilo.

V dôsledku snehovej kalamity 
cestovalo družstvo Sitna do Banskej 
Bystrice iba so siedmimi hráčmi. Aj 
takto oslabení mali blízko k neroz-
hodnému výsledku, keď o výhre do-
mácich rozhodla posledná partia, v 
ktorej nášmu mladému šachistovi 
chýbali potrebné skúsenosti. Hráči 
Klopačky vysoko prehrali s maďar-
ským súperom, keď dokázali uhrať 
iba dve remízy.

V nedeľu 5. februára 2012 opäť 
hrajú obe naše družstvá v domácom 
prostredí, keď Sitno privíta Krem-
nicu a Klopačka Modrý Kameň.

ŠK Veža CVČ Banská Bystrica - 
Opevnenie Banská Štiavnica - 

Sitno 5:3 
Body: vyhrali Píš a Longauer, remi-
zovali Kuchyňa a Pásztor

Balassagyarmati Kabel SE - 
Opevnenie Banská Štiavnica-
Klopačka 7:1
Remizovali Rendla a Hudec

Ostatné zápasy
ŠO MsL Kremnica - ŠK Slovan Hrn-
čiarske Zalužany 4,5:3,5
Vyhral Harman, remizovali Kraml 
M., Adamson, Kraml I., Cigánek, 
Macho, Karaska a Wollner J.
Magnezit Jelšava B - Nová Baňa 
4,5:3,5
PŠK Kurta Banská Bystrica - ŠK 
Garde CVČ Detva 6,5:1,5
PŠK Rimavská Sobota - ŠO Podbre-
zová 5:3

ŠK Podpoľanie Stožok - ŠK Vini-
ca 3,5:4,5
Slovan Sliač - FTC Fiľakovo B 
3,5:4,5
ŠK Orlová Pohorelá - Slovan Modrý 
Kameň 5:3

Tabuľka
1 PŠK Kurta B. Bystrica 6 6 0 0 12
2 Magnezit Jelšava B 6 4 1 1 9
3 PŠK Rimavská Sobota 6 4 1 1 9
4 ŠK Vinica 6 4 0 2 8
5 ŠK Garde CVČ Detva 6 3 1 2 7
6 ŠO Podbrezová 6 3 1 2 7
7 FTC Fiľakovo B 6 3 0 3 6
8 Opevnenie BŠ Sitno 6 3 0 3 6
9 Slovan Nová Baňa 6 3 0 3 6

10 ŠK Podpoľanie Stožok 6 3 0 3 6
11 ŠK Orlová Pohorelá 6 3 0 3 6
12 ŠK Veža CVČ B. Bystrica 6 3 0 3 6
13 Slovan Modrý Kameň 6 2 0 4 4
14 Slovan Sliač 6 2 0 4 4
15 Balassagyarmati Kabel SE 6 2 0 4 4
16 ŠO MsL Kremnica 6 2 0 4 4
17 ŠK Hrnčiarske Zalužany 6 1 0 5 2
18 Opevnenie BŠ Klopačka 6 1 0 5 2

Standa Kuchyňa

Šachové prehry našich

OŠK Priechod - Sitno Banská 
Štiavnica 4:3 (1:2) 
Góly: Kminiak 2, Šima
Zostava I. polčas: Pažout, Halát, Han-
zlík, Necpal, Dulaj, Mayer, Barák, Ur-
gela, Slaný, Kminiak, Šima. 
Zostava II. polčas: Kraják, Halát (55.

min.Ferienčik ml.), Hanzlik (75.min.
Cabanik), Dulaj (70.min.Ladický), 
Hudák M., Čiliak, Barák (55.min.Be-
ňadik), Kosec, Slaný, Kminiak, Ferien-
čík st.

Naše mužstvo odohralo prvý prí-

pravný zápas, v ktorom tréner mal 
k dispozícii 20 hráčov a všetkým 
dal možnosť hrať v zápase, čo sa 
odzrkadlilo i na konečnom výsled-
ku, keď naše mužstvo po 45. mi-
nútach viedlo a bolo jasne lepším 
mužstvom. Ivan Javorský

Zimná príprava futbalistov

Dňa 28. januára 2012 sa konali 
majstrovstvá BBSK v Brezne v 
streľbe zo vzduchových zbraní. 

Mladí strelci opäť preukázali svo-
ju vysokú výkonnostnú úroveň. V 
streľbe zo vzduchovej pušky na 10 
m v stoji v kategórii juniori obsa-
dil Peter Lupták ml. 1.miesto. V ka-
tegórii dorastenci obsadili Patrik 
Jány 2.miesto a Štefan Šulek ml. 
3.miesto. Strelci opäť preukázali dl-
horočnú úspešnosť na vrcholných 
streleckých súťažiach v Slovenskej 
republike! Ľubomír Drbohlav

Majstrovstvá BBSK v strelbe 

Strelci zo Štiavnice po vyhodnotení na majstrovstvách BBSK v Brezne. 
Zľava Patrik Jány, Peter Lupták ml. a Štefan Šulek ml. foto ľubomír drbohlav

Pozvánka
HK 38 so spoločnosťou Avon 

usporiada dňa 19.2.2012 o 14 
hod. karneval pre deti a mládež 
v telocvični v ZŠ J.Kollára na síd-
lisku Drieňová. V programe bude 
prezentácia kozmetiky Avon a 
tombola. Srdečne pozývame! 

Organizátori

Oznam 
Dňa 29.1.2012 bolo otvorené 

klzisko pre verejnosť na sídlisku 
Drieňová. Otvorené je v pondelok 
až piatok: 15:00 - 18:00, sobota, 
nedeľa: 14:00 - 18:00 - korčuľo-
vanie pre verejnosť a v pondelok 
až nedeľa: 18:00 - 19:30 - hokej. 
Vstupné na klzisko: korčuľovanie 
– 0,50 eur/osobu, hokej – 1 euro/
osobu. Príďte si zašportovať!

Škola hajnalu
TIC Svätý Anton vás srdečne 

pozýva na Škola hajnalu: Škola ľu-
dového tanca 4.- 5.2.2012 (sobo-
ta, nedeľa) v KD Svätý Anton, so-
bota 4.2.2012 od 10:00 - 13:00 
hod. od 14:30 - 17:00 hod., nede-
ľa 5.2.2012 od 13:00 - 17:00 hod.

Tešíme sa na vás... privítame 
chlapcov. Prineste si so sebou po-
hodlné oblečenie (nie rifle)! Po-
žičovňa kostýmov. Bližšie info: 
0903 441 114, 0907 704 718

Pozvánka
Drogéria Teta pozýva dňa 

7.2.2012 dámy na akciu firmy 
Rimmel London. Súčasťou akcie 
bude líčenie profesionálnou vizá-
žistkou a zľava 20% na výroby fir-
my Rimmel London. 

Drogéria Teta, Mládežnícka 24, 
Banská Štiavnica

Gajduj, gajdoško 
BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko v Žiari nad Hronom, 
Cech slovenských gajdošov vás 
pozývajú na výchovný koncert 
určený pre deti a mládež z ban-
skoštiavnického regiónu „Gajduj, 
gajdoško“, ktorý sa uskutoční 
v pondelok 13.februára 2012 o 
10:00 v kine Akademik v Banskej 
Štiavnici a je spojený s výsta-
vou výtvarných prác detí maľo-
vané fašiangy organizované ako 
sprievodné podujatie 25. medzi-
národného strediska gajdošov a 
gajdošských hudieb Gajdošské 
fašiangy. 

oznamy, pozvánky
spomienky

InzercIa
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InzercIa

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

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 �
Predám garáž na Zigmundšachte,  �

24m², tel.č.: 0904 110 869

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

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

Kúpim dušu so šikmým ventilom  �
7,50 – 20, môže byť i 7,0 -20, tel.č.: 
0918 688 850

Predám mládzu uskladnená vyše  �
5 metrákov, cena podľa dohody, 
tel.č.:0918 688 850

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

Hľadám čestného vodiča s autom,  �

Na výzvu Nadácie TV JOJ 
sa môžu prihlásiť mladí 
športovci vo veku 10-15 rokov, 
jednotlivci aj športové tímy z 
ktorejkoľvek časti Slovenska. 

Podmienkou je byť štátnym ob-
čanom Slovenskej republiky, mať 
platnú registráciu príslušného 
športového zväzu (klubu) na Slo-
vensku, dosahovať nadpriemerné 
športové výsledky vo svoje veko-
vej kategórii a mať ambíciu porov-
nať si svoje sily s rovesníkmi na 
medzinárodnej športovej súťaži. 

Stačí iba správne vyplniť prihláš-
ku a poslať ju spolu s povinnými 

prílohami najneskôr do 31. mar-
ca 2012 e-mailom na adresu: spor-
tovetalenty@joj.sk alebo poštou na 
adresu: Nadácia TV JOJ, Brečta-
nova 1, 83101 Bratislava. Heslo: 
Mladé športové talenty Slovenska. 
Prihlášku je možné si stiahnuť na 
http://nadacia.joj.sk/sportove-ta-
lenty/prihlaska-2012--stan-sa-cle-
nom-top-teamu-a-reprezentuj-Slo-
vensko.html. Pri podaní prihlášky 
nezabudnite na povinné prílohy! 
Nie je ich veľa, ale sú veľmi dôležité 
pre čestnú športovú komisiu, kto-
rá bude tých najlepších športovcov 

vyberať a ktorých chceme v škol-
skom roku 2012/2013 podporovať. 
Nezabudnite preto na 4 veci! 

športový životopis,  -
športové výsledky, dosiahnuté  -
za posledných 12 mesiacov, 
harmonogram plánovaných  -
športových podujatí v školskom 
roku 2012/2013 
fotografie zo súťaží a tréningov. -

Prípadné nejasnosti sa pokúsi-
me objasniť v redakcií Štiavnických 
novín, alebo na telefónnom čísle:  
045 / 679 03 88. Peter Sliacky

Výzva Nadácie televízie JOJ mladým športovým talentom vo veku 10 až 15 rokov

Podpora mladým športovcom

Nadácia TV JOJ vznikla 18. 6. 2007. 
Podporuje a organizuje celoslo-
venské aktivity v oblasti sociálnej 
charity, detskej onkológie, talento-
vaných detí a mládeže a v oblasti 
národného kultúrneho dedičstva.

InzercIa

Predám Citroen Xsara 1.4 ix,  �
r.výr.2002, červená metalíza, 132 000 
km, dobrý tech. Stav, zimné gumy, cena 
2 490,-€, 0904 515 788, e-mail: miro.
blahut@azet.sk. 

Predám 3-izbový byt v BŠ, 70m² na  �
Drieňovej, 4 posch., kompletne prero-
bený, nízke mesačné náklady, rýchla 
dohoda = dobrá zľava, 0911 900 222

ktorý má tiež záujem cestovať po kul-
túrnych pamiatkach Slovenska, tel.č.: 
0918 688 850

Kované brány, ploty, zábradlia - lac- �
no, rýchlo a kvalitne. 0915 810 387


