
Výberové konanie
Mesto Banská Štiavnica vypisuje 
výberové konanie na pozíciu 
inšpektora Mestskej polície. str.3

Ako sa darí kultúre?
Ako to vyzerá s kultúrou v obciach 
nášho okresu, sme zisťovali vo 
Svätom Antone. str.10
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InzercIa

V piatok 3. februára 2012 si 
Základná škola Jozefa Horáka 
pripomenula 50. výročie 
svojho vzniku a 105. narode-
niny slávneho spisovateľa,  
po ktorom je pomenovaná.

Hostí vítali priestory vyzdobené 
milými detskými kresbičkami, sláv-
nostne prestreté stoly a ochotné pa-
nie učiteľky, ktoré nalievali hneď po 
príchode uzimeným účastníkom 
osláv horúci čaj a kávu a ponúkali 
zákusky od výmyslu sveta. Pozvanie 
na oslavu prijali: primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková, vicepri-
mátor JUDr. Dušan Lukačko, pred-
nostka MsÚ Ing. Ivana Nikolajová, 
vedúca Školského úradu PaedDr. 
Viera Ebert, riaditeľka Pohronské-

ho osvetového strediska Mgr. Hele-
na Žňavová, bývalý primátor mesta 
Mgr. Pavol Balžanka, predsedníčka 
Živeny Jolana Šamová, zástupcovia 
družobných škôl zo srbskej Vojvodi-
ny a Moravskej Třebovej, predsta-
vitelia firiem, ktoré sa podieľali na 
rekonštrukcii školy, bývalí pedagó-
govia, žiaci a ich rodičia. Na dopo-
ludnie žiaci školy pod vedením svo-
jich učiteľov pripravili slávnostnú 
akadémiu s názvom Cesta desaťro-
čiami. Trojica "kronikárov" priblížila 
najvýznamnejšie spoločensko-poli-
tické udalosti uplynulých 50 rokov 
a históriu školy. Obecenstvo súbež-
ne sledovalo dobové obrázky pre-
mietané na veľkom plátne."Roz-
právanie" striedali tance, spevy a 
krátke scénky.  •3.str.

Oslavy významných výročí

Na 31. januára 2012 zvolala 
primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková rokovanie 
mestského zastupiteľstva.
Prítomní boli všetci poslanci.

MsZ schválilo
spolufinancovanie projektu s ná- -
zvom Inovácia vzdelávacieho pro-
cesu na ZŠ Jozefa Horáka v sume 
4 739, 68 eur, čo predstavuje 50 

% z celkovej výšky spolufinanco-
vania projektu,
spolufinancovanie projektu  - ZŠ 
Jozefa Kollára zavádza pre svojich 
žiakov moderné metódy výučby v 
sume 7 333, 58 eur, čo predsta-
vuje celú výšku spolufinancova-
nia projektu,
optimalizáciu a zabezpečenie  -
autobusovej dopravy v meste 
Banská Štiavnica na rok 2012 v 

Z rokovania mestského zastupiteľstva
zmysle nového cestovného po-
riadku platného od 1.3.2012. V 
prípade, že sa financovanie ne-
vyrieši iným spôsobom, bude 
toto financovanie zapracované 
do rozpočtu mesta na rok 2012 
a vykryté z prebytku mestského 
rozpočtu. Celková suma pre SAD 
Zvolen, a.s., činí 6181,44 eur,
predloženie žiadosti na Audiovi- -
zuálny fond na realizáciu digita-
lizácie kina Akademik a spolufi-
nancovanie projektu vo výške 5 
% z celkovej sumy projektu,
zámer výstavby Obchodného  -
centra na pozemku CKN 5333/1 
v k.ú. Banskej Štiavnice.

MsZ vymenovalo
Ing. Jaroslava Piliara, zástupcu  -
prednostky MsÚ, vedúceho od-
delenia vnútornej správy a sociál-

nych vecí, za člena Komisie pre pa-
mätihodnosti mesta B.Štiavnica,
Renátu Antalovú, predsedníč- -
ku komisie športu, poslankyňu 
MsZ, za zástupcu mestskej sa-
mosprávy do výboru FK Sitno.

MsZ sa uznieslo
na návrhu VZN mesta č. 1/2012,  -
ktorým sa vydáva Prevádzko-
vý poriadok pohrebísk v meste 
Banská Štiavnica a uložilo MsÚ 
vypracovať Prevádzkový poria-
dok na Zvonovom vŕšku – Pred-
ný i Zadný cintorín.

MsZ vzalo na vedomie
predloženú Správu o zadávacích  -
podmienkach pre obstarávanie – 
Zmeny a doplnky č.4 UPN mes-
ta Banská Štiavnica s doplnením 
textu,  •3.str.

Odhaľovanie pamätnej tabule na priečelí školy. foto peter hajšel
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

dátum slúžiaci lekár čas
1.2.2012 MUDr. Ferjančíková do 22:00 
2.2.2012 MUDr. Luptáková do 22:00 
3.2.2012 MUDr. Gubricová do 22:00 
4.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
5.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
6.2.2012 MUDr. Adamovicová do 22:00 
7.2.2012 MUDr. Burdová do 22:00 
8.2.2012 MUDr. Ferjančíková do 22:00 
9.2.2012 MUDr. Luptáková do 22:00 

10.2.2012 MUDr. Kindernayová do 22:00 
11.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
12.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
13.2.2012 MUDr. Adamovicová do 22:00 
14.2.2012 MUDr. Burdová do 22:00 
15.2.2012 MUDr. Ferjančíková do 22:00 
16.2.2012 MUDr. Luptáková do 22:00 
17.2.2012 MUDr. Gubricová do 22:00 
18.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
19.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
20.2.2012 MUDr. Adamovicová do 22:00 
21.2.2012 MUDr. Burdová do 22:00 
22.2.2012 MUDr. Ferjančíková do 22:00 
23.2.2012 MUDr. Luptáková do 22:00 
24.2.2012 MUDr. Kindernayová do 22:00 
25.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
26.2.2012 LSPP od 7:00 do 7:00 nasl. dňa 
27.2.2012 MUDr. Adamovicová do 22:00 
28.2.2012 MUDr. Burdová do 22:00 
29.2.2012 MUDr. Ferjančíková do 22:00 

Od 1. februára 2012 došlo ku 
zmene organizácie Lekárskej služby 
prvej pomoci (LSPP) tak, že v pra-
covné dni túto službu do 22:00 za-
bezpečuje vždy jedna z obvodných 
lekárok vo svojej ambulancii. Roz-
pis služieb na každý mesiac osobit-
ne bude zverejnený na internetovej 
stránke mesta: www.banskastiavni-
ca.sk, v Štiavnických novinách, VIO 
– TV a pri vstupe do budovy nemoc-
nice a ambulancie LSPP. 

V sobotu, nedeľu a vo sviatok je 
LSPP zabezpečená tak ako doteraz 
24 hodín, od 7:00 do 7:00 nasledu-
júceho dňa, v pôvodných priesto-
roch LSPP.

Kontakt:
Nemocnice a polikliniky, n. o., 

Všeobecná nemocnica Žiar nad 
Hronom prevádzka Bratská 17, 969 
01 Banská Štiavnica, tel.: 045 / 694 
23 75. Miroslav Angelovič

Rozpis Lekárskych služieb prvej pomoci:

Oznam o zmene 
organizácie LSPP

6. februára
Redakčná rada VIO TV. �
Pracovné stretnutie s poslanca- �
mi NR SR Pavlom Paškom a Mi-
roslavom Čížom, ktorí navštívi-
li naše mesto. Ďalej nasledovala 
návšteva stredných škôl, stret-
nutie so študentmi, prehliad-
ka obnovy budov v centre mes-
ta a stretnutie so starostami obcí 
okresu Banská Štiavnica. 

7. februára
Riešenie problematiky parkova- �
nia v meste.
Vyhodnotenie verejného obsta- �
rávania. 
Slávnostné prijatie p. Mariána  �
Orčíka pri príležitosti významné-
ho životného jubilea. 

8. februára
Uskutočnilo sa pravidelné stret- �
nutie starostov obcí okresu Ban-
ská Štiavnica aj za účasti generál-
neho riaditeľa Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest, a.s., Ing. 
Jána Budkovského. 
Účasť na členskej schôdzi Kalvár- �
skeho fondu. 

9. februára
Pracovná porada vedenia mesta  �
k prenájmu majetku.

 
10. februára

Práca v meste, individuálne  �
stretnutia s občanmi. 

Andrea Benediktyová 

Spolok Živena, Mestský úrad a 
SMER – SD Banská Štiavnica vás 
pozývajú na Oslavy MDŽ, kto-
ré sa uskutočnia 5. marca 2012 o 
16:00 v Kultúrnom centre (pri ho-
heli Grand Matej). Čaká vás boha-
tý program, občerstvenie a darče-
ky. Srdečne vás pozývame!

SSŽ Živena

Poďakovanie
Dovoľte mi, aby som sa 

prostredníctvom Štiavnických 
novín poďakovala tým, ktorí po-
mohli zrealizovať klzisko v his-
torickej časti mesta, konkrétne 
na parkovisku pod Novým zám-
kom. Ďakujem Ing. Jaroslavovi 
Dudíkovi, riaditeľovi spoločnos-
ti Mestské lesy, s.r.o., ktoré spon-
zorsky prispeli na vybudovanie 
konštrukcie pre ľadovú plochu. 
Poďakovanie patrí p. Petrovi Er-
nekovi, rodine Majerovej a p. Mi-
chalovi Tokárovi za úpravu a vy-
liatie ľadu členom Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiav-
nici, osobitne Vladimírovi a Julke 
Popracovcom, Martinovi Komor-
níkovi a Patrikovi Varecovi, ďalej 
Štefanovi Parobkovi, Ing. Vladimí-
rovi Kotillovi a Patrikovi Dobroto-
vi, ktorí nehľadiac na svoj voľný 
čas, prispeli významnou mierou k 
tomu, že ľadová plocha slúži bez-
platne verejnosti.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Oslavy MDŽ

Primátorka mesta a poslanec VÚC za BBSK Ing. Marián Zimmermann 
prijali poslanca NR SR za SMER-SD Mgr. Pavla Pašku. foto michal kríž

Dňa 25. januára 2012 o 11:20 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na Ul. Staromest-
ská sa voľne pohybuje pes, ktorý 
ohrozuje okoloidúcich ľudí. Hliad-
ka MsPo objasňovaním zistila, že 
majiteľkou psa je M.Č. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bolo riešený 
v zmysle priestupkového zákona. 

Dňa 1. februára 2012 o 15:35 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na ulici A.Kmeťa 
sa nachádza psychicky narušená 
osoba. Hliadka MsPo po overe-
ní totožnosti na mieste zistila, že 
ide o M.T. z Banskej Štiavnice. Ná-
sledne bola hliadkou MsPo privo-
laná záchranná služba, ktorá me-
novaného previezla na lekárske 
ošetrenie. 

Dňa 6. februára 2012 o 20:07 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na Ul. L. Svobo-
du č. 25 spí na prízemí neznáma 
osoba. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila, že ide o D.B. 
z Banskej Štiavnice. Menovaný 
bol hliadkou MsPo z miesta vyká-
zaný. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 
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•1.str. Na záver takmer dvojhodi-
nového programu a po pozdravných 
príhovoroch hostí Mgr. Mária Petro-
vá vyhlásila výsledky súťaží Horáko-
va Štiavnica (literárna) a Ilustrujeme 
Horákove povesti (výtvarná). Mgr. 
Helena Žňavová a Mgr. Ján Maru-
niak odovzdali víťazom diplomy a 
ceny. Organizátormi súťaže boli ZŠ 
J.Horáka, mesto Banská Štiavnica 
a Pohronské osvetové stredisko – 
Pracovisko Banská Štiavnica.

Po chutnom obede (chválime pa-
nie kuchárky) program pokračoval 
Reminiscenciami. Ako prvý vystú-
pil súčasný riaditeľ školy Mgr. Ján 
Maruniak, ktorý oslávil aj svoje ju-
bileum – 20 rokov "riaditeľovania". 
Spomenul prvého, dnes už nebohé-
ho, riaditeľa školy p. Štefana Mojži-
ša a prezradil niečo aj zo svojich pe-
dagogických začiatkov. K nemu sa 
pridali "pamätníčky" – panie učiteľ-

ky Edita Petrincová a Alica Talajová. 
Potom nasledovalo odhalenie pa-
mätnej tabule na priečelí školy. Celý 
program moderovala Mgr. Renáta 
Taligová. Zaujalo aj tanečné vystú-
penie súboru Texasky. Do popolud-
ňajšieho programu prispela aj ro-
dina spisovateľa z Prešova. Vnučka 
Maška Romanová, t.č. profesorka 
prešovského gymnázia, sa podelila 
o svoje detské zážitky so starým ot-
com. Chodievala k nemu na prázd-
niny do Štefultova. Od neho získala 
vrelý vzťah ku knihám, hoci vyštu-
dovala a aj učí prírodné vedy. Mgr. 
Ján Maruniak odovzdal rodine Ro-
manovej Ďakovný list za podporu 
školy. Takýto list dostali aj bývalí 
pedagógovia.

"Zlatým klincom" osláv bolo lite-
rárno-hudobné pásmo Vlasy dup-
kom, v ktorom účinkovala speváčka 
Katka Koščová so svojimi hudob-

níkmi a MUDr. Ľuba Romanová, le-
kárka na oddelení ARO nemocnice 
v Prešove. Smutné i veselé príbehy 
ľudí, pohybujúcich sa na hranici ži-
vota a smrti, interpretované priam 
profesionálne, sledovalo publikum 
so zatajeným dychom. Usmievavá 
a prirodzená Katka, ktorá si sama 
piesne vtipne uvádzala, si okamžite 
získala sympatie všetkých. Peniaze 
získané z predaja CD a knihy Ľ. Ro-
manovej Prešovčania venovali ZŠ J. 
Horáka. A ostal priestor aj na spo-
ločenské posedenie, družné debaty, 
bilancovanie, spomínanie...

Boli to príjemné a dôstojné osla-
vy, za ktoré patrí uznanie a poďa-
kovanie všetkým, ktorí ich s lás-
kou pripravili. Prajeme pedagógom 
a žiakom ZŠ Jozefa Horáka veľa 
úspechov do ďalších rokov, aby im 
vydržalo zdravie, trpezlivosť a elán. 

Nora Bujnová

Oslavy významných výročí

•1.str. 
vyhodnotenie pripomienok ob- -
čanov k pokračovaniu obstará-
vania ÚPN zóny Počúvadlianske 
Jazero,
informatívnu Správu o spoluprá- -
ci so zahraničím v r. 2012.

Veľká časť rokovania bola venovaná 

majetkovým veciam mesta (viac na 
4.strane).

MsZ vymenovalo
komisiu na vyhodnotenie ponúk  -
pri predaji majetku mesta v zlože-
ní: Ing. Slavomír Palovič - predse-
da, JUDr. Dušan Lukačko, JUDr. 

Emília Jaďuďová - členovia, Rená-
ta Baráková - zapisovateľka, Ing. 
Ivana Nikolajová - náhradníčka.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka zasadnutie 
ukončila. Trvalo od 13:00 do 22:30.

redakcia Štiavnických novín

Z mestského zastupiteľstva

Na základe vyšetrovania pove-
rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže podľa § 212/2a 
Trestného zákona, pretože dopo-
siaľ neznámy páchateľ v čase od 
31. 01. 2011 do 01. 02. 2012 vy-
konal krádež pracovného nára-
dia zo skladu náradia na ulici Trať 
mládeže v Banskej Štiavnici, čím 
spôsobil majiteľovi E.S. škodu vo 
výške 1450,- eur.

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíha-
nie pre prečin krádeže podľa § 
212/2a Trestného zákona, pre-
tože doposiaľ neznámy pácha-
teľ násilne vnikol do chalupy v 
obci Štiavnické Bane, kde odcu-
dzil 4ks batérií a 10 kusov ko-
vových častí z okien, čím spôso-
bil majiteľke B.M škodu vo výške 
150,- eur. 

Na základe vyšetrovania pove-
rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže podľa § 212/2a 
Trestného zákona, pretože dopo-
siaľ neznámy páchateľ v čase od 
04.02.2012 do 05.02.2012 ná-
silne vnikol do OMV Fiat Doblo 
na ulici Novozámocká v Banskej 
Štiavnici, kde odcudzil 2ks navi-
gácie a 1 ks transformátor, čím 
spôsobil majiteľovi S.K. škodu vo 
výške 150,- eur. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Mesto Banská Štiavnica, 
v zastúpení primátorkou 
mesta, v zmysle ustanovení 
zákona NR SR č. 564/1991 Z. 
z. o obecnej polícii v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade so zákonom NR 
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie: inšpektor 
mestskej polície.

Kvalifikačné predpoklady
Úplné stredné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie.

Iné požiadavky
vek minimálne 21 rokov -
občianska bezúhonnosť -

telesná a duševná spôsobilosť na  -
výkon funkcie 
osobné a morálne predpoklady -
ovládanie PC -

Uchádzači o výberové konanie 
k prihláške doložia

stručný profesijný životopis -
overený doklad o dosiahnutom  -
stupni vzdelania
výpis registra trestov nie starší  -
ako 3 mesiace
lekárske potvrdenie o telesnej a  -
duševnej spôsobilosti na výkon 
funkcie inšpektora mestskej po-
lície

Výberové konanie sa uskutoční 
dňa 20. marca 2012 o 9:00 v zasa-
dačke Mestského úradu. 

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 7:00 do 15:00 alebo na 
tel. č. 045/6949601, 045/6949615.

Prihlášky s požadovanými do-
kladmi treba zaslať alebo osobne do-
ručiť do 12. marca 2012 na adresu: 
Mestský úrad, Radničné námestie č. 
1, 969 24 Banská Štiavnica, na obál-
ke s označením: Výberové konanie - 
inšpektor mestskej polície.

Po úspešnom absolvovaní výbe-
rového konania musí uchádzač o 
zamestnanie absolvovať lekárske 
vyšetrenie o duševnej spôsobilosti 
(psychotesty u odborného lekára – 
psychológa) a skúšku odbornej spô-
sobilosti na plnenie úloh zamest-
nanca mestskej polície.

Mgr. Nadežda Babiaková

Výberové konanie: 
inšpektor mestskej polície

Čie?
Vyzbroj seba i ostatných,
postavenie zaujmi
a choď brániť v cudzom svete
cudzie záujmy.

Rovnaké
Demokracia je ako veľká láska,
čo ti stúpa do žíl.
Všetci o nej hovoria, 
ale málokto ju zažil.

Pozri sa nad priepasť a uvidíš svetlo, 
ktoré spočíva v nádeji.

Michal Boháč

Epigramy Nade 
Kvakovej

Myšlienka dňa
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Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov:

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 1 
/2012 spôsob prevodu - ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa
Predmet prevodu
a) bytov v bytovom dome súp. č. 

1536 na Ul. MUDr. Jána Stra-
ku 7, 9, 11, 13 v Banskej Štiav-
nici: Nehnuteľnosti sú vedené v 
KN Katastrálneho úradu Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3608 pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.

b) bytov v bytovom dome súp. č. 
1537 na Ul. MUDr. Jána Straku 
15 v Banskej Štiavnici: Nehnuteľ-
nosti sú vedené v KN Katastrálne-
ho úradu Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV 
č. 1 pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-
ská Štiavnica.
Bytové domy boli postavené s fi-

nančnom podporou Ministerstva 
výstavby a verejných prác SR s pod-
mienkou, že Mesto Banská Štiavni-
ca nesmie byty odpredať do vlast-
níctva fyzických osôb po dobu 15 
rokov od kolaudácie. Z dôvodu, že 
uvedená lehota uplynula, byty je 
možné previesť do vlastníctva sú-
časných užívateľov. 

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 
bol schválený Uznesením MsZ č. 
8/2012 zo dňa 31. 1. 2012.

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 2 
/2012 spôsob prevodu - ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa
Predmet prevodu
a) bytov v bytovom dome súp. č. 

1536 na Ul. MUDr. Jána Stra-
ku 7, 9, 11, 13 v Banskej Štiav-
nici: Nehnuteľnosti sú vedené v 
KN Katastrálneho úradu Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3608 pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.

b) bytu v bytovom dome súp. č. 

1537 na Ul. MUDr. Jána Stra-
ku 15 v Banskej Štiavnici: Bytové 
domy boli postavené s finančnom 
podporou Ministerstva výstavby a 
verejných prác SR s podmienkou, 
že Mesto Banská Štiavnica nesmie 
byty odpredať do vlastníctva fy-
zických osôb po dobu 15 rokov. 
Ten, kto neprejaví záujem o kúpu 

bytu skôr ako má dohodnuté v 
zmluve, teda uplynutím 20 rokov, 
zostáva bývať v byte za pôvodne do-
hodnutých podmienok.

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 
bol schválený Uznesením MsZ č. 
9/2012 zo dňa 31. 1. 2012.

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 3 
/2012 spôsob prevodu - ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa
Predmet prevodu
- byt č. 3 nachádzajúci sa vo vcho-

de 7 na 2. poschodí bytového 
domu súp. č. 1536 na Ul. MUDr. 
Jána Straku 7, spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu 
a na príslušenstve vo veľkosti 
6991/340320 a spoluvlastnícke-
ho podielu na pozemku parc. č. 
CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je bytový dom postavený, 
vo veľkosti 6991/340320,

- byt č. 2 nachádzajúci sa vo vcho-
de 9 na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 1536 na Ul. MUDr. 
Jána Straku 9, spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu 
a na príslušenstve vo veľkosti 
6991/340320 a spoluvlastnícke-
ho podielu na pozemku parc. č. 
CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je bytový dom postavený, 
vo veľkosti 6991/340320. 
Nehnuteľnosti sú vedené v KN 

Katastrálneho úradu Banská Bys-
trica, Správa katastra Banská Štiav-
nica na LV č. 3608 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica.

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 
bol schválený Uznesením MsZ č. 
10/2012 zo dňa 31. 1. 2012.

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 4 
/2012 spôsob prevodu - ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa
Predmet prevodu
- pozemok diel 2 vo výmere 5 m2, 

záhrady a diel 3 vo výmere 4 
m2, záhrady, vytvorené GOP č. 
36035521-37/2010 zo dňa 13. 4. 
2010 z pôvodnej parcely č. CKN 
1519/3 vo výmere 41 m2, záhra-
dy na Ul. Horná Huta v Banskej 
Štiavnici.
Pozemok parc. č. CKN 1519/3 

je vedený v KN Katastrálneho úra-
du Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. V 
prípade záujmu bližšie informácie k 
organizácii, zámeru a spôsobu pre-
daja majetku mesta môžete získať 
na telef. č. 045/6949638, na e-mail: 
henrieta.godova@banskastiavnica.
sk, alebo osobne na Mestskom úra-
de v Banskej Štiavnici. 

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 
bol schválený Uznesením MsZ č. 
13/2012 zo dňa 31. 1. 2012.

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 
5 /2012
Predmet prevodu
- pozemok C KN parcela č. 7534/1 o 

výmere 2 430 m2, záhrada
Nehnuteľnosť je vedená v KN Ka-

tastrálneho úradu Banská Bystri-
ca, Správa katastra Banská Štiavni-
ca na LV č. 3076, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica.

Predmetný pozemok sa nachá-
dza v lokalite Drieňová a využívaný 
je ako záhrada k rodinnému domu. 

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 
6 /2012
Predmet prevodu
- pozemok C KN parcela č. 5335/17 

o výmere 30 m2, ostatné plochy
Nehnuteľnosť je vedená v KN Ka-

tastrálneho úradu Banská Bystri-
ca, Správa katastra Banská Štiavni-
ca na LV č. 3076, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica.

Predmetný pozemok sa nachádza 
Ul. Fándlyho a využívaný je ako prí-

stup k nehnuteľnostiam.
Zámer priameho predaja majet-

ku mesta bol schválený v zmysle 
§ 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Záko-
na SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
uznesením MsZ č. 18/2012 zo dňa 
31. 1. 2012. 

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 7 
/2012 spôsob prevodu - ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa
Predmet prevodu
- nehnuteľnosti vedené v KN Ka-

tastrálneho úradu Banská Bystri-
ca, Správa katastra Banská Štiav-
nica, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica na LV č. 1, ako pozemok 
parcela CKN č. 7725/3 o výmere 
30434 m2, lesný pozemok, parce-
la CKN č. 7829/2 o výmere 1214 
m2, lesný pozemok, parcela CKN č. 
7713/2 o výmere 75659 m2, lesný 
pozemok a pozemok parcela CKN 
č. 7715/2 o výmere 16815 m2, les-
ný pozemok, celkom o výmere 12 
41 22 m2 v lokalite rekreačno - od-
dychovej zóny Cigrunt.
Zámer na prevod nehnuteľ-

nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 
bol schválený Uznesením MsZ č. 
16/2012 zo dňa 31. 1. 2012.

Podmienky a lehoty na podáva-
nie cenových ponúk
- Lehota na doručovanie cenových 

ponúk záujemcov sa stanovuje do 
20. februára 2012 do 12:00.

- Cenovú ponuku žiadame predložiť 
v podateľni Mestského úradu , ale-
bo poštou na adresu: Mesto Ban-
ská Štiavnica, Radničné námestie 
č. 1, 969 24 Banská Štiavnica.

- Ponuka musí byť zaevidovaná v 
podateľni Mestského úradu do 
20. februára 2012 do 12:00.
V prípade záujmu bližšie informá-

cie k organizácii priameho predaja, 
k predmetu zámeru priameho pre-
daja majetku mesta môžete získať 
na telefónne číslo 045/6949637, 
na e-mail: renata.barakova@ban-
skastiavnica.sk, alebo osobne na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, odd. právnom a správy majetku, 
kde je zároveň možné nahliadnuť aj 
do znaleckého posudku. 

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Predaj majetku mesta Banská Štiavnica
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5. februára 2012 o 12:00 sa 
nám konečne vďaka priazni-
vému počasiu podarilo klzisko 
na parkovisku pod Novým 
zámkom otvoriť. 

S celou tortúrou okolo klziska ne-
budem unavovať čitateľa, hlavná 
vec je, že klzisko začalo plniť svoj 
zámer. Vďaka patrí vedeniu mesta 
za realizáciu tejto stavby, za čo Vám 
pani primátorka Mgr. Nadežda Ba-
biaková a pán JUDr. Dušan Lukač-
ko detičky srdečne ďakujú, takisto 
ďakujú Petrovi Ernekovi, Ing. Pet-
rovi Sliackemu, Mgr. Vladimírovi 
Kratošovi, HaZZ v Banskej Štiavni-
ci a celému kolektívu realizátorov. 
Ďakujeme sponzorovi - Mestským 
lesom na čele s pánom Ing. Jaro-
slavom Dudíkom. Členovia Dobro-
voľného hasičského zboru boli od 
začiatku nápomocní pri realizácii 
po prvýkrát spraviť klzisko na ta-
kom peknom exponovanom mies-
te. Bolo to detskej radosti na klzis-

ku a priznávam, že som aj prestal 
zabúdať na nespočetné denné a 
nočné hodiny strávené pri úprave 
klziska. Touto cestou sa chcem me-
novite poďakovať našim členom 
Dobrovoľného hasičského zboru, 
najmä Martinovi Komorníkovi a 
Patrikovi Varecovi, ďalej ďakujeme 

Štefanovi Parobkovi, Ing. Vladimí-
rovi Kotillovi, Patrikovi Dobrotovi, 
našim Plameniakom na čele s ich 
šéfkou Julkou Popracovou. Klzisko 
je otvorené denne od 8:00 – 20:00 
hod. bezplatne a je pod neustálym 
dohľadom mestského kamerového 
systému. Vladimír Poprac

aktualIty

Klzisko pod Novým zámkom

Zima nám toho roku priala, vy-
užili sme jej štedré snežné dary na 
lyžiarskom vleku Dúbravy – Ilija. 
Siedmaci zo Základnej školy Jo-
zefa Kollára na Drieňovej sa tešili 
z nádherného počasia, pohybu na 
čerstvom vzduchu a veselo prijí-
mali pokyny a rady lyžiarskych in-
štruktorov. Adrenalín u začiatoční-
kov vystriedala radosť z vlastných 
úspechov. Lyžovať sa naučili všetci 
hneď v prvý deň. K príjemnej ro-
dinnej atmosfére dopomohla aj 
pomoc a ústretovosť majiteľov a 
vlekárov, za čo im touto cestou veľ-
mi pekne ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšiu super lyžovačku.

Viera Bačíková

Lyžiarsky 
výcvik na iliji

Klzisko na 
Drieňovej

Gorila - primát pričasto skloňo-
vaný v posledných týždňoch 
v našom malom slovenskom 
svete. Všetci poznáme 
súvislosti... Nečudo, že prvým 
nápadom našich výtvarníkov - 
akú sochu vymyslieť, bolo toto 
silné exotické zviera.

Salamandra resort si po úspe-
chu Draka a Igráčika, ktorí sa zrodi-
li pod rukami našich talentovaných 
študentov v roku 2010, objednali 
nové snežné lákadlo. SPŠ S.Mikov-
íniho vyslala 4.C - odbor propagač-
né výtvarníctvo na čele s triednym 
profesorom Mgr.Ivanom Sloven-
čákom, aby v dňoch 31.1.-1.2. do-
kázali, že radosť z tvorby nezdolá 
ani arktická zima. V stredu 1.2. pri-
šli štvrtákom na pomoc aj tretiaci 
uvedeného odboru. Vyzbrojení lo-
patami, špachtľami, vedrami, pre-
glejkou, kartónmi a sekerou, sem-
tam nakukli na fotografie, náčrty, 
či na hlinený model gorily a tvori-
li...Pod oziabajúcimi rukami z bez-
tvarej masy snehu, ktorú navŕšil 
miestny ratrak v priestore údolnej 
stanice, vyrástla gigantická gorila. 
Dievčatá v neľútostných mrazivých 

podmienkach vymodelovali ruky. 
Chlapci sa popasovali s hlavou go-
rily. Popri namáhavej práci zostal 
čas aj na zábavné aktivitky. Veď kto 
by odolal spúšťaniu sa po mohutnej 
gorilej šiji na lopate?

Tohtoročná zima je mimoriad-
ne štedrá na sneh a mráz. Vďaka 
nej dúfame, že naša snežná gorila 
ako svetový (a keď aj nie svetový, 
tak slovenský zaiste) unikát, bude 
dlho tešiť návštevníkov lyžiarskeho 
strediska Salamanra resort a záro-

veň zostane aspoň do jari vizitkou 
šikovnosti a talentu našich výtvar-
níkov, ktorí nederú ateliérové lavice 
nadarmo. Istotne bude aj vďačným 
a atraktívnym objektom (i keď mož-
no tragikomickým) pre rodinné ob-
jektívy. V mene vedenia školy a štu-
dentov sa chcem poďakovať p. Ľ. 
Barákovi, poslancovi mestského za-
stupiteľstva, za nezištnú pomoc - za 
výbornú kapustnicu, ktorá zohriala 
a zasýtila uzimených umelcov.

Beata Chrienová

Gorila snežná na Salamandri
Študenti SPŠ S. Mikovíniho vytvorili novú sochu zo snehu

V týchto dňoch najpopulárnejšie zviera. foto beata chrienová

Pre radosť štiavnických detí. foto archív autora

29. januára 2012 bolo otvorené 
klzisko pre verejnosť na sídlisku 
Drieňová. Otvorené je v ponde-
lok až piatok: 15:00 - 18:00, sobo-
ta, nedeľa: 14:00 - 18:00 - korču-
ľovanie pre verejnosť a v pondelok 
až nedeľa: 18:00 - 19:30 - hokej. 
Vstup: bezplatne! Príďte si za-
športovať!

Štiavnické noviny
anketa

Spýtali sme sa, čo pre vás 
znamená láska ?

„Láska je niečo živé v každom člo-
veku. A teraz nemám na mysli len 
ten úžasný pocit zamilovanosti, ale 
spôsob myslenia a správania sa voči 
iným ľuďom, uvedomenie si lásky 
ako takej.“ Zuzana T. 

„Láska je predovšetkým bezpečie 
a istota.“ Andrea N.

„Láska môjho života je pre mňa 
stále tajuplná a ja som šťastný, že 
smiem objavovať jej nádherné ta-
jomstvá.“ Jaroslav H.

„Láska je spomienka. Vyjadrím to 
slovami básnika Rilkeho…,,už ne-
vieš, čo je bolesť, v čom a čo nás ľúbiť 
núti, ba ani to, čo v smrti nám zbo-
hom dáva.“ Juraj C.

„Láska je pre mňa všetko na svete 
a od nej sa všetko odvíja.“ Eva Ch.

Janka Bernáthová



6 číslo 5 • 9. február 2012
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

zaujímavostI

Dňa 17. januára 2012 sa 
uskutočnilo v obradnej sieni 
štiavnickej radnice prijatie 
prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, 
CSc., významného sloven-
ského ekológa, významného 
občana Banskej Štiavnice a 
člena Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku 
pri príležitosti jeho životného 
jubilea, 60 rokov života. 
Slávnostný príhovor k jubilan-
tovi predniesla Mgr. Nadežda 
Babiaková, primátorka 
Banskej Štiavnice. 

Prof. Šteffek sa narodil 1.1.1952 
v Banskej Štiavnici v rodine stre-
doškolského profesora. V rodnom 
meste absolvoval základnú ško-
lu a v r. 1970 aj Strednú všeobec-
novzdelávaciu školu. Vysokoškol-
ské vzdelanie získal štúdiom na 
Prírodovedeckej fakulte UK Brati-
slava, odbor systematická zoológia 
a ekológia živočíchov, ktorú ukon-
čil v r. 1975, o rok neskôr získal v ri-
goróznom pokračovaní titul RNDr. 
Po absolvovaní viacerých zahranič-
ných stáží bol v r. 2003 habilitova-
ný na Technickej univerzite vo Zvo-
lene za docenta a v r. 2008 bol na 

tejto univerzite inaugurovaný za 
univerzitného profesora. Jeho pr-
vým zamestnávateľom bol Ústav 
experimentálnej biológie a ekológie 
SAV Bratislava, kde pracoval do r. 
1979. Jeho ďalšími zamestnávateľ-
mi boli Ústav ekológie krajiny SAV 
v Banskej Štiavnici, Správa CHKO 
Štiavnické vrchy, Ústav experi-
mentálnej biológie a ekológie SAV 
Banská Štiavnica, Kabinet evoluč-
nej a aplikovanej krajinnej ekológie 
SAV Banská Štiavnica, Ústav eko-
lógie lesa SAV vo Zvolene, Univer-
zita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
Katedra environmentálnej výcho-
vy a Katedra krajinnej ekológie. Od 
r. 2003 je zamestnancom Technic-
kej univerzity vo Zvolene, Katedra 
aplikovanej ekológie FEE. Doteraz 
sa zúčastnil výskumov v 103 kra-
jinách po celej Európe, Ázii, Sever-
nej, Strednej a Južnej Amerike, Af-
rike a Oceánie.

Významné je jeho členstvo vo 
viacerých spoločnostiach a ich or-
gánoch, od r. 1993 je členom Rady 
Katedry UNESCO, od r. 2003 je čle-
nom Slovenskej ekologickej spoloč-
nosti pri SAV, od r. 1968 je aj členom 
slovenského skautingu a aj jeho zá-
sluhou sa slovenský skauting stal v 

r. 1997 členom Svetovej organizácie 
skautského hnutia a od r. 1998 je aj 
členom Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku. 

Je aj literárne činný, z hľadiska 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
Banskej Štiavnice je významné jeho 
dielko v štiavnickom dialekte "Pán 
Boh zaplac aj za malý luon", ktoré 
vydal v r. 2005, ako aj jeho príspev-
ky, týkajúce sa histórie výroby hli-
nených fajok v Banskej Štiavnici. 

V programe prijatia nechýbal ani 
slávnostný šachtág, počas ktorého 
jubilant úspešne absolvoval čestný 
skok cez kožu podľa § 24a zákona 
č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho 
spolku o udržiavaní poriadku a po-
vznesenej nálady na šachtágu (piv-
ný zákon). Hlavnými funkcionármi 
šachtágu boli: Ing. Urbánek – pre-
zídium, Ing. Durbák – kontrárium, 
Mgr. Kružlic – kantor, Ing. Ferenc – 
fuchsmajor, J. Novotný a J. Osvald 
– držitelia ošliadra a Ľ. Kanik – piv-
ný dispečer. Krstným otcom mu bol 
Ing. Kaňa. 

Do ďalších rokov jeho plodné-
ho života mu želáme hlavne pev-
né zdravie, veľa pracovných a osob-
ných úspechov. Zdar Boh!

Milan Durbák

Jozef Šteffek 60 ročný 

„Nechce sa mi ísť, ale...
nemám sa s kým hrať. Znovu 
nebudem vedieť, čo v škôlke 
robia, kde boli, čo sa naučili, 
o čom sa rozprávali....Tak ako 
pred Mikulášom, nevedel som 
básničky, aj divadielko hrali, 
boli v Umeleckej škole....Bude 
karneval a ja zase nič...idem!” 
Toto sú slová jednej babičky, 
ktorá priviedla svojho vnúčika 
do škôlky a reprodukovala 
vnukov ranný monológ.

Je to typická reakcia detí v pred-
školskom veku, pretože prichádza-
jú do vývinového obdobia, keď po-
trebujú na jednej strane uspokojiť 
svoju zvedavosť, túžbu po infor-
máciách a na strane druhej vytvá-
rať priateľské vzťahy, učiť sa hľadať 
svoje miesto medzi ostatnými.

Materská škola spĺňa tieto ciele, 

pretože okrem edukačných aktivít, 
ktoré nám vyplývajú z plnenia Škol-
ského vzdelávacieho programu, 
svojím celodenným programom 
uspokojuje potreby detí, a tým za-
bezpečuje ich rozvoj po stránke 
kognitívnej - rozumovej, psycho-
motorickej i afektívnej.

Nový školský zákon dáva škôl-
kam možnosť profilácie. Každá ško-
la si môže hľadať svoju cestu, to je-
dinečné, čím sa od ostatných líši, 
aby rodičia mali možnosť výberu.

Hlavné špecifiká našej školy sú 
dve - Projekt Zelená škola a integ-
rácia detí so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Pred 
dvomi rokmi sme začali s integrá-
ciu ako jediná škola v štiavnickom 
školskom obvode. Neverili by ste, 
ako sa deti s láskou starali o svo-
jich - ináč obdarených kamarátov. 
Neverili by ste, koľko citu a empa-

tie je ukrytých v srdiečkach našich 
detí - o ktorých možno niekedy ne-
vedia ani najbližší a ktoré sa dosta-
nú na povrch práve v komunikácii s 
takýmito deťmi.

Stretávame sa s názormi ľudí, že 
prácu s deťmi nám nezávidia. Ak by 
sa stretli s takýmto pohľadom ne-
falšovaného priateľstva zdravého 
dieťaťa s dieťaťom, ktoré nemá toľ-
ko šťastia v živote, mohli by nám zá-
vidieť.

Kto neverí, nech sa príde po-
zrieť. Deň otvorených dverí v Ma-
terskej škole na ulici Bratská č.9 
bude 21. februára 2012. Srdečne 
vás pozývame. Zápis do MŠ bude 
od 20. februára do 2. marca od 8:00 
do 15:00 v riaditeľni MŠ.

Na vaše otázky ohľadom pod-
mienok prijatia vám radi poskyt-
neme odpoveď na telefónnom čísle  
0915 968 412.  Vedenie MŠ

Zápis detí do Materskej školy 
Bratská 9 na Drieňovej

Otváracie hodiny SZŤP
Kancelária SZŤP je otvorená den-
ne v PO – PI od 8:00 – 12:00.

Ivan Madara

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

Gajduj, gajdoško 
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko v Žiari nad Hronom, Cech 
slovenských gajdošov vás pozý-
vajú na výchovný koncert určený 
pre deti a mládež z banskoštiav-
nického regiónu "Gajduj, gaj-
doško", ktorý sa uskutoční v pon-
delok 13. februára 2012 o 10:00 v 
kine Akademik v Banskej Štiavni-
ci spojený s výstavou výtvarných 
prác detí maľované fašiangy, or-
ganizované ako sprievodné podu-
jatie 25. medzinárodného stredis-
ka gajdošov a gajdošských hudieb 
Gajdošské fašiangy. 

Pohronské osvetové stredisko

Kluby zdravia
OZ Život v spolupráci s Kultúr-
nym centrom v Banskej Štiavni-
ci vás pozýva na stretnutie pri 
"Príprave zdravého obeda 2" dňa 
13.februára 2012 o 17:00 hod. v 
Kultúrnom centre (vedľa Hote-
la Grand Matej). Odborný garant: 
Univerzita Loma Linda, www.klu-
byzdravia.sk.  OZ Život

10. februára
2012 uply-
nul rok od 
smrti pána 
Júliusa Še-
modu. Na-
rodil sa 30. 
marca 1929 ako druhé die-
ťa rodičom Jánovi Šemodo-
vi a Anne, rodenej Ivanovej, 
všetci to rodáci z Jergištôlne. 
Náš Julko veľa rokov strá-
vil pri obnovení kostolíka na 
Jergištôlni.
Tí, čo ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku, 
za celú našu rodinu ďakuje 
Vladimír Poprac.
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Valentín v plavárni
Mestské kúpele – plaváreň vás 
pozývajú 14. februára od 13:00 
na "Valentín v plavárni". Vstup na 
bazén a saunu: jeden platí - druhý 
zadarmo (platí len pre zamilova-
né páry). Denisa Slezáková

Predaj majetku
Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica ponúka na pre-
daj hnuteľný majetok. Podrobnej-
šie informácie na webovej stránke 
školy www.sosbs.sk a na infor-
mačnej tabuli Spojenej Školy.

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mes-
ta Banská Štiavnica, že dňa 11. 
februára 2012 (sobota) bude pre-
vádzka Mestské kúpele – plaváreň 
pre verejnosť otvorená od 15:00 
z dôvodu konania sa plaveckých 
pretekov.  Denisa Slezáková

Oznam
Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov 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

Blahoželanie
Len to naj-
krajšie, čo 
Vám život 
môže dať, 
Chceme pri 
Vašom 50-ročnom jubileu zaželať. 
Nech slza bolesti Vaše tváre nikdy 
nezmáča, žiaľ a smútok nech sa Vám 
chrbtom otáča, nech len zdravie, 
šťastie, láska a dobrota, sú náplňou 
ďalších rokov Vášho života.
Dňa 17. februára 2012 manže-
lia Milan a Anka Debnárovci si 
pripomínajú 50 rokov spoločné-
ho života, výročie zlatej svadby. 
Všetko najlepšie do ďalších rokov 
prajú synovia Milan a Dušan s 
manželkou Dáškou, vnúčatá Miš-
ka s manželom Peťom, Dušanko, 
Paťka, Lenka, Monika, Timka a 
pravnúčatá Martinko, Alex a Da-
mián posielajú prastarkým veľ-
kú pusu.

Banská Štiavnica je mesto, v kto-
rom žijú ľudia s veľkým srdcom, a 
preto sa sem neustále radi vraciame. 
Našli sme tu niečo, čo nám v našom 
každodennom neľahkom živote vrá-
tilo silu a radosť zo života, našli sme 
tu skutočných priateľov a dalo by sa 
povedať, že aj novú rodinu s úprim-
ným úsmevom - Margarétky. Chce-

li by sme sa touto cestou poďako-
vať všetkým, ktorí majú na radosti 
našich detí akýkoľvek podiel, vede-
niu mesta, pani primátorke, spon-
zorom, obetavým dobrovoľníkom 
z OZ Margarétka, ale najmä rodine 
Koťovej z Banskej Štiavnice za to, 
že dvere ich domova sú pre nás vždy 
otvorené, že aj napriek množstvu 

vlastných starostí pomáhajú hľadať 
riešenia našich problémov a snažia 
sa byť oporou rodinám so zdravotne 
a telesne postihnutými deťmi. Silou 
tých najslabších je súdržnosť a láska. 
Margarétka sa stala našou rodinou a 
Banská Štiavnica našim druhým do-
movom. Ďakujeme. (ohlasy z iných 

 miest) Janka Bernáthová

Ďakujeme Margarétke 

Pozvánka

Poradňa krásy ŠEREĎ je prvá 
a jediná ženská komedi-
álna dvojica na Slovensku 
aj v Európe. Už rok a pol 
s úspechom funguje ako 
divadelné predstavenie 
v Divadle v Podpalubí na 
Adylodi, kde je stabilnou 
súčasťou repertoáru a hrá sa 
dvakrát za mesiac. 

80 minútové predstavenie má 
charakter "firemnej prezentácie". 
Majiteľky fiktívneho, exkluzívneho 
beauty - zariadenia svojim potenci-
álnym klientom (divákom) ilustru-
jú, ako funguje ich poradenstvo v 
oblastiach: vzťahy, sexepíl, gastro-
nómia, noblesné správanie a otvá-
rajú s nadhľadom mnohé tabuizo-
vané témy. Humor Poradne krásy 
ŠEREĎ oslovuje všetky generácie a 
sociálne skupiny, funguje na mužov 
aj na ženy a ich deti.

Protagonistkami Poradne krásy 
ŠEREĎ sú známa publicistka a mo-
derátorka Lucia Kollárová (Teleráno 
TV Markíza) a pani Erika, odborníč-
ka na všetko (vymyslená celebrita, 
ktorú stvárňuje populárna herečka 
Oľga Belešová – známa z Profesio-

nálov na TV JOJ). Komika Porad-
ne krásy ŠEREĎ spočíva v kontraste 
civilnosti Lucie Kollárovej 
a v štylizovanosti po-
stavy pani Eriky, vo 
výbere ne- tra-
d i č n ý c h 
tém, kto-
ré oslovu-
jú ženské aj 
mužské pub-
likum, v bú-
raní tabu, 
v sebairónii 
ktorú by človek 
od žien nečakal 
a v improvizač-
ných schopnos-
tiach oboch účin-
kujúcich. 

Pani Lucia a 
Pani Erika spo-
jili svoje sily, aby 
šírili osvetu, krá-
su, a zvyšovali se-
bavedomie Slová-
kom. Mapujú ženský 
vesmír, prezentujú 
spôsob ženského mys-
lenia, ženský pohľad 
na svet, veci a mužov. 

Show je interaktívna, komičky bo-
hato využívajú rekvizity, hovore-

né slovo, spev. Diváci sú 
aktívnou súčasťou dia-
nia.

Obe komičky s 
pre d s t ave n í m 

cestujú po Slo-
vensku, so ŠE-

REĎOU už 
rozosmiali 
ľudí v Ma-
lackách, De-

víne, Cíferi, 
Bratislave, Trnave, 
Žiline, Trenčíne, 
Prievidzi, Madu-
niciach, Stupave, 
na Štrbskom Ple-
se a v roku 2012 

bude ich výjazdov 
pribúdať.

Pivovar Erb, piatok 
24.2.2012 o 18:00, 
cena vstupného je 15 
€ v predpredaji, bliž-
šíe info na www.pivo-
varerb.sk, tel.č.: 0917 
755 235 alebo e-ma-

il: kultura@erb-brewe-
ries.sk. Mária Radová

Divadlo Erb vás pozýva na ďalšie divadelné predstavenie

Poradňa krásy Šereď
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Kolektív kuchárok pri Základ-
nej škole Jozefa Horáka

Bravčové stehno na 
spôsob diviny s brusnicami 
(rozpočet pre 4 osoby)

Potrebujeme:
500g bravčové stehno - kus, 150g 
mrkva, 150g zeler, 150g petrž-
len, 150g cibuľa, 150g údená sla-
nina, 4dcl olej, 1dcl víno biele, 
0,5l mlieko, 2,50dcl smotana kys-
lá, 50g maslo, 100g múka hladká, 
1 polievková lyžica horčice, soľ, 
mleté čierne korenie, nové kore-
nie, biele korenie mleté, boriev-
ky, bobkový list, vegeta - (koreni-
ny podľa chuti , pokiaľ chcete mať 
mäso pikantnejšie, treba viacej, a 
keď jemnejšie menej korenín), 1 
brusnicový kompót.

Postup: Bravčové stehno prešpi-
kujeme slaninkou, (zvyšnú sla-
ninku pokrájať na kocky a pridať 
k zelenine) osolíme, potrieme ko-
reninami, uložíme na pekáčik. K 
mäsu pridáme na kocky nakrá-
janú koreninovú zeleninu, cibu-
ľu, prelejeme olejom a vínom a 
prikryté necháme stáť do druhé-
ho dňa.
Na druhý deň mäso sprudka ope-
čieme na oleji zo všetkých strán. 
Mäso preložíme do pekáče, pridá-
me zeleninu, podlejeme vodou a 
dáme do rúry piecť. Pečieme pri-
kryté a keď je mäso polomäkké, 
dopečieme odokryté. Počas peče-
nia podlievame vodou.
Upečené mäso vyberieme, zeleni-
nu rozmixujeme, ale nie na veľmi 
jemno. (Môžu ostať aj kúsky zele-
niny). Povaríme a pridáme horči-
cu, mlieko so smotanou a múkou 
a dochutíme ešte podľa potreby 
korením, príp. vínom. Nakoniec 
zjemníme maslom. Mäso pokrája-
me na plátky.
Podávame s kysnutou knedľou 
(do cesta pridáme rožky pokrája-
né na kocky.) Brusnicovým kom-
pótom zdobíme hotový pokrm.
A dôležitá vec na záver, varíme s 
láskou a úsmevom. Dobrú chuť!

Na sobotu 11. februára 2012 
pripravuje Múzeum vo Sv. 
Antone vo svätoantonskom 
kaštieli jubilejný - už 10. Deň 
otvorených dverí pre občanov 
Svätého Antona. V tento deň je 
múzeum pre občanov Svätého 
Antona otvorené zdarma. 

Bezplatné vstupy sú stanove-
né na 10. 12. a 14. hodinu. Práve 
o 14:00 bude na reprezentačnom 
schodisku prípitok riaditeľa múzea 
a návštevníci tohto vstupu sa dozve-
dia viac o výsledkoch práce múzea v 
roku 2011 a pláne na rok 2012. Rok 
2012 si pripomína múzeum 50. vý-
ročie svojho vzniku a ako novin-
ku pripravuje v roku 2012 – okrem 

už 22. ročníka Dní svätého Huber-
ta (1. a 2. septembra), taktiež Det-
ské dni svätého Huberta (20. a 21. 
júna). I keď je teraz vo svätoanton-

skom kaštieli veľká zima, naše pri-
jatie občanov Svätého Antona bude 
srdečné a po prípitku i hrejivé.

Marian Číž

Jubilejný deň otvorených dverí

Občania Sv. Antona v kaštieli. foto monika arvajová

Vážení spoluobčania, 
dovoľujem si vás informovať 
o projekte, ktorý sa realizuje 
v spolupráci s Európskou 
komisiou, Informačnou kance-
láriou Európskeho parlamentu 
a MZV SR, ako aj v spolupráci 
s 30 vybranými okresnými 
mestami a mnohými nezis-
kovými organizáciami na 
Slovensku.

Projekt je určený predovšetkým 

obyvateľom okresných miest a obcí, 
žiakom základných škôl, študen-
tom stredných škôl, predstaviteľom 
miestnej a regionálnej samosprá-
vy a samozrejme miestnym mimo-
vládnym organizáciám, záujmovým 
a občianskym združeniam, aktivis-
tom a spolkom.

Prioritne sa zameriava na ochra-
nu a zlepšenie kvality životného 
prostredia, starostlivé a rozumné za-
obchádzanie s prírodnými zdrojmi.

V našom meste bude zrealizo-

vaný dňa 20.04.2012. O programe 
vás budem v najbližšej dobe infor-
movať. 

Zároveň by som si dovolila vy-
zvať organizácie, spolky, jednot-
livcov, aktivistov, ktorí by chceli 
prezentovať svoju činnosť s ekolo-
gickou, environmentálnou orien-
táciou, aby sa ozvali na: viktoria.
michalska@banskastiavnica.sk, 
045/6949619. 

Viktória Michalská, Sylvia  
Gazdíková, Petra Zikmundová

EÚ záleží na tom, ako žijeme

Výbor odbočky PPZ Betliar č.106 
v Banskej Štiavnici oznamuje svojim 
členom, že výška členského poplat-
ku je nezmenená, t.j. 10 eur ročne za 
člena. Ku dňu 31.12.2011 mala od-
bočka 925 členov. V súčasnosti má 
Ústredie Betliar 213 odbočiek s poč-
tom vyše 52 000 členov. Naša od-
bočka sa radí medzi prvú desiatku v 
počte členov. Podmienky pre vznik 
členstva: Členom PPZ sa môže stať 
občan vo veku od 18 do 55 rokov. 
Jednorazové zápisné je odstupňova-
né podľa veku nových členov a činí:

0,- eur pre členov vo veku od 18  -
do 35 rokov
5,- eur pre členov vo veku nad 35  -
rokov do 45 rokov
10,- eur pre členov vo veku nad  -
45 rokov do 55 rokov veku

Výšku ročného členského prí-

spevku stanovuje Ústredie PPZ Bet-
liar. Pre súčasné obdobie je výška 
základného členského príspevku 
stanovená 10,- eur. Na túto základ-
nú sadzbu sa vťahuje výška finanč-
nej pomoci nasledovne:

285,- eur ak bol zomrelý členom  -
viac ako 15 rokov
200,- eur ak bol zomrelý členom  -
do 15 rokov
150,- eur ak bol zomrelý členom  -
do 10 rokov
 100,- eur ak bol zomrelý členom  -
od 1 roka do 5 rokov.

Táto kategorizácia podľa dĺžky 
členstva platí len pre členov, kto-
rí vstúpili do PPZ po 1.1.2011. Pre 
členov, ktorí vstúpili do PPZ do 
konca roka 2010, platí doterajšia 
výška podpory:

do 1 roku členstva 0,- nevzniká  -

nárok
od 1 roku do 5 rokov členstva  -
100,- eur
a nad 5 rokov členstva 285,- eur  -

V prípade záujmu vstupu za člena 
združenia sa záujemcovia môžu pri-
hlásiť osobne u členov výboru. Prosí-
me členov, aby dodržiavali termín za-
platenia členského príspevku, t.j. do 
30.júna kalendárneho roku. Prihláš-
ky, ako i úhradu členského, môžete 
uskutočniť osobne u členov výboru a 
to u: p. Šajmerová - Kammerhofská 
30 (pošta), p. Chladná - Malé Trho-
visko 12, p. Pecníková - A.Pécha 1, p. 
Wagnerová - A.Pécha 12.

Všetkým členom odbočky PPZ, 
ako i ostatným spoluobčanom želá-
me v roku 2012 veľa šťastia, pohody 
a úspechov v osobnom i pracovnom 
živote. Matilda Šajmerová

Oznam pre členov PPZ Betliar
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10:00 – 13:00
Mestečko 3

Príďte si so svojou rodinou a priateľmi zahrať 3. 
ročník jedinečnej mestskej pátracej hry! Chcete 
spoznať aké druhy škriatkov žijú možno aj vo Va-
šom dome? Zistiť ako rozoznať v bežnom živo-
te skutočnú Vílu? Či túžite ochutnať zmenšova-
cí elixír? Tento rok to budete môcť zažiť. Uvítame 
všetkých, aj tých najmenších pátračov, vaša pomoc 
je neoceniteľná. Hľadá sa totiž zázračný liek, kto-
rý by uzdravil Vládkyňu Víl. Čo všetko budete mu-
sieť prekonať a obetovať vám prezradíme 3. marca 
2012 o 10:00 v Kultúrnom centre (Kammerhofská 
1). Starší hráči môžu získať diplom zo škriatkoló-
gie (samozrejme ak prejdú skúškou), alebo naučiť 
sa najnovšie účesy Víl. Škriatkovia tohoto mesta 
vás prosia o pomoc!

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

Celodenný program, v ktorom vystúpia diva-
dlo Žužu s Fidlibumom, moderátor a zabá-
vač Erik, mím Miro Kasprzyk a Divadlo spod 
Spišského hradu. Zažite krásne predstave-
nia, veľkú zábavu, naučte sa pantomímu, 
získajte so svojimi rodičmi titul Majster 
Pucla a staňte sa súčasťou našich predsta-
vení!

Komnata súťaživých detí
Neskutočná miestnosť plná úžasných 
známych, ale najmä neznámych spolo-
čenských hier. Hrajte spolu s rodičmi, 
kamarátmi alebo aj neznámymi pod 
vedením výborných animátorov! Pri-

pravené v spolupráci s www.ihrysko.sk.
Komnata tvorivých detí

Čakajú vás tu chvíle, na ktoré neza-
budnete. Vytvoriť si môžete vlastný-
mi rukami zaujímavé predmety,ktoré 

vám budú pripomínať návštevu 
čarovného sveta.
Komnata šikovných 
detí

Získajte body do svojej to-
varišskej knižky a staňte 
sa členom cechu Zimomra-
venia! Perníková chalúpka, 
rozprávkový poník, krivé 
zrkadlá, kradnutie dračie-

ho vajca a náprava bezfa-
rebného sveta.

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.3/2012: „Od tej chvíle, čo milu-
je ani najmúdrejší nevidí nijakú vec 
tak, ako v skutočnosti vyzerá.“ Vý-
hercom sa stáva Eva Blahová, Kri-
žovatka 21, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme.

V tajničke sa ukrýva výrok Gorkija: 
„Márnivý človek nikdy... (dokonče-
nie tajničky) 
A., Zas, vyklonovaný jedinec, podá-
va hlásenie, kosil, B., Začiatok tajnič-
ky, alebo rusky, C., Mesto v Španiel-
sku, druh nemeckého vozidla, druh 
farby, 507 v Ríme, D., Pýtaj, zrel čes-
ky, koleso, ťažké vodné zvieratá, E., 
Olej grécky, správca emirátu, miska, 
meno z Rómea a Júlie, F., Technic-
ký preukaz, prelom, výklenok v ste-
ne, plte, papagáj, G., Pulóver, časti 
dní, skupenstvá vody, teraz nárečo-
vo, H., Uhľovodík, Tereza, nie naše, 

sprav, eman, I., Hlas zvo-
na, končatina, princezná 
jari, určite, tlačový zákon, 
J., Univerzita Komen-
ského, previnenie, prace 
hnoj, spojenia, odd. tech-
niky, K., Osobné zámeno, 
družka Adama, benzín-
ka v BŠ, nemecky Karol, 
kordy, L., Nemecké žen. 
meno, koniec tajničky. 
1., Vie, 2.časť tajničky, 
2., Nevrej, rieka, hliník, 
3., Stred slova provio-
lit, polám, voz, 4., Zavý-
jal si básnicky, slov. sku-
pina s Rážom, plesňový 
syr, 5., Čistiaci prostrie-
dok, škriatok, 1 000 kg, 
uhlík, 6., Krátke vlny, 
Miro naopak, jemnosť, vo česky, 7., 
Doska na vaľkanie, meno Mojsejo-
vej, zn. kancelárskych potrieb, 8., 
Orol česky, mačka detsky, anglické 
mesto, 9., Africká rieka, citoslov-
ce rezania detsky, chybné, 10., Zn. 

vodíka a dusíka, nástroj na kosenie, 
klesá na zem, kilopond, 11., Lieva-
la, vám patriaca, infekčná choroba, 
12., Písmenko Á, oceán, oprie, 13., 
Ruske jedlo, lesy, hrčka, spoluhlás-
ka v slove úľ, 14., Informačné odd., 

hrudy, pravdepodobne, jemu, 15., 
3.časť tajničky, Eduard v USA, 16., 
Arabské mužské meno, anjel, krúti, 
17., 52 v Ríme, Yvetka, vylievajte.
Pomôcky: Cherub, Elka, včul, Mon-
tek, kaki, Ávila, lyon  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

L

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

Kultúrne centrum vás pozýva
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 
získať potvrdenia potrebné na vybavenie zaslúženej penzie. Lenže seniorsky výlet sa čoskoro premení na blázni-
vé roadmovie plné bizarných stretnutí, spomienok na bývalú lásku (Isabelle Adjani) a nečakaných zvratov. Šesťde-
siatnik Serge prežíva "easy ride" svojho života so všetkým čo k tomu patrí.

Zimný filmový seminár 4 živly 2012: TÍ druhí
24. - 26. februára 2012, Kino Akademik, Námestie sv. Trojice
Nalaďte sa na leto už vo februári! 4 živly vám ponúkajú ochutnávku 14. Letného filmového seminára v podobe 
prvého zimného seminára. Zimné živly pod názvom TÍ DRUHÍ sa pozrú za naše južné hranice a na hranice v nás, 
ktoré robia z iných tých druhých. Viac na www.4zivly.sk

Zimomravenie
3. 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):
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Svätý Anton
Obec s 1185 

obyvateľmi. Na 
obecnom úra-
de nás priví-
tali starosta p. 
Jozef Barany-
ai a p. Anna Kuzmová. Vďaka dob-
rej spolupráci so ŠN čitatelia sú pra-
videlne informovaní o živote tejto 
obce. Občania nášho mesta pozna-
jú detský folklórny súbor Červené 
jabĺčko, ktorý neraz spestril štiav-
nické kultúrne podujatia. Obec má 
kultúrnu komisiu na čele s p. Joze-
fom Sabom a obecnú knižnicu, kto-
rú má na starosti p. Alica Gajanová 
(častá prispievateľka do našich no-
vín). Aby pritiahli ku kultúre mla-
dých ľudí, chystajú voľby mladé-
ho richtára (richtárky) a zriadenie 
Centra voľného času. V pláne je aj 
obnova divadelného súboru do-
spelých a hudobnej skupiny star-
ších pánov. Obecné zastupiteľstvo 
úzko spolupracuje s Radou školy. 
Pani Kuzmová nás informovala o 
projekte SPŠ S. Mikovíniho, ktorý 

má za cieľ "zmapovať" kroje Horné-
ho Hontu, aktualizovať ich, zriadiť 
v obci obchodík s predajom a pre-
zentovať ich pri rôznych poduja-
tiach (napr. návšteve prezidenta a 
vzácnych hostí). Obec vydáva ob-
časník OSA, chystá sa na vybudo-
vanie pešej i cyklistickej trasy Hu-
sárka – Sitno. Udržiava pamätnú 
izbu Andreja Trúchleho – Sitnian-
skeho, po presnej identifikácii rod-
ného domu Karola Zachara chce na 
ňom inštalovať pamätnú tabuľu. 
Obec spolupracuje s miestnym mú-
zeom a podporuje dobre fungujúci 
Klub dôchodcov. Jeho vedenie pri-
pravuje tvorivé dielne (napr. výro-
bu svadobných pierok) na zlepšenie 
jemnej motoriky členov, čo je pre 
starších ľudí veľmi dôležité. Nápra-
vu plánujú urobiť aj v písaní obec-
nej kroniky, ktorá sa nevedie od 70. 
rokov. Do spoločensko-kultúrne-
ho a športového života prispieva aj 
Ranč Nádej. Už pri našej návšteve 
obec mala k dispozícii skladačku s 
podujatiami v r. 2012. Vo februári a 
v marci ponúka:

Február
Školu Hajnalu -  (vždy v sobotu)
11.2.2012 -  - Deň otvorených dverí 
pre občanov Sv. Antona (komna-
ty kaštieľa)
18.2.2012 –  - Svätoantonský Haj-
nal – Fašiangový sprievod a svia-
tok pouličného divadla s vôňou 
zabíjačky, pampúchov z krapňo-
vého dvora. Veselicu s prezentá-
ciou školy Hajnalu a možnosťou 
zapožičania masiek a kostýmov 

Marec
24.3.2012 –  - Prehliadku poľovníc-
kych trofejí a poľovnícku burzu
Po písmenkách -  – Tradičné stret-
nutie detí a dospelých v nádher-
nej knižnici múzea pri maratón-
skom čítaní

Z návštevy tejto obce sme odchá-
dzali s príjemnými pocitmi a s pre-
svedčením, že jej obyvatelia majú 
možnosť aktívne sa podieľať a zú-
častňovať na bohatom a pestrom 
kultúrno- spoločenskom dianí. 

Nora Bujnová a Mária Petrová

Ako sa darí kultúre 
v obciach nášho okresu

V sobotu 4. februára 2012 
sa v klubovni Občianskeho 
združenia Margarétka na 
sídlisku Drieňová uskutočnil 
karneval pre všetky "inak 
obdarené" deti, ich rodinných 
príslušníkov a priateľov. 

Tých najvernejších neodradili 
ani šmykľavé cesty a mrazivé po-
časie, pretože hudba, spev, tanec, 
dobrá nálada, ale najmä láska, roz-
tápali všetky bariéry. O tempera-
mentné tanečné rytmy sa staral 
DJ Filip Moravčík z Banskej Štiav-
nice, mnohé mamičky prispe-
li sladkými dobrotami a na svoje 
drahé Margarétky nezabudol ani 
Ing. Vladimír Schultz z Aeroklu-
bu Žilina. Detičky sa veľmi teši-
li aj z masiek, ktoré im pomáhali 
vytvoriť rodičia. Počas slávnost-
ného defilé ocenili členovia poroty 
najmä dôvtip, hravosť, zmysel pre 
humor (i zručnosť) a po krátkej 
úvahe sa rozhodli odmeniť všet-
ky deti. Skvelá zábava pokračo-
vala až do zotmenia a poniektorí 
sme sa opäť nestačili čudovať, koľ-
ko radosti a pozitívnej energie tie-
to malé, vzácne, aj keď také kreh-
ké bytosti, v sebe ukrývajú. Malá 
Amálka z Trnavej Hory sa dokon-
ca rozhodla opustiť istotu a po-
hodlie svojho invalidného vozíčka 
a s našou pomocou pretancova-
la niekoľko skladieb na vlastných 
nôžkach. Bolože to radosti! Pri lú-
čení nechýbali úprimné božteky, 
pohladenia, objatia a priania, aby 
sme sa už čoskoro takto opäť stre-
tli. A vy môžete prísť medzi nás!

Karneval Margarétok sa usku-
točnil vďaka podpore pani pri-
mátorky Mesta Banská Štiavni-
ca Mgr. Nadeždy Babiakovej. OZ 
Margarétka jej za všetky prítomné 
deti touto cestou srdečne ďakuje.

Janka Bernáthová

Keď tancujú 
Margarétky

Karneval Margarétok. 
foto janka bernáthová

V 22. čísle Štiavnických novín 
nás p. Ján Novák stručne 
informoval o novom románe 
Ernesta Hausera s jednodu-
chým názvom Štiavničan. 
Dnes, keď sa táto kniha 
objavila aj v štiavnickom 
kníhkupectve, vám o nej 
prezradíme trošku viac.

 Publikáciu vydal Ústav pamäti 
národa v edícii Memoáre. Publiká-
cia je rozdelená na dve hlavné čas-
ti: Štiavničan a Štiavničan v Revú-
cej. Autor sa v spomienkach vracia 
do svojho detstva a študentských 
rokov, ktoré prežil v našom meste. 
Pred nami ožíva Štiavnica 30. a 40. 
rokov, v tom čase spojená so svetom 
úzkokoľajkou - Štiavnickou Ančou, 
s množstvom drobných obchodí-
kov, vrátane Hodinárstva (márne 
by sme ho dnes v Štiavnici hľada-
li), dielničiek remeselníkov, s trhom 
na Námestí sv. Trojice, "hustou pre-
mávkou", keď za deň prešlo dolu 
mestom desať áut a dvadsať kon-
ských povozov (smetiari mali plno 
roboty s odstraňovaním zvyškov 

"paliva"), taxikármi, vyčkávajúcimi 
pri východe zo železničnej stanice 
(privítali by sme ich aj dnes). Det-
stvo autora poznačili drastické voj-
nové udalosti a povojnový nedosta-
tok. Autor sa ako 17-ročný študent 
gymnázia spolu s dvoma ďalšími 
spolužiakmi (jedným z nich bol aj 
Anton Hykisch) pokúsil o ilegálny 
prechod hraníc. Bol však neúspeš-
ný a poznačil celý jeho ďalší život. 
Navyše, nemal ani "správny" pôvod. 
A tak mu neumožnili maturovať 

(zmaturoval oveľa neskôr večerne) 
a o vysokej škole mohol iba snívať. 
Život ho zavial do baní v Karvinej, 
vojenskú službu absolvoval – ako 
politicky nespoľahlivý – v Pomoc-
nom technickom prápore v Stříbre 
(čierni baróni), pracoval ako kreslič 
v Mostárni Brezno, v magnezitke 
Ľubeník a chatár na Prednej Hore. 
Hoci s podlomeným zdravím sta-
točne sa boril s osudom štvanca. 
Oporou mu vždy bola rodina. Ešte 
ako študent dostal základy maliar-
stva od majstrov Augustu a Kollá-
ra, a tak sa vo voľnom čase venoval 
tejto záľube. (V r. 2006 sme mohli 
obdivovať jeho obrazy na výstave v 
Rubigalle).

"Zamatovú revolúciu" v r. 1989 
privítal s radosťou, jej výsledky a 
ďalší vývoj ho však sklamali. Na zá-
ver autor ponúkol vysvetlivky pou-
žitých menej známych výrazov.

 V súčasnosti žije v Revúcej. Jeho 
kniha je pútavým a poučným číta-
ním pre všetky generácie. Obálku 
zdobí známy obraz majstra Jozefa 
Kollára, vo vnútri sú ilustrácie auto-
ra. Nora Bujnová

Zaujímavé memoáre štiavnického rodáka
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Sitno Banská Štiavnica - FK 
Malá Čausa 3:2 (2:1)
Góly: 13.’ Kminiak, 15.’ Kosec, 85.’ 
Šima z p.k.
Pažout (46. Kraják), Halát, Hanzlík, 
Necpal, Dulaj, Kosec (46. Čiliak) An-
draščík (57. Mayer), Barák (57. Be-
ňadik), Urgela (57. Slaný), Kminiak 
(46. Šima), Rerich

V prípravnom zápase dal tréner 
možnosť všetkým 17 hráčom, kto-
rých mal k dispozícii.

Ivan Javorský

Zimná 
príprava 
futbalistovStolný tenis Extraliga muži, 

8.kolo.

Stavoimpex Holíč A - STKM B. 
Štiavnica A 6:1 (Huang 2.5/0, Il-
láš 1.5/0, Baženov 1/0, Wang 1/1 
- Lelkeš 1/1.5, Hořejší 0/2.5, Šurka 
ml. 0/2) 
MSK Malacky A - STKM B. Štiav-
nica A 5:5 (Truksa 2.5/1, Novota 
2.5/1, Jaslovský 1/2 - Hořejší 3/0.5, 
Šurka ml. 1/2, Lelkeš 0/3.5) 

Tento víkend boli na programe 
ďalšie štyri zápasy z prvej šestky, no 
najväčším lákadlom bol šláger kola 
medzi Holíčom a Banskou Štiavni-
cou. Štiavničanom však tento ví-
kend nevyšiel vôbec podľa predstáv. 
Najprv v piatok (3.februára)pre-
hrali na pôde úradujúceho majstra 
hladko 1:6, v sobotu (4.februára) 
ich čakal ďalší náročný súper - Ma-
lacky. Malacky bojujúce o štvrtú po-
stupovú miestenku do play-off do-

kázali potrápiť STKM B. Štiavnicu, 
a nakoniec vydreli remízu. Na tretiu 
Banskú Štiavnicu strácajú tri body, 
a majú zápas k dobru. 

Najbližší zápas sa bude konať v 
piatok 10. februára o 18:00 v Kul-
túrnom centre, Kammerhofská 
1 (bývalý KASS) medzi STKM B. 
Štiavnica a MSK Čadca A. Príďte po-
vzbudiť hráčov!

redakcia Štiavnických novín

Stolný tenis: prehra a remíza

Sitno víťazne, Klopačka opäť prehrala
V siedmom kole opäť hrali obe 

naše družstvá doma a opäť u toho 
bolo družstvo z Kremnice. Hráči 
Sitna kolegov z Klopačky "pomsti-
li" a Kremnicu jednoznačne porazi-
li. Klopačka ani tentoraz neuspela a 
ostáva na konci tabuľky.

V 8. kole (19.2.) pocestuje Sit-
no do Detvy a Klopačka hrá v do-
mácom prostredí proti Fiľakovu o 
10:00 v Kultúrnom centre (bývalé 
KASS) Banská Štiavnica.

Opevnenie Banská Štiavnica-
Sitno - ŠO MsL Kremnica 6:2
Body: vyhrali Chlpík, Longauer, 
Hipszki, Križan a Ľ. Píš, remizova-
li N. Píš a Mosin

Opevnenie Banská Štiavnica-
Klopačka - Slovan Modrý Ka-
meň 2,5:5,5
Body: vyhrali Jancsy a Hudec, remi-
zoval Zicho

Ostatné výsledky
Nová Baňa - Balassagyarmati  -
Kabel SE 4:4
PŠK Rimavská Sobota - PŠK Kur- -
ta Banská Bystrica 3:5
ŠK Vinica - Magnezit Jelšava B  -
3:5
ŠK Garde CVČ Detva - ŠO Pod- -
brezová 4,5:3,5
FTC Fiľakovo B - ŠK Veža CVČ  -
Banská Bystrica 3:5
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Podpo- -

ľanie Stožok 4:4
ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany -  -
Slovan Sliač 3:5

Tabuľka
1 PŠK Kurta B. Bystrica 7 7 0 0 14 147.00
2 Magnezit Jelšava B 7 5 1 1 11 150.50
3 ŠK Garde CVČ Detva 7 4 1 2 9 151.00
4 PŠK Rimavská Sobota 7 4 1 2 9 143.00
5 Opevnenie BŠ Sitno 7 4 0 3 8 141.00
6 ŠK Vinica 7 4 0 3 8 141.00
7 ŠK Veža CVČ B. Bystrica 7 4 0 3 8 121.50
8 Slovan Nová Baňa 7 3 1 3 7 148.50
9 ŠO Podbrezová 7 3 1 3 7 148.00

10 ŠK Podpoľanie Stožok 7 3 1 3 7 146.50
11 ŠK Orlová Pohorelá 7 3 1 3 7 134.50
12 FTC Fiľakovo B 7 3 0 4 6 151.00
13 Slovan Modrý Kameň 7 3 0 4 6 142.50
14 Slovan Sliač 7 3 0 4 6 138.00
15 Balassagyarmati Kabel SE 7 2 1 4 5 138.00
16 ŠO MsL Kremnica 7 2 0 5 4 135.50
17 Hrnčiarske Zalužany 7 1 0 6 2 133.00
18 Opevnenie BŠ Klopačka 7 1 0 6 2 129.50

Standa Kuchyňa

Výzva pre športové kluby v 
Banskej Štiavnici – Športovec 
roka 2011. 

Komisia športu vyzýva všetky 
športové kluby v Banskej Štiav-
nici, ktoré doteraz tak neurobili, 
aby do termínu 24. februára 2012 
zaslali správu o svojej činnosti 
(zhodnotenie roka 2011, plány na 
rok 2012, nominácie na športovca 
a funkcionára roka 2011) na vik-
toria.michalska@banskastiavnica.
sk. Viktória Michalská

Športovec roka

Šport na 
mestskej 
stránke

InzercIa

Vediete alebo ste členom špor-
tového klubu? Informujte nás o 
sebe, o svojich aktivitách, špor-
tových podujatiach, ktorých sa 
účastníte a športových výsled-
koch, ktoré ste dosiahli.

Informácie o športe v regióne 
zasielajte e-mailom na: petrik@
banskastiavnica.sk alebo sn@ban-
skastiavnica.sk

Podstránka športu (www.ban-
skastiavnica.sk/obcan/sport-1.
html) je zameraná na prezentáciu 
športových klubov, informovanie 
o možnostiach športovania v Ban-
skej Štiavnici, o blížiacich sa špor-
tových podujatiach a ich výsled-
koch. Veríme, že si stránka nájde 
svojich priaznivcov, ktorí sa za-
poja do jej fungovania zlepšovací-
mi návrhmi ale hlavne dodávaním 
čerstvých informácií. 

redakcia Štiavnických novín
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reality

služby

práca

inzercia

akcia na Golden delicious• 
cena za 1kg - 0,40 euro • 
nad 50 kg ešte aj 10% zľava• 

Dopredaj zimných jabĺk
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Každú sobotu: 8:00 - 12:00
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

InzercIa

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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

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

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
Predám 3-izbový byt v BŠ, 70m² na  �

sídlisku Drieňová, 4 posch., komplet-
ne prerobený, nízke mesačné nákla-
dy, rýchla dohoda = dobrá zľava, tel.č.: 
0911 900 222

Predám pozemok na Štefultove,  �
tel.č.: 0903 121 901

Kúpim 3-izbový byt BŠ, 0905 148 574 �

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

Kované brány, ploty, zábradlia - lac- �

Spoločnosť BON TAP PRO, a.s. príj- �
me do zamestnania účtovníka/účtov-
níčku s nástupom ihneď. PRACOVNÁ 
NÁPLŇ: kompletné spracovanie účtov-
nej agendy v podvojnom účtovníctve: 
znalosť daňových zákonov. PRAX: as-
poň 3-ročná prax v podvojnom účtov-
níctve. PONÚKANÝ PLAT: dohodou. 
CV posielajte na: uctaren@btp.sk

no, rýchlo a kvalitne. 0915 810 387
Požičiam karnevalové kostýmy, viac  �

info na: 0908 190 312

Predám demižóny 5-25l, 0905313800 �
Predám Citroen Xsara 1.4ix, rv 2002,  �

červená metalíza, 132 000 km, dobrý 
tech. stav, zimné gumy, cena 2 490,-€, 
0904 515 788, miro.blahut@azet.sk. 

Kúpim suché palivové drevo, tel.č.:  �
0903 619 534

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


