
Životné jubileum
Slovenský spisovateľ Anton 
hykisch oslavuje životné 
jubileum - 80 rokov. str.7

Zimné 4živly: Tí druhí
Po trinástich úspešných ročníkoch letných 4 živlov 
sa organizátori rozhodli rozšíriť filmovú ponuku  
v Banskej Štiavnici o ich zimnú verziu. str.10

16. februára 2012 číslo 6 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa

SPLŇTE SI SEN O NOVOM BÝVANÍ
HYPOPÔŽIČKA NA REKONŠTRUKCIU DO 100 000 EUR
HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI 
PÔŽIČKA NA BÝVANIE – HYPOMÍNUS DO 17 000 EUR

CENTRUM PÔŽIČIEK A SPLÁTKOVÉHO NÁKUPU
Dolná 12, BANSKÁ ŠTIAVNICA

 0903 386 940

10. februára si obyvatelia 
nášho mesta mohli všimnúť 
večer krásne osvetlenú 
dominantu Banskej Štiavnice 
– banskoštiavnickú Kalváriu. 
Zaujímalo nás, čo sa pripra-
vuje na Kalvárii a preto sme 
oslovili predsedu Kalvárskeho 
fondu Mgr. Martina Macharika 
a požiadali sme ho o rozhovor.

„Kalvársky fond už 2 roky pracu-
je na projekte nasvietenia, iluminá-
cie Kalvárie. Tento projekt súvisí aj 
s bezpečnosťou, a to znamená ka-
merovým systémom a hlásičmi po-
hybu. Je to dosť veľký projekt, kto-
rý bude vyše stáť veľa finančných 

prostriedkov, vyše 100 000 €. Tento 
projekt hradí SSE - Stredoslovenská 
energetika, a.s.. Predtým ako sa ten-
to proces spustí a bude sa aplikovať, 
budeme počas jedného roka robiť 
skúšky nasvietenia, aby sme sa utvr-
dili, že to, čo je na projekte pekné, je 
pekné aj v realite. Tieto skúšky budú 
prebiehať zhruba raz do mesiaca, v 
dňoch, keď tu budú významní hos-
tia, príp. počas kultúrnych podujatí, 
aby sme týmto podporili aj cestovný 
ruch v Banskej Štiavnici. 

Toto ale nie je permanentné na-
svietenie, sú to len provizórne zo-
stavy reflektorov, ktoré sa musia 
celú noc strážiť a na druhý deň ro-
zobrať, čo je aj dosť prácne. •4.str.

Bude Kalvária osvetlená?

Predstavujeme Gymnázium A.Kmeťa 
Banskoštiavnické Gymnázium 
Andreja Kmeťa sa pri 
hodnoteniach stredných 
škôl pravidelne umiestňuje 
v prvej tretine. To presvedčivo 
vypovedá o jeho kvalitách. 
V súčasnosti je riaditeľkou 
tohto vzdelávacieho stánku 
PhDr. Renáta Mikulášová. 
Požiadali sme ju o odpovede 
na naše otázky.

Priblížte, prosím, v krátkosti 

históriu štiavnického gymnázia.
Gymnázium Andreja Kmeťa v 

Banskej Štiavnici je škola s dlhoroč-
nou tradíciou a bohatou históriou, 
ktorá siaha až do obdobia piaristov. 
Svoj najväčší rozmach zaznamenala 
v 70. – 80. rokoch 20. storočia, keď 
na jej pôde študovali študenti z ce-
lého Slovenska a pripravovali sa na 
štúdium v zahraničí. 

Neskôr škola pokračovala v tra-
dícii nadštandardného vyučovania 
cudzích jazykov (anglický, nemecký, 

francúzsky, ruský) a dnes túto tra-
díciu rozvíja v študijnom odbore bi-
lingválne gymnázium, sekcia ang-
licko-slovenská.

Snahou školy je, aby sa povesť a 
kredit štiavnického gymnázia ne-
ustále zlepšovali.. V r.1999 bol ško-
le prinavrátený čestný názov Gym-
názium A. Kmeťa a realizáciou 
projektu UNESCO bola zaradená 
do medzinárodnej siete škôl UNE-
SCO. O kvalite školy svedčí aj fakt, 
že jej absolventi sú takmer so 100 % 

úspešnosťou prijatí na zvolenú vy-
sokú školu. 

Ktorí významní žiaci, absolven-
ti vyšli z Vašej školy?

Medzi absolventmi a pedagógmi 
Gymnázia nájdeme také významné 
osobnosti kultúrneho, vedeckého 
i politického života Slovenska, ako 
sú: sestry Vášaryové, Anton Hy-
kish, Dana Podracká, Ondrej Rad-
lický, Emil Boleslav Lukáč, Martin 
Hattala, Július Pántik,...  •3.str.

Banskoštiavnická Kalvária vo svetle žiariacich hviezd. foto martin stojanovski
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Dane: Každým rokom v januári sa 
platí daň za psa, tohto roku sa to 
zvýšilo na 40,- eur pre tých, čo býva-
jú v bytoch, ale dôchodcovia nad 70 
rokov a ZŤP majú zľavu 50%, čiže 
musia zaplatiť 20,- eur. Ja si mys-
lím, že aj pre týchto ľudí naraz za-
platiť túto sumu je veľa, keď si mu-
sia kupovať aj lieky a poviem Vám, 
že ten pes je už ako člen rodiny, a 
niekedy, keď je tá osoba sama, aj jej 
spoločníkom. A preto sa chcem opý-
tať, či by nebolo možné túto sumu 
zaplatiť na 2 krát, trebárs do mar-
ca? Eva Uhrinčaťová

Odpoveď: V zmysle platného VZN 
o miestnych daniach nie je mož-
né daň za psa platiť v splátkach. Je 
schválená jednorazová úhrada do 
konca januára kalendárneho roka. 
Požiadavku na úhradu dane za psa 
v splátkach je potrebné uplatniť 
pri schvaľovaní nariadenia pre ďal-
ší rok. Ale doterajšia prax je taká, 
že pokiaľ občan príde na MsÚ a zo 
závažných dôvodov požiada správ-
cu dane o povolenie úhrady dane za 
psa v splátkach, vždy sa mu vyho-
vie. Kamila Lievajová,

ekonomické oddelenie

Servis: Ako turista som navštívil 
vaše mesto, na jednej prechádzke 
som bol veľmi prekvapený alebo aj 
šokovaný. V blízkosti Botanickej zá-
hrady som uvidel servis na opravu 
áut pod hlavičkou "Pneuservis Japo". 
Ako ochranárovi mi to vadí. Botani-
ka je chránený areál a okolie je za-
radené do pamiatkovej zóny. Mesto 
zapísané do zoznamu Unesco. Vám 
pamiatkari a ochranári mesta to ne-
vadí? Prosím o vysvetlenie. Ďaku-
jem! Jaroslav, Banská Bystrica

Odpoveď: Spomínaný pneuservis 
navrhoval vlastník garáže umiest-
niť v stavbe na základe zmeny úče-
lu užívania stavby. Vlastník stav-
by požiadal stavebný úrad o zmenu 
užívania stavby na pneuservis. 
Vzhľadom na nedoloženie staveb-
ným úradom požadovaných dokla-
dov bolo toto konanie zastavené. 
Čiže prevádzka pneuservisu v da-
nej garáži nie je povolená. V súčas-
nosti sa pneuservis neprevádzkuje. 
Možno len pre vlastné účely vlast-
níka. Je pravda, že vlastník garáže 
už počas konania začal s prevádz-
kou.

V konaní sa prejavili rôzne ná-
zory na umiestnenie tohto zaria-
denia. Nikto z kompetentných do-
tknutých orgánov, hlavne OÚŽP, ale 
ani pamiatkari nevydali stanovisko, 
že by takéto zariadenie umiestne-
né v tomto území nebolo prípustné, 
resp. vhodné.

Jedine Správa CHKO neodporu-
čila umiestnenie tohto zariadenia 
tam, kde bolo navrhnuté. Ale zá-
roveň uviedla, že Botanická záhra-
da nemá žiadne ochranné pásmo 
a blízky chránený strom Sekvojo-
vec je tiež umiestnený v dostatoč-
nej vzdialenosti od plánovanej pre-
vádzky pneuservisu.

Územný plán hovorí, že dané 
územie je obytné územie individu-
álneho charakteru, kde je možné 
umiestnenie drobných služieb a re-
mesiel nerušiacich funkciu bývania 
a výnimočne je prípustné zariade-
nie rušiace funkciu bývania. Čiže z 
hľadiska Územného plánu by bolo 
možné umiestniť uvedenú prevádz-
ku v danej lokalite.

Zuzana Kladivíková, 
oddelenie výstavby RM, ÚP a ŽP

Odpovedáme 
občanom...

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 
zákona o ovzduší vyplýva pre Kraj-
ský úrad životného prostredia po-
vinnosť sprístupniť informácie o 
kvalite ovzdušia verejnosti. Na zá-
klade uvedenej skutočnosti vám 
oznamujeme, že KÚ ŽP v Banskej 
Bystrici vypracoval materiál s ná-
zvom "Informácia o kvalite ovzdu-
šia a o podiele jednotlivých zdrojov 

na jeho znečisťovaní v Banskobys-
trickom kraji za rok 2010." Uvede-
ný materiál je prístupný k nahliad-
nutiu na OÚ ŽP v Banskej Bystrici, 
Radničné nám. 18, B.Štiavnica, na 
KÚ ŽP v Banskej Bystrici, Nám. 
Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a 
na web stránke: www.bb.kuzp.sk – 
životné prostredie – ochrana ovzdu-
šia. OÚ ŽP v Banskej Štiavnici 

13. februára
Príprava materiálov do mest- �
skej rady. 
Riešenie žiadosti v súvislosti s  �
výstavbou predajne TESCO.
Práca v meste, individuálne  �
stretnutia s občanmi. 

14. februára
Prijatie poslanca NR SR Brani- �
slava Ondruša. 
Slávnostné prijatie bývalého  �
predsedu Hlavného banského 
úradu Ing. Ladislava Lacku pri 
príležitosti významného život-
ného jubilea. 

15. februára
Riešenie zmien a doplnkov  �
územného plánu.
Posledná rozlúčka s občianka- �
mi nášho mesta pani Annou 
Lovásovou a pani Želmírou Bú-
zikovou.
Pracovné stretnutie k riešeniu  �
problematiky LSPP pre dospe-
lých s riaditeľom Všeobecnej 
nemocnice v Žiari nad Hronom 
Ing. Rastislavom Kubáňom. 

16. februára
Riešenie potrieb materských  �
škôl v meste.

 
17. februára

Účasť na rokovaní XXII. Snemu  �
Združenia miest a obcí – Žiar-
sky región.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami Banskoštiavnicko – hod-
rušského baníckeho spolku k 
organizačnému zabezpečeniu 
5. stretnutia banských miest a 
obcí Slovenska. 

 Andrea Benediktyová 

10. februára o 15:30 bolo telefo-
nicky na útvar MsPo oznámené, že 
na Ul. J. Straku sa zdržuje mládež, 
ktorá požíva alkoholické nápoje. 
Hliadka MsPo po príchode na uve-
dené miesto zistila, že sa tu nachá-
dzajú dve mladistvé osoby. Overe-
ním totožnosti bolo zistené, že ide 
o T.T. a O.Š., obaja bytom B.Š.. Na 
mieste bolo ďalej zistené znečiste-
nie verejného priestranstva. Vec 
bola zadokumentovaná a riešená 
v zmysle priestupkového zákona. 
Hliadka MsPo následne menova-
ných z miesta vykázala. 

11. februára o 1:30 bolo na 
útvar MsPo telefonicky oznáme-
né, že na Ul. Michalská v Banskej 
Štiavnici sa v okolí novostavby sa 
pohybujú podozrivé osoby. Hliad-
ka MsPo vykonala kontrolu novo-
stavby, pričom narušenie objektu 
nebolo zistené. Následne hliadky 
preverila okolia novostavby a tak 
isto celej ulice, pričom žiadne po-
dozrivé osoby neboli zistené. 

11. februára o 2:00 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že na Ul. Mládež-
nícka dochádza k rušeniu nočného 
pokoja. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila, že dve osoby 
búchajú s kontajnerom. Obaja boli 
značne pod vplyvom alkoholických 
nápojov. Priestupok proti verejné-
mu poriadku bol riešený v zmysle 
priestupkového zákona. 

Upozornenie 
V dôsledku zvýšeného počtu 

voľne sa pohybujúcich psov po 
verejných priestranstvách ako aj 
ohrozovania občanov týmito psa-
mi MsPo upozorňuje občanov 
na dodržiavanie VZN č.3/2011 
o niektorých podmienkach drža-
nia psov, kde sa okrem iného ho-
vorí o tom, že pes musí byť ozna-
čený evidenčnou známkou. Vodiť 
psa mimo chovného priestoru 
môže len osoba, ktorá je fyzic-
ky a psychicky spôsobilá a schop-
ná 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 

Sprístupnenie informácií 
o kvalite ovzdušia

Len človek plný odhodlania ísť stále 
vpred môže zo svojho života urobiť 
raz život, o ktorom sa mu predtým 
iba snívalo. Michal Boháč

Myšlienka dňa

Epigram Nade 
Kvakovej
Emancipačný 
Ak je muž na svoje ego
príliš namyslený
určite sa na svet dostal inak
ako z lona ženy.
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•1.str. Budeme skúšať rôzne mode-
ly, verzie nasvietenia, napr. kostol s 
kaplnkami, alebo len kostol samo-
statne, či všetky kostoly naraz, aby 
sme mali viacej možností. Všetko fo-
tografujeme a následne tieto foto-
grafie vyhodnocujeme, ako to je vi-
dieť z rôznych častí mesta, ale napr. 
aj z Banskej Belej. Jedinou prekáž-
kou je teraz len Krajský pamiatko-

vý úrad (KPÚ), ktorý tento náš pro-
jekt síce akože povolil, no zároveň 
dal také podmienky, ktoré sa nedajú 
splniť. Napriek tomu, že sa pracov-
níci KPÚ zúčastňovali na poradách, 
a nevadí im iluminácia, ale technic-
ká realizácia. Sme veľmi týmto ich 
rozhodnutím sklamaní. Hľadali sme 
pritom najjednoduchšie a najcitlivej-
šie možné riešenie niekoľko mesia-

cov, stálo to stovky hodín práce, no 
nakoniec to bolo zbytočné. Skúšky 
môžeme robiť aj naďalej, no zatiaľ z 
tohto dôvodu trvalé nasvietenie nie 
je možné. Nemáme veľmi energiu 
ani chuť sa znovu nekonečne naťa-
hovať s KPÚ BB, ako to bolo pri rea-
lizácii malého amfiteátra za Dolným 
kostolom,“ dodal na záver Martin 
Macharik. Michal Kríž

Bude Kalvária osvetlená?

7. februára 2012 sa opäť zišla 
kultúrna komisia, aby sa 
spoločne s OKCRaŠ, zastú-
peným jeho vedúcim Ing. 
Markom, dohodla na pokraču-
júcich prípravách na podujatie, 
venované oceňovaniu najak-
tívnejších a najúspešnejších 
osobností, kolektívov a 
podujatí roku 2011. 

Na zasadnutie bola prizvaná i 
kronikárka mesta PhDr. E. Bujno-
vá, ktorá taktiež prispela k tvorbe 
nominácií v troch tradičných ka-
tegóriách: osobnosť roka, kolektív 
roka a podujatie roka 2011. Prítom-
ní spoločným úsilím vyhodnotili 
kultúrne dianie v našom meste za 
minulý rok a najvýraznejšie, ale-
bo výrazné, dobrovoľné a doteraz 
inak neocenené osobnosti, kolektí-
vy a kultúrne počiny vyzdvihli ude-
lením príslušnej nominácie, pričom 
zachovali formu piatich nominá-

cií v každej z uvedených kategórií. 
Výstupom februárového rokovania 
komisie kultúry je vyhlásenie ve-
rejnej ankety formou hlasovacieho 
lístka, ktorý je súčasťou Štiavnic-
kých novín, ale tiež formou e-mai-
lovej pošty, príp. Slovenskej pošty, 
aby najmä hlasmi verejnosti mohli 
byť určení celkoví víťazi. Prítom-
ní sa tiež zhodli na odmenení troch 
hlasujúcich vecnými cenami, ktorí 

tiež budú pozvaní na podujatie Kul-
túra 2011.

Kontrolou uznesení sa členovia 
komisie kultúry vrátili ešte k dotá-
ciám pre žiadateľov o príspevky z 
rozpočtu mesta na tento rok a po 
ukončení procesu prerozdeľovania 
finančných prostriedkov na tento 
účel uverejňujú zoznam žiadateľov, 
požadovanú, aj schválenú čiastku.

Katarína Kissová

Zo zasadania komisie kultúry

p.č. žiadateľ projekt požadovaná suma odporúčaná suma
1. SBM Štyavnycký vjanoč. jarmok 650,00 € 300,00 €
2. SBM Starý zámok deťom 450,00 € 150,00 € 
3. SBM Noc múzeí 600,00 € 250,00 €
4. SBM Starý zámok generáciám 450,00 € 100,00 € 
5. SBM Noc na Starom zámku 650,00 € 400,00 € 
6. ZUŠ Koncert skupín 500,00 € 300,00 €
7. Spevokol Štiavničan vydanie CD 500,00 € 400,00 €
8. Šukar Dživipen Spolu Šobov- festival 3 165,00 € 500,00 €
9. Fotoklub Blur fotografický krúžok 1 960,00 € 200,00 €

10. OZ Teplá - Žakýl folklór u nás 740,00 € 400,00 €
11. Živena činnosť 1 000,00 € 600,00 €
12. Sitnoblues hudobný festival 10 000,00 € 0,00 € 
13. POS kultúrne podujatia 1 180,00 € 700,00 €
14. OZ Štokovec piknik na Drieňovej 1 850,00 € 200,00 €
15. OZ Salamandra Štefultovský pút 580,00 € 200,00 €
16. Ars é Vitae festival bachovej hudby 1 150,00 € 300,00 €
Spolu: 25 425,00 € 5 000,00 €

Krádež OMV
Obvodné oddelenie Policajné-

ho zboru v Banskej Štiavnici vy-
konáva skrátené vyšetrovanie 
vo veci krádeže, doposiaľ nezná-
my páchateľ v čase od 14:30 dňa 
8. februára 2012 do 7:40 dňa 9. 
februára 2012 vykonal krádež 
osobného motorového vozidla 
Škoda Fabia odstaveného v sa-
mostatne stojacom prístrešku 
na Ulici Antona Pécha v Banskej 
Štiavnici, a to tak, že nezisteným 
predmetom rozbil trojuholníko-
vé okno na zadných dverách vo-
zidla, vozidlo otvoril a pravým 
kľúčom, ktorý bol v zapaľovaní, 
naštartoval a s vozidlom odišiel, 
čím majiteľovi spôsobil škodu 
vo výške 2800,- € a poškode-
ním 50,- €. Polícia po páchateľo-
vi pátra.

Krádež vlámaním
Doposiaľ neznámy páchateľ v 

čase od 10:00 dňa 10. februára 
2012 do 15:30 dňa 12. februára 
2012 vykonal krádež vlámaním 
do chalupy v rekonštrukcii na Uli-
ci Kyrmezera v Banskej Štiavnici, 
a to tak, že doposiaľ nezisteným 
predmetom a spôsobom rozbil 
sklenenú výplň okna a dostal sa 
do vnútorných priestorov skladu 
náradia a stavebného materiálu, 
odkiaľ odcudzil rôzne pracovné 
náradie, čím spôsobil škodu ma-
jiteľovi Ing. V. P. vo výške 230,- € 
odcudzením vecí a škodu vo výš-
ke 50,- € poškodením zariadenia. 
Obvodné oddelenie policajného 
zboru vykonáva v danej veci skrá-
tené vyšetrovanie a po páchate-
ľovi pátra.

Ohrozovanie pod vplyvom 
návykovej látky

Hliadka Obvodného oddele-
nia policajného zboru v Banskej 
Štiavnici vykonala dňa 11. feb-
ruára 2012 v čase o 3:51 kontro-
lu vodiča vozidla znnačky Škoda 
Felícia, ktoré riadil vodič M.H., 
ktorý bol pri kontrole podrobený 
dychovej skúške na zistenie poži-
tia alkoholu, kde v dychu vodiča 
bolo prístrojom Alcotest namera-
ná hodnota 0,78 mg/l. Vodič bol 
obvinený z trestného činu Ohro-
zovanie pod vplyvom návykovej 
látky podľa § 289 ods. 1 Trestné-
ho zákona.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

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 svojej 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

Podpora mladým športovcom
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Predstavujeme Gymnázium A.Kmeťa 
•1.str. ...Gustáv Valach, Daniel Li-
chard, Pavol Dobšinský a mnohí iní.

Koľko žiakov, tried, pedagógov 
má v súčasnosti vaša škola?

V tomto školskom roku študuje 
na našom gymnáziu 265 študentov 
v 11 triedach a v dvoch študijných 
odboroch - klasickom a bilingvál-
nom. Záujem o bilingválnu formu 
štúdia je veľký a dáva predpoklad 
rastu školy. Do roku 2015 by sme 
chceli stabilizovať počet tried na 14. 
Na škole pôsobí 22 plne kvalifikova-
ných učiteľov, lektor anglického ja-
zyka z USA a 5 nepedagogických za-
mestnancov.

Ako sa môžu "profilovať" Vaši 
žiaci už počas štúdia?

Otázku profilácie žiakov a ich prí-
pravy na budúce štúdiu a následné 
povolanie rieši v prvom rade škol-
ský vzdelávací program. Jeho prí-
prave, zostavovaniu a potrebným 
korekciám venuje vedenie školy a 
celý pedagogický zbor mimoriadnu 
pozornosť. Od druhého ročníka po-
núkame študentom možnosť voliť 
si z ponuky predmetov tie, ktoré sú 
profilové v tom type štúdia, o ktoré 
má študent záujem. V maturitných 
ročníkoch je takýchto voliteľných 
hodín 16-18, pričom hodinová do-
tácia voliteľného predmetu/semi-
náru je 4 hodiny týždenne, čo dáva 
študentom dostatočný priestor pre 
prípravu na maturitu a prijímacie 
skúšky na vysokú školu.

Veľmi dôležitou sa javí aj spolu-
práca s vysokými školami ako napr: 
s Prírodovedeckou fakultou UK v 
Bratislave , ktorá realizovala sme-
rom k stredným školám projekt 
ProVek – propagácia vedeckej ka-
riéry v oblasti prírodných vied, kde 
formou videokonferencií predsta-
vovala zaujímavé témy z oblasti prí-
rodovedného poznania. U našich 
študentov sa táto možnosť on-line 
sledovať prednášky a experimenty 
a následne sa priamo zapojiť do dis-
kusie stretla s veľkým záujmom.

Škola už niekoľko rokov spolu-
pracuje s Ligou proti rakovine SR a 
pravidelne realizuje aktivity cieľom 
ktorých je vzbudiť a vypestovať u 
študentov záujem o vlastné zdravie, 
poukázať na zásadný význam zdra-
vého spôsobu života ako určujúce-
ho spôsobu prevencie, informovať 
študentov o rizikových faktoroch 
onkologických ochorení. Onkolo-
gická výchova sa nevyučuje ako sa-

mostatný predmet, ale je realizova-
ná v rámci hodín biológie, ekológie, 
semináru z biológie a predovšetkým 
v mimoškolskej činnosti. A tak sa 
pravidelne na škole realizujú Týž-
deň proti rakovine, Deň jabĺk, Deň 
zdravia a zdravej výživy, Nefajčiar-
sky deň, Gymnaziálna kvapka krvi 
a Deň narcisov. 

Každá z uvedených aktivít umož-
ňuje študentom profilovať sa, orien-
tovať sa v rôznych vedných dis-
ciplínach, určovať si smer ďalšieho 
vysokoškolského pôsobenia.

Do akých projektov, súťaží, 
olympiád sa zapojili štiavnic-
kí gymnazisti a s akými výsled-
kami?

Študenti Gymnázia A. Kmeťa tra-
dične dosahujú vynikajúce úspechy 
v predmetových súťažiach a olym-
piádach, napr. v školskom roku 
2009/10 naši študenti obsadili v 
celoslovenských kolách jazykových 
olympiád 1. miesto v RUJ, 2. miesto 
v ANJ a 5. miesto v NEJ, 1. miesto 
v krajskom kole biologickej olympi-
ády. V školskom roku 2010/11 bola 
žiačka Nina Hricová ocenená ce-
nou Gorazda za 1. miesto v medzi-
národnej vedeckej súťaži, Daniela 
Chytilová získala 1. miesto v celo-
slovenskom kole olympiády v RUJ, 
na popredných miestach sa žiaci na-
šej školy umiestňujú v krajských ko-
lách predmetových olympiád a sú-
ťaží. Významné úspechy dosahujú 
študenti tiež v súťažiach a projek-
toch zameraných na ochranu a tvor-
bu životného prostredia (Môj pro-
jekt pre región, Mladí reportéri). 

Škola sa tradične zapája do projek-
tov v rámci programu COMENIUS a 
participačných projektov UNESCO, 
rozvíja bohatú medzinárodnú spo-
luprácu zameranú najmä na prob-

lematiku životného prostredia, his-
tórie a etnografie, ale aj na oblasť 
kultúry a športu. V tomto školskom 
roku škola participuje na projekte 
Comenius – partnerstvá škôl „ Šport 
v rôznych jeho podobách“, kde part-
neri sú z Portugalska, Španielska, 
Poľska a Francúzska.

Okrem práce na medzinárod-
ných projektoch sa študenti zúčast-
ňujú krúžkovej činnosti, v takých 
krúžkoch ako: astronomický, turis-
tický, chemický, jazykové krúžky – 
francúzsky jazyk, španielsky jazyk, 
krúžok priateľov matematiky, stol-
notenisový krúžok, lyžiarsky a his-
torický. 

Škola poskytuje veľmi dobré pod-
mienky pre kompenzáciu duševné-
ho zaťaženia rôznymi telovýchov-
nými aktivitami. 

Ste spokojná s materiálnym  
vybavením Vašej školy?

Spokojní by sme nikdy nema-
li byť. Dnes ale môžem skonštato-
vať, že naše gymnázium je po mate-
riálno-technickej stránke vybavené 
veľmi dobre.

Vybavenie školy počítačovou 
technikou je na veľmi dobrej úrov-
ni, študenti majú neobmedzený prí-
stup k využívaniu internetu. Škola 
má k dispozícii 2 polyfunkčné učeb-
ne vybavené laptopmi a audiovizu-
álnou technikou, ktoré slúžia na za-
vádzanie nových foriem výučby vo 
všetkých predmetoch. Klasické ta-
bule v triedach postupne nahrádza-
jú interaktívne.

V rokoch 2009-11 škola realizo-
vala projekt ESF v hodnote 260 tisíc 
eur, ktorý umožnil doplniť a reno-
vovať počítačovú techniku a učebné 
pomôcky a zároveň zabezpečil pre-
školenie pedagógov na jej využitie 
pri vyučovaní.

Priestory a vybavenie 2 laborató-
rií plne vyhovujú potrebám gymna-
ziálneho štúdia. Na hodinách labo-
ratórnych cvičení z fyziky, chémie 
a biológie študenti pracujú v dvoch 
moderných laboratóriách, kde je k 
dispozícii okrem bežných aj trino-
kulárny mikroskop s možnosťou 
snímať prácu kamerovým systé-
mom, dva veľké hvezdárske ďale-
kohľady a pod.

Najbližšie plány školy
Škola má v najbližších rokoch re-

álny potenciál rozvoja najmä vďaka 
zavedeniu nového päťročného štu-
dijného odboru – bilingválneho štú-
dia, kde je predpoklad otvoriť každý 
rok 2 triedy. 

Štvorročný študijný odbor – gym-
názium, bude možné vzhľadom na 
demografický vývoj štiavnického 
regiónu naplniť len jednou triedou. 
Do roku 2014 by tak škola mohla 
naplniť 14 tried – 10 bilingválnych 
a 4 klasické.

Tento predpokladaný vývoj si 
bude v najbližších rokoch vyžado-
vať zvýšené úsilie zo strany vedenia 
školy najmä v oblasti personálne-
ho zabezpečenia výučby v bilingvál-
nych triedach. Pôjde o čiastočnú ob-
menu pedagogického zboru, keďže 
kvalifikovaný učiteľ v bilingválnej 
forme musí mať minimálne štátnu 
skúšku z anglického jazyka. 

Rovnako dôležité bude zabezpe-
čiť školu priestorovo. V súčasnos-
ti priestory, ktoré sú vo vlastníctve 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja, nepostačujú a škola si preto 
prenajíma časť priestorov od Rím-
skokatolíckej cirkvi. V budúcnos-
ti nie je predpoklad rozšíriť tento 
nájom o ďalšie priestory – triedy, 
keďže zvyšnú časť budovy využíva 
Rímskokatolícka cirkev pre potre-
by Spojenej katolíckej školy. Vede-
nie školy preto rieši otázku nových 
priestorov v súčinnosti so svojím 
zriaďovateľom a TU vo Zvolene.

V prípade dobrých a úspešných 
skúseností v bilingválnej forme štú-
dia v anglickom jazyku je možné 
uvažovať o rozšírení bilingválneho 
štúdia o sekciu francúzsku, poprí-
pade španielsku.

 
Ďakujeme za odpovede. Praje-

me pedagógom gymnázia usilov-
ných a vedychtivých študentov, 
študentom prísnych, ale spravod-
livých pedagógov, ktorí ich dobre 
pripravia do života. Nora Bujnová

Okolie Gymnázia Andreja Kmeťa. foto archív štiavnických novín
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Každoročne predstavitelia 
Lions Clubu pred vianoč-
nými sviatkami pripravujú 
sviatočný punč. Bolo tomu tak 
aj na sklonku minulého roka. 
Výťažok z predaja vianočného 
punču putuje do rúk tým, ktorí 
to najviac potrebujú. V tejto 
súvislosti sme požiadali Ing. 
Jána Totkoviča, člena Lions 
clubu Banská Štiavnica, o 
krátky rozhovor.

„9.februára tohto roku sme sa 
rozhodli odovzdať výťažok z preda-
ja Lionského punču vytypovanému 
človeku, ktorý sa nachádza v hmot-
nej núdzi. Ide o rodinu pána Krkoš-
ku bývajúceho na Šobove. Slávnost-
né odovzdanie daru sa uskutočnilo 
v Reštaurácii pod Galériou u pána 
Baráka, kde sa náš klub pravidelne 
stretáva. Pán Krkoška nás navštívil 

aj so svojím synom, okrem neho má 
ešte 2 deti a je vdovec. V Bauma-
xe sme mu kúpili pec na vykurova-
nie jeho bytu, nakoľko ju nemal a 
k tomu sa mu zakúpil do kuchyne 
kuchynský riad (sada tanierov, po-
hárov, hrnčekov) a nakúpili sa mu 
základné potraviny. Zároveň sa mu 
zaplatila na jeden školský rok stra-
va pre jeho syna, ktorý navštevu-
je základnú školu. Symbolický šek 

a všetky dary mu odovzdal predse-
da nášho klubu Ing. Ján Babic. Me-
dzi naše ďalšie aktivity patrí pomoc 
nevidomým, vyšetrenie vrodených 
očných chorôb malých detí v pred-
školskom veku. Spoločne so zvolen-
ským Lions klubom sme zakúpili 
prístroj, za pomoci ktorého sa vy-
šetrilo v rámci nášho okresu v ob-
ciach vyše 300 detí. Z týchto detí v 
60 prípadoch sa našla vrodená očná 
chyba, ktorú treba liečiť a tieto deti 
následne po vyšetrení musia navští-
viť očného lekára špecialistu. Tento 
rok sme sa zúčastnili pred 2 týždňa-
mi Lionského plesu. Pripravujeme k 
Medzinárodnému dňu detí Výstup 
na Sitno, ktorý bude spojený s dar-
čekmi pre deti a pobytom na Počú-
vadle. Ku koncu roka nás čaká tra-
dičný Lionský punč, o čom budeme 
čitateľov Štiavnických novín infor-
movať.“ Michal Kríž

aktualIty

Valentínska kvapka krvi je tu 
opäť! Valentín je nielen čas 
zamilovaných, ale aj všetkých 
darcov krvi, ktorí sa rozhodnú 
darovať túto vzácnu tekutinu.

Valentínska kvapka krvi spája už 
17 rokov všetkých ľudí, ktorí ne-
myslia len na seba a chcú nezištne 
pomôcť tým, čo to najviac potrebu-
jú. Kampaň štartuje 8. februára a 
bude trvať do 9. marca, teda nece-
lých 5 týždňov. Tvárami tohtoroč-
nej kampane sú herci Kristína Sva-
rinská a Juraj Ďuriš. 

Obaja herci sú darcami krvi, preto 
sme sa opýtali, čo ich viedlo k pod-
pore kampane. „Podporiť túto ak-
ciu som sa rozhodla z veľmi jedno-
duchého dôvodu. Uvedomujem si, 
že život je jedna veľká náhoda a člo-
vek nikdy nevie, kedy bude sám po-
trebovať pomoc. Preto si myslím, že 
darovanie krvi je prvý a zároveň veľ-
ký krok ako byť nápomocný. I keď 
doba ukazuje inak, snažím sa ne-
brať ohľad iba na seba, ale vnímať 
svet naokolo. Som vďačná, že som 
sa mohla stať súčasťou tohto projek-
tu.“, povedala Kristína Svarinská.

„Zatiaľ sa podobná tekutina s ta-
kými vlastnosťami vyrobiť nedá. 
Dokonca ani kúpiť. A tak mi bolo 
vzácne darovať niečo cenné, čo 
môže zachrániť ľudský život“, spo-
menul Juraj Ďuriš.

Motivovaní heslom Zachráň Ro-

mantiku. Daruj krv stvárňujú sym-
bolicky darcu krvi a jeho odhodlanie 
darovať niečo zo seba pre záchranu 
iných. Tváre kampane sa zúčastnia 
aj niektorých výjazdových odberov 
krvi, ktoré sa budú v rámci kampa-
ne organizovať. Kampaň podporila 
opäť aj Divadelná fakulta VŠMU prí-
pravou vizuálu a Filmová a televízna 
fakulta VŠMU prípravou spotu. 
Spoločnosť Lidl Slovenská republi-
ka, v.o.s., podporí kampaň neperli-
vou vodou pre všetkých darcov a pri 
príležitosti štartu 17. ročníka Va-
lentínskej kvapky krvi zorganizuje 
v Bratislave mobilný odber krvi pre 
zamestnancov centrály spoločnosti 
a ich rodinných príslušníkov.

Divadlo Lab Divadelnej fakulty 
VŠMU sa taktiež tento rok zapojí aj 
organizovaním mobilného odberu 
krvi. Tento rok bude prebiehať opäť 
v netradičnom priestore - už nie na 
doskách, ktoré znamenajú svet - ale 
v koncertnej sieni Dvorana Hudob-
nej a tanečnej fakulty VŠMU dňa 
17. februára. Kampaň pripravil Slo-
venský Červený kríž v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou a 
hematologicko-transfuziologický-
mi oddeleniami nemocníc. 

„Národná transfúzna služba SR si 
váži všetkých ľudí, ktorí sa rozhod-
nú dobrovoľne a bezplatne darovať 
krv, a pomôžu tak zachrániť ľudský 
život. Preto aj pri príležitosti Valen-
tínskej kvapky krvi chceme vyzvať 

každého, kto sa rozhodne vykonať 
taký humánny skutok, ako darova-
nie krvi je, aby prišiel na pracoviská 
NTS SR a pomohol tak tým, ktorí to 
potrebujú.“, uviedla NTS SR.

Štatistiky úspešnosti  
kampane VKK:
rok / počet darcov / počet prvodarcov
2011 / 25 019 / 5075
2010 / 20 079 / 5123
2009 / 17 949 / 4 406

Valentínska kvapka krvi prebie-
ha na celom území Slovenska, na 
školách i vo firmách. Všetci tí, ktorí 
sa zapoja do kampane a darujú krv, 
dostanú malý darček s motívom 
kampane. Pridaj sa k svojej krvnej 
skupine cez www.mojakrvnaskupi-
na.sk a nájdi si priateľov, s ktorými 
pôjdeš darovať krv spoločne. Vďa-
ka tejto stránke môžeš zachrániť ži-
voty ľuďom, ktorí budú potrebovať 
práve tvoju krvnú skupinu.

Kde a kedy môžete ísť darovať 
krv, nájdete na www.redcross.sk, 
www.ntssr.sk.
Valentínska kvapka krvi v 
Banskej Štiavnici sa uskutoč-
ní 15.2.2012 na Gymnáziu A. 
Kmeťa, Gollnerovej – Gwerko-
vej 8 a 27.2.2012 na Spojenej 
škole, Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb Špitálska 4. 
Všetkých srdečne pozývame.

Katarína Senciová

Valentínska kvapka krvi
Zápis detí do Materskej školy 
1. mája č.4 a elokovanej 
triedy, Nám. padlých hrdinov 
č.2 v Banskej Štiavnici na 
školský rok 2012/2013.

Zápis sa bude konať v termíne 
od 20. februára do 2. marca 2012 
v čase od 8:00 do 15:00 v Mater-
skej škole 1. mája č.4 (riaditeľňa) 
aj pre elokovanú triedu na Šteful-
tove.

Tešíme sa na nové detičky, čo 
zvedavé sú a hravé, robiť niečo 
chcú stále...

Ponúkame:
kvalifikovaný pedagogický prí- -
stup
edukáciu formou hry a zážitko- -
vého učenia
výučbu anglického jazyka -
projekt Lego Dacta -
výtvarný, tanečný, turistický  -
krúžok
práca s počítačom integrácia  -
DT do výučby
kvalitná príprava na vstup do  -
základnej školy
množstvo zaujímavých výletov  -
a exkurzií
predplavecká príprava -
environmentálna výchova v  -
spolupráci s lesným pedagó-
gom
poznávanie mesta Banská  -
Štiavnica a jeho kultúrneho a 
prírodného bohatstva

Podmienky prijímania:
prednostne sa prijímajú 5-6  -
ročné deti, deti s odloženým 
plnením povinnej školskej do-
chádzky 
deti po dovŕšení troch rokov  -
veku
súrodenci detí navštevujúcich  -
našu materskú školu

Zároveň vás srdečne pozývame 
na Deň otvorených dverí, ktorý 
bude dňa 20. februára 2012. Ro-
dičia a deti si môžu prezrieť trie-
dy, priamu prácu pedagogických 
pracovníkov s deťmi, ktoré už 
materskú školu navštevujú. Bliž-
šie informácie, zameranie mater-
skej školy, záujmové činnosti, ako 
aj žiadosť o prijatie dieťaťa získa-
te na našej webovej stránke: www.
ekodubaci.sk, ako aj na tel. čísle: 
0917 201 223. Materská škola

Zápis detí 
do materskej 
školy

Odovzdanie symbolického šeku 
p. Krkoškovi. foto ivan smolka

Lion club pomáha sociálne slabým
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oznamy, pozvánky
spomienky

lIstáreň

Vážená redakcia! Chcem reagovať 
na článok v Štiavnických novinách 
č.3/2012 "Pomôžte s venčením...". 
Na podnet tohto článku som sa išla 
pozrieť na zvieratká a opýtať sa, ako 
môžem pomôcť. Ale hrôza! Tie zvie-
ratá nemajú na pomoc od ľudí žiad-
nu šancu! Nemáte sa k nim ako do-
stať. Nikde žiadne informačné tabule 
o útulku! Pýtala som sa ľudí, kde sú? 
Tvrdili, že sú tam načierno. Preto 
žiadne informácie. Asi majú pravdu! 
Stála som pred hrdzavou zamknu-
tou bránou, kde nikto nebol, nevi-
dela som ani ľudí, ani zvieratá. Sú 
ďaleko zastrčené od ľudí, bez infor-
mácií, fotiek a akéhokoľvek kontak-
tu. Bez kontroly, či majú vodu (veď 
mrzne), jesť... Ako si ich majú ľudia 
adoptovať a pomáhať, keď o nich nič 
nevedia? So živými tvormi musíte 
nadviazať kontakt – chodiť za nimi 
častejšie – či si navzájom vyhovu-
jete. To naozaj nie je žiadne miesto 
bližšie k ľuďom, ktorí by ich videli, 
doniesli im (cestou okolo) jesť, po-
hladili, obľúbili a adoptovali?

Pri takomto spôsobe chovu je hu-
mánnejšie ich utratiť ako takto trá-
piť. Nemôžu za to, že sú na svete a 
nemôžu hovoriť, aby sa bránili! Tieto 
opustené chudiatka by dali za člove-
ka život, a čo za to chcú? Pohladkať, 
nakŕmiť a byť v teple. A hlavne byť 
milované. Poznám opustený dom 
(za Fajkou) po sestrách Kubišových, 
ktoré zomreli a tretia sestra je v BB 
a určite by sa s ňou dalo dohodnúť. 
Kontakt by mali mať v ÚSS Striebor-
ná ul., kde jedna zo sestier zomrela. 
Pri dome je záhrada, ľahký prístup 
– zvieratá na očiach – a určite je ta-
kýchto domov viac. Učili by sme deti 
k láske k zvieratám a aj naše srdcia 
by k ich trápeniu neboli také tvr-
dé! Skúsme s tým niečo urobiť! Sme 
horší ako ony! Zvieratá svoju korisť 
zabijú, ale netýrajú ju! Učme deti 
zvieratá ľúbiť! Ďakujem, som skla-
maná.  Margita Halaiová

Vážená pani Halaiová. 
V prvom rade by sme chceli rea-

govať na obvinenie nášho OZ Túla-
vá labka, vo vašom príspevku. Náš 
útulok - depozit, kde máme psí-
kov aj mačičky bez domova, sa na-
chádza na Povrazníku, na Brezo-
vej ulici. Priestory máme prenajaté 
cez nájomnú zmluvu a platíme za 
ne mesačne nájom. K ostatným ve-
ciam sa nechceme veľmi rozpisovať, 
v skratke vám napíšeme, čo robíme, 
ako to robíme.

V meste Banská Štiavnica pôsobí 
OZ Túlavá labka od decembra 2008. 
Našim hlavným cieľom je pomoc pre 
túlavé, týrané, odvrhnuté zvieratá 
na ulici. Ďalej je to rozbehnutý kas-
tračný program, ktorým sa snažíme 
korigovať premnoženosť pouličných 
mačičiek, ale aj kastrovať mačky a 
sučky priamo u súkromných osôb, 
v mestskej karanténnej stanici a v 
našom útulku = depozite. Všetko o 
kastračnom programe nájdete na 
našej stránke www.tulavalabka.sk. 

Momentálne je náš najväčší pso-
mačací depozit na Povrazníku, 
okrem toho máme ešte menšie zá-
chranné miesta u nás doma (u čle-
nov OZ TL), u milých ľudí v meste, 
či dočasné opatery rôzne v SR, ale aj 
v Čechách. Pravidelne každý rok sa 
zúčastňujeme s našimi zverencami 
na kultúrnych podujatiach v meste, 
ale aj mimo mesta. Kultúrne podu-
jatia aj organizujeme. 

Ako reakciu na šírenie osvety u 
detí vám môžeme napísať, že minu-
lý rok sme rozbehli návštevy škôl a 
škôlok, kde berieme aj psíkov, s deť-
mi sa rozprávame, hráme sa a pou-
kazujeme na dôležitosť lásky k zvie-
ratám a prírode. Všetky fotoalbumy 
z akcií nájdete samozrejme na našej 
internetovej stránke. Ale informácie 
boli uverejnené aj v Štiavnických no-
vinách. Ďalej máme profil na Facebo-
oku, kde tak isto propagujeme zvie-
ratá bez domova a hľadáme im nové 
rodiny. Denne zvieratá bez domova 
inzerujeme. Neviem, prečo ste stáli 
pri bráne a radšej sa neozvali na čísla 
uvedené pod článkom. Škoda, mož-
no by sme predišli takýmto záleži-
tostiam a riešeniam cez noviny. Ne-
chceme zbytočne priťahovať ľudskú 
pozornosť rozvešanými reklamnými 
tabuľami. Viete, ľudia sú kadejakí a 
nechceme, aby sa nedaj Bože niečo 
stalo. Ľudia o nás vedia, kontakt nie 
je akýkoľvek problém získať. 

V depozite sme denne, otvára-
cie hodiny máme pohyblivé, keďže 
sme všetci buď zamestnaní, študen-
ti, či na materskej. Neviem, v akom 
čase ste tam boli, pravdepodobne 
boli baby so psíkmi na lúke, chodí-
me sa prechádzať ku Komorovské-
mu jazeru. Nie je pravda, že zvieratá 
sú bez kontroly, to sa veľmi mýlite. 
Nikdy nie sú hladné, nikdy im ne-
chýba pohyb. Majú zateplené búdy 
plné sena. Mačičky majú zariadenú 
garáž, kde to vyzerá ako v obývačke. 
Našim zvieratám nikdy nechýba lás-
ka a hladkanie do sýtosti. 

Sme z mála združení na SR, kto-
ré nemajú zvieratá v kotercoch, ale 
voľne pustené. Sme jedno z 5-tich 
združení na SR, ktoré sa zaoberajú 
aj mačičkami na uliciach, pomáhajú 
im a hľadajú rodiny. Nesúhlasím, že 
by bolo lepšie utrácať! Vlastne proti 
tomu bojujeme! Bojujeme proti zby-
točnému umieraniu zvierat! Často 
prijmeme zviera, ktoré je utýrané, 
že sa plazí po zemi. A u nás mu za-
čína lepší, ozajstný život v láske... a 
nová rodina. To je to poslanie, ktoré 
u nás platí! Príďte sa pozrieť. Volá-
me to "modré z neba", pretože nám 
bola minulý rok darovaná modrá 
farba a my máme ploty, búdy nama-
ľované namodro.

Ešte k tomu domu so záhradou. 
Je veľký problém, ak nemáte do-
statok financií a robíte nezárobko-
vú činnosť, nájsť v Štiavnici priestor 
vhodný pre útulok, pretože útulok 
nemôže byť v centre mesta a ani pri 
obytných miestach. Podarilo sa nám 
nájsť terajší plac, kde síce platíme ná-
jom, prenajímateľ je veľmi ústretový 
(za čo mu ďakujeme), ale keďže sme 
väčšina členov z Povrazníka, Šteful-
tova, Štiav. Baní, tak je to pre nás vý-
hodné a miesto je na celkom dobrej 
ploche, kde nerušíme ľudí štekotom 
atď. Aj keď nehody sa občas stanú.

Spolupracujeme so združenia-
mi na celom SR, ale aj v zahraničí. 
Adopcie zvierat máme napr. aj do 
Maďarska, Nemecka, Rakúska, Ho-
landska, Čiech... Myslím, že aj pre 
mesto je to dobrá propagácia, preto-
že často ľudia prídu osobne a urobia 
si výlet po našom meste. Máme po-
cit, že skôr by mohli byť ľudia na nás 
hrdí a podporovať nás, ako opak. 
Vkladáme do toho nezištne náš voľ-
ný čas, naše peniaze.

Všetky náklady na krmivo, vete-
rinárne ošetrenie, kastrácie, nájom 
musíme vykryť z našich zdrojov, z 
príspevkov, darov od milých ľudí a z 
2%. Preto nás veľmi mrzí, že práve 
OZ takéhoto zamerania ľudia očier-
ňujú. Každopádne srdečne ďakuje-
me ľuďom, ktorí nás podporujú, ďa-
kujeme aj mestu Banská Štiavnica. 

Váš posledný odstavec by som 
skôr adresovala tým, ktorí zviera-
tám ubližujú, týrajú ich, nekontrolo-
vateľne množia. Nie nám.

Každopádne vás veľmi radi v na-
šom depozite privítame, ak chcete 
pomôcť s "venčením", budeme len 
radi, pretože nás je veľmi málo a stí-
hať všetko potrebné je niekedy veľký 
problém. členovia OZ Túlavá labka

RE: Pomôžte s "venčením"...

Poradňa krásy Šereď 
Pivovar Erb vás pozýva na diva-
delné predstavenie Poradňa krásy 
Šereď. Predstavenie sa bude ko-
nať v piatok 24. februára  
o 18:00. Cena vstupného: 15,- 
eur v predpredaji. 
Bližšie info nájdete na www.pivo-
varerb.sk, telefónnom čísle:  
0917 755 235, alebo e-mail:  
kultura@erb-breweries.sk

Pivovar Erb

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

Ivan Madar

Keď...
Keď zvädnú raz tie ruže,
čo som ti k sviatku dal,
osuš ich ako slzy,
čo prináša vždy žiaľ.

Potom ich odlož ako fotku,
čo zastavila čas
a dala chvíľu zázračnú,
čo objala si nás.

No keď už nebude ma,
hrob dá mi novú cestu, novú púť,
sneh bielou plachtou rov prikryje,
čas zdrobí lístky, budú schnúť,

prines tie lístky uschlých ruží,
nad hrobom potom rozsej ich.
Aj v chladnej zemi srdce pozná,
že láska kriesi zomrelých.

Daniel Šouc
(Z pripravovanej novej zbierky 

"Pozdravujte sakury")

Láska
Ľudský 
Anachronizmus
Skutočnej 
Krásy 
Anjelov.
Tak to je v skratke LÁSKA.
O tom cite viac nemám slov,
cesta k nej nie je ľahká.
Preto už mlčím blažený,
že prišla ku mne blízko.
Cítim, ako vie poláskať,
zísť hoci citov na smetisko.
Aj tam vie nájsť tých, 
čo po nej volajú,
priviesť ich ruka v ruke
ku Raju.

Vladimír Schultz

Trošku poézie



7číslo 6 • 16. február 2012
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

23. februára oslávi okrúhle 
životné jubileum – 80 rokov 
– banskoštiavnický rodák, 
významný slovenský spiso-
vateľ, publicista, diplomat, 
poslanec NR SR, vysoko-
školský pedagóg Ing. Anton 
Hykisch, čestný občan nášho 
mesta a posledný nositeľ Ceny 
Vojtecha Zamarovského za 
literatúru faktu, ktorá mu bola 
odovzdaná na jeseň minulého 
roku v Rytierskej sále Starého 
zámku. 

Počas svojho plodného života obo-
hatil slovenskú literatúru o množ-
stvo diel, ktoré vošli do jej zlatého 
fondu. Najvyššie sa radia historické 
romány Čas majstrov (1977), Miluj-
te kráľovnú (1984), Spomeň si na cára 
(2007). Boli preložené do viacerých 
jazykov. V nich autor umelecky vyu-
žil bohaté historické pramene, via-
žuce sa k nášmu mestu a okoliu, a 
tým ich vo svete zviditeľnil. 

Hoci žije v Bratislave, veľa týž-

dňov, najmä jarných a letných, trávi 
s manželkou Evou na svojej štiavnic-
kej chalupe s krásnym výhľadom na 
Starý zámok. K jeho obľúbeným zá-
ľubám patrí kúpanie v štiavnických 
tajchoch, najmä na Belianskom a 
Klingeri. A prišiel na chuť aj Vodné-
mu raju vo Vyhniach. Takmer kaž-
dú novú knihu prichádza predstaviť 
aj štiavnickým rodákom. Naposle-
dy tak učinil so svojím autobiogra-
fickým románom Rozkoše dávnych 
čias, za ktorý dostal ocenenie od Li-

terárneho fondu ako najlepšie pro-
zaické dielo roku 2009. 

Anton Hykisch sa neuzatvára do 
svojho literárneho sveta, ale pružne 
reaguje v masmédiách na spoločen-
sko-politické dianie. Vďaka výborné-
mu jazykovému vybaveniu (angličti-
na, nemčina, maďarčina, ruština) 
často zastupuje Slovensko na stret-
nutiach európskych literátov. Za li-
terárnu činnosť a spoločenskú anga-
žovanosť mu prezident SR udelil v r. 
1998 Pribinov kríž I. stupňa.

Napriek pokročilému veku náš 
slávny rodák má ešte veľa plánov. 
Chce sa vrátiť do svojho detstva a 
mladosti, zostaviť vyznanie pre svo-
je deti a vnúčatá o hodnotách, kto-
ré treba uchovať a preniesť do bu-
dúcnosti.

V mene redakcie Štiavnických 
novín a všetkých Štiavničanov 
prajeme Vám, Majstre, najmä 
zdravie, veľa tvorivých nápadov a 
síl pri ich realizácii. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutia s Vami. Pre nás 
sú vždy sviatkom. Nora Bujnová

Veľa zdravia a invencie, Majstre! 

Oprava rozhlasu
Technické služby, m.p. Banská 
Štiavnica, budú na základe po-
žiadavky MsÚ, odd. kultúry, ces-
tovného ruchu a športu vykoná-
vať v dňoch 5. marca, 23. apríla 
a 4. júna vždy v pondelky v prie-
behu 1. polroka 2012 kontrolu a 
údržbu mestského rozhlasu. Táto 
kontrola a údržba sa bude v uve-
dených dňoch vykonávať vždy v 
dopoludňajších hodinách za pl-
nej prevádzky mestského rozhla-
su, preto prosíme občanov mes-
ta Banská Štiavnica o toleranciu, 
pretože kontrola a údržba Mest-
ského rozhlasu sa môže vykoná-
vať len za plnej prevádzky. Za po-
chopenie ďakujeme.

Peter Heiler, riaditeľ TS

Pozvánka
Dňa 24. februára 2012 sa usku-
toční pravidelné stretnutie baní-
kov a ich priateľov. Toto stretnu-
tie sa bude konať o 16.00 hod. v 
baníckej krčme u pána Karabel-
lyho. Na vašu účasť sa tešia orga-
nizátori. 

Oslavy MDŽ
Spolok Živena, MsÚ a SMER – SD 
Banská Štiavnica Vás pozývajú na 
Oslavy MDŽ, ktoré sa uskutoč-
nia 5. marca2012 o 16:00 v Kul-
túrnom centre (pri hoheli Grand 
Matej). Čaká vás bohatý program, 
občerstvenie a darčeky. Srdečne 
vás pozývame! SSŽ Živena

Karneval
HK 38 so spoločnosťou Avon 
usporiada dňa 19. februára 2012 
o 14:00 karneval pre deti a mlá-
dež v telocvični v ZŠ J.Kollára na 
sídlisku Drieňová. V programe 
bude prezentácia kozmetiky Avon 
a tombola. Srdečne pozývame!

Organizátori

16. februára 
2012 uply-
nie rok, čo 
sme sa roz-
lúčili s na-
šou babkou, 
mamou a 
manželkou Evou Ivaškovou. 
Kto ste túto vzácnu a dobrú 
ženu poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Manžel, sy-
novia a ostatná rodina.

Všetci sme vyrástli v nejakej 
rodine. V tomto prostredí sme 
boli formovaní a pripravovaní 
do života. Iste si každý dobre 
uvedomuje tú skutočnosť, že 
rodinné prostredie, spôsob 
výchovy a osobný príklad 
rodičov má mimoriadne 
veľký vplyv na deti – budúcu 
generáciu, ktorá ho preberá 
so všetkým dobrým aj zlým. 
Ak rodina ako základná buňka 
spoločnosti nemá dostatočnú 
podporu, netrpia tým iba deti 
a rodičia, ale pociťujeme to 
všetci postupne viac a viac!

Preto v dňoch 13. - 19. februára 
2012 bude prebiehať Národný týž-
deň manželstva, aby aspoň takto 
bola obrátená pozornosť ľudí na 
túto dôležitú oblasť nášho života - 
na manželstvo a rodinu.

Je to celonárodná mediálna kam-
paň, ktorá prezentuje hodnoty 
manželstva prostredníctvom roz-
hovorov, správ a programov v tele-
vízii i rozhlase.

Cieľom kampane je:
predstaviť myšlienku -
získať pre ňu verejnosť -
vyzvať tých, ktorí si ju osvojili,  -

aby niečo pre ňu urobili

Kampaň Národný týždeň man-
želstva predstavuje tiež svoju 
myšlienku:

manželstvo je zručnosť -
vzťah, na ktorom treba pracovať -
umenie -
oplatí sa doňho investovať a sta- -
rať sa oň po celý život

Jedným konkrétnym príspev-
kom, ktorý už pripravujeme v rám-
ci tejto príležitosti v našom mes-
te, bude film na tému: Ako vyriešiť 
manželskú krízu. Premietanie fil-
mu plánujeme uskutočniť v sobo-
tu 18. februára 2012 o 17.oo hod v 
priestore koncertnej sály v Základ-
nej umeleckej škole. Vstup je voľný.

Záštitu nad celou kampaňou pre-
brala aj tento rok prvá dáma Slo-
venska, manželka prezidenta SR 
pani Silvia Gašparovičová.

Pridajte sa! Ako? Urobte nie-
čo pre svoje vlastné manželstvo. 
Oslovte ľudí vo svojom okolí, môže-
te ich povzbudiť k niečomu dobré-
mu, užitočnému, alebo pomôcť im v 
ich problémoch. Ak máte možnosť, 
oslovte vplyvné osobnosti, ľudí pra-
cujúcich v médiách, novinách, roz-
hlase, televízii, vedúcich rôznych 
inštutúcií, dajte im podnety, prí-
spevky, a vyzvite ich, aby sa zapo-
jili tiež. Modlite sa za manželstvá v 
cirkvi a slovenskej spoločnosti. Nav-
štívte uvedené premietanie filmu a 
priveďte so sebou aj svojich príbuz-
ných, priateľov a známych.

Zdravé rodiny sú najväčším prí-
nosom predovšetkým pre každé-
ho člena týchto rodín, pre každé-
ho z nás a pre celú našu spoločnosť. 
Pre budúcnosť Slovenského náro-
da! Premýšľajte, možno prídete na 
ďalšie užitočné nápady. Obnovovať 
svoju lásku je okrem iného aj cel-
kom zaujímavé, romantické a tiež 
dobrodružné.

Na stiahnutie je k dispozícii ofici-
álny bulletin NTM 2012 (www.ntm.
sk) Ľubomír Počai

Ako sa dá obnoviť láska?
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Prvá staveb-
ná sporiteľňa, 
a. s., prináša aj 
v tomto roku 
rad noviniek, 
ktoré zvyšujú 
atraktivitu sta-
vebného spore-
nia. Práve o nich 
sme hovorili 
s Ing. Adrianou 

Čiernou, okresnou riaditeľkou Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s.

Komu je určená vaša aktuálna 
ponuka?
Tým, ktorí chcú výhodne sporiť a zhod-
nocovať svoje peniaze, ale aj tým, ktorí 
hľadajú úvery na bývanie s nízkymi úro-
kovými sadzbami.

Takže poďme postupne - najskôr 
ku sporeniu. 
Až do konca februára si môže každý 
občan – nový klient, ale aj ten, kto už 

je stavebným sporiteľom - uzatvárať 
zmluvy o stavebnom sporení bez to-
ho, aby platil poplatok za ich uzatvo-
renie. Cieľová suma „bezpoplatkových 
zmlúv“ musí byť rovných 5 tisíc €. Podľa 
aktuálneho sadzobníka poplatkov by mal 
za uzatvorenie takejto zmluvy stavebný 
sporiteľ zaplatiť 45 €, ale tento poplatok 
samozrejme platiť nebude. 

Poplatky sú pre mnohých klientov 
veľmi citlivou témou. Ako sa pozeráte 
na túto problematiku? 
V tomto roku sme znížili niektoré 
poplatky. Napríklad za vedenie účtu 
stavebného sporenia a účtu stavebné-
ho úveru namiesto minuloročných 18 € 
zaplatia stavební sporitelia v tomto ro-
ku len 12 €, poplatok za uzatvorenie 
zmluvy o stavebnom sporení predstavuje 
už len 0,9 % z cieľovej sumy, spracovanie 
stavebného úveru je úplne zadarmo. 

Vráťme sa k spomínanej novinke. 
Nie je cieľová suma príliš nízka?

Je výhodné, ak si povedzme v 4-člennej 
rodine každý z jej členov uzatvorí zmlu-
vu o stavebnom sporení a začne sporiť. 
V takomto prípade by rodina ušetrila na 
4 bezpoplatkových zmluvách 180 €. Z 
vkladov môže získať každý stavebný spo-
riteľ aj úroky vo výške až 2 % ročne a 
podľa výšky nasporenej sumy aj štátnu 
prémiu maximálne až do výšky 66,39 €. 
Na druhej strane by si tá istá rodina ma-
la zvážiť, či a koľko bude schopná sporiť 
na tieto zmluvy. Model, o ktorom ho-
vorím, je vhodný v prípade, ak aspoň 
na jednej zmluve je nasporené toľko, aby 
na ňu bola pripísaná maximálna štátna 
prémia. Pri fi nancovaní napríklad no-
vých okien, dverí, kuchynskej linky, pri 
rekonštrukcii kúpeľne je možné spojiť 
viac zmlúv do jednej a požadovanú su-
mu môže mať rodina k dispozícii. Zdô-
razňujem, že prevody a spájanie zmlúv 
medzi manželmi, dieťaťom do 18 rokov 
a rodičmi sú bezplatné. Ak budete po-
trebovať peniaze na fi nancovanie bývania 
neskôr alebo vo vyššej čiastke, nasporenú 

sumu zhodnotenú o štátnu prémiu a úro-
ky môžete znásobiť stavebným úverom 
s úrokom od 2,9 % ročne.

Čo poradíte tým, ktorí potrebujú 
peniaze na bývanie už o pár dní 
alebo týždňov?
Z vlastnej skúsenosti viem, že mnohí 
„nemajú čas sporiť“. Tým, ktorí potrebu-
jú peniaze na bývanie rýchlo, a navyše 
aj za rozumnú úrokovú sadzbu, po-
núkame už od 1. februára až do 31. 
marca 2012 úvery na bývanie, ktorými 
môžu fi nancovať svoje predstavy prak-
ticky okamžite. Tieto ,,akciové úvery“ 
sú úročené už od 1,69 % ročne, čo je 
o 3 % resp. až o 4 % menej v porov-
naní s aktuálnymi úrokovými sadzbami. 
Zvýhodnená úroková sadzba bude platiť 
12 mesiacov od schválenia úveru, potom 
sa jej výška vyráta podľa podmienok, 
za akých stavebný sporiteľ o úver požia-
dal. O zmene úrokovej sadzby a výške 
splátky budeme klienta informovať listom 
vždy mesiac vopred.občan – nový klient, ale aj ten, kto už Nie je cieľová suma príliš nízka? neskôr alebo vo vyššej čiastke, nasporenú vždy mesiac vopred.

PODROBNÉ INFORMÁCIE ZÍSKATE NA ADRESE: BANSKÁ ŠTIAVNICA, KRIŽOVATKA 5, TEL.: 0907 829 800, 0918 716 729

Prvá staveb-
ná sporiteľňa, 
a. s., prináša aj 
v tomto roku 
rad noviniek, 
ktoré zvyšujú 
atraktivitu sta-
vebného spore-
nia. Práve o nich 
sme hovorili 
s Ing. Adrianou 

Čiernou, okresnou riaditeľkou Prvej sta-

Zmluva bez poplatku, úver už od 1,69 % ročne
InzercIa

Stretávanie sa v starobe, 
priateľské rozhovory, zdôve-
renie sa so svojimi problé-
mami, zmysluplné využívanie 
voľného času naplneného 
kultúrno-spoločenskými 
podujatiami, výletmi – to je 
najlepšie liek pre citlivé srdcia 
občanov, ktorí sa dožívajú 
svojej jesene.

Tento motív viedol zložky NF, aby 
aj v miestnej časti Štefultova bol 
zriadený Klub dôchodcov v miest-
nosti bývalého MNV, ktorý zabez-
pečil i renováciu miestnosti. 

Dňa 20. mája 1987 bol slávnost-
ne otvorený Klub dôchodcov v Šte-
fultove za prítomnosti predsedu 
MNV p. Petríka. Za predsedníčku 
Klubu dôchodcov bola vymenova-
ná p. Ľudmila Šebeňová, ktorá túto 
funkciu vykonávala až do decembra 
2010 (24 rokov).

Hneď po založení Klubu dôchod-
cov sa členkami stali p. Makovíny-
ová, Šišková, Pivarčiová, Oravcová, 
Turányová, Kašiarová, Turzíková, 
Libová, Palovičová, Gregáňová, An-
drášeková, Horáková. Mestský úrad 
v Banskej Štiavnici po celý čas trva-
nia (25 rokov) sa staral o náš klub 
– či po finančnej stránke alebo rôz-

nymi darmi (televízor, vysávač, te-
povač, tlakomer, video). Za všetko 
patrí poďakovanie Mestskému úra-
du v Banskej Štiavnici (za poskyt-
nutú pomoc). Časom sme dostali do 
užívania i tretiu miestnosť (bývalý 
sklad CO), ktorá bola veľmi ošarpa-
ná. Svojpomocne najmä zásluhou 
p. Čerchla sme ju zveľadili na nepo-
znanie.

Činnosť Klubu dôchodcov od za-
loženia bola bohatá. Treba spo-
menúť napr. oslavy MDŽ, neskôr 
Deň matiek, fašiangové posedenia 
so šiškami a čajom, výstavky ruč-
ných prác našich členiek, návšte-
vy nemocných, pripomínanie si 
okrúhlych životných jubileí, ope-
kanie slaninky a špekačiek v príro-
de, besedy so zaujímavými ľuďmi, 
zdravotnými prednáškami. Ďalej 
to boli prezentácie moderného ku-
chynského riadu a rôznych nových 
výrobkov s cieľom zlepšenia zdra-
via. Október – úcta k starším.

Každoročne sa uskutočňovali zá-
jazdy, či už rekreačné alebo pozná-
vacie – Podhájska, Chalmová, Be-
šeňová, Štúrovo, Arborétum v 
Mlyňanoch, Gabčíkovo, Rajecká 
Lesná, Jasenová, Dolný Kubín (po 
stopách spisovateľov).

Starali sme sa aj o okolie Pomníka 

padlých hrdinov v Šefultove. Každý 
rok sme sa schádzali pri pomníku, 
aby sme v máji oslávili víťazstvo nad 
fašizmom a v auguste SNP. Príjem-
ným oživením činnosti Klubu dô-
chodcov bolo i nadviazanie družby 
s ďalšími klubmi dôchodcov (Topoľ-
čany, Štiavnické Bane, Sereď, Tur-
čianske Teplice). O našej činnosti sa 
neraz písalo aj v Štiavnických novi-
nách. 

V posledných rokoch náš Klub dô-
chodcov dostal od Mestského úradu 
vzácny dar – internet. Poďakovanie 
patrí i poslancovi – p. Ivaškovi, kto-
rý predviedol inštruktáž.

Činnosť klubu od jeho vzniku za-
pisovala p. E.Gregáňová. Po nej, v 
rokoch 1995 – 1997 prevzal vede-
nie kroniky p. Š.Kinka. Od mája 
1997 (14 rokov) ako kronikárka po-
kračuje p. B.Mýttová. 

Niektorí občania Štefultova zo 
začiatku neverili, že Klub dôchod-
cov u nás bude fungovať. No s rok-
mi vďaka aktivite väčšiny našich 
členov klubu presvedčil nielen obča-
nov, ale aj vedenie mesta B.Štiavn-
ica, že to bola dobrá myšlienka vy-
tvoriť stánok pre starších občanov 
tejto časti mesta. Toto bol stručný 
prierez 25 ročnej existencie Klubu 
dôchodcov. Blažena Mýttová

Klub dôchodcov na Štefultove oslavoval
Denné centrum si pripomenulo 25.výročie založenia Klubu dôchodcov

Renáta Antalová, poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva a 
čitateľka Štiavnických novín

Fašiangové kysnuté 
pampúšiky
Potrebujeme: 3 žĺtky, 50 g cuk-
ru, 50 g masla, soľ, vanilkový cu-
kor, kôru z citróna, 25 g droždia, 
3 dcl mlieka 500 g polohrubej 
múky, tuk na vyprážanie, lek-
vár, rum
Postup: Do misky pripravíme 
kvások, pridáme múku, rum, va-
nilkový cukor, citrónovú kôru, 
soľ, roztopenú maslo, žĺtky, cukor 
a toľko vlažného mlieka, aby ces-
to bolo mäkké. Dobre vypracuje-
me, necháme nakysnúť. Vykraju-
jeme pampúšiky, vyprážame na 
tuku a naplníme lekvárom. 

Dobrú chuť!

K pampúchom sa najlepšie pije 
čaj s rumom (slivovicou) alebo 
rum s čajom.  Na zdravie!
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.4/2012: „Tak ako dávaš pozor na 
svoju peňaženku tak dávaj pozor 
na svoje myšlienky.“ Výhercom sa 
stáva Marcela Budová, Vilová 4, 
Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Leca: 
A., Národná knižnica Slovenska, 
orgán zraku, opísanie, spor, pra-
cuj motykou, B., Začiatok tajničky, 
C., Farba, arabské meno, trhal, uka-
zovacie zámeno, skala, D., Meno 
Chačaturjana, lkaj, biela česky, za-
stúp, meter, E., Noša, krídlo odbor-
ne, umy, mužské meno, potom, F., 
Astát, nástroj na šitie, spevy v ope-
re, nemecké vozidlo, gázik, G., Ru-
vaj, chytí, v poriadku, napojil alko-

holom, teplý alkoholický 
nápoj, H., Roh, dezin-
fekčný prostriedok, vtá-
čik, kolom, I., Stred taj-
ničky, amerícium.
1., Podpis anonyma, 
noha zvieraťa, alkoho-
lický nápoj, 2., Cudzie 
ženské meno, pevná, 3., 
Sekať exp., nie dnu, 4., 
Ruská rieka, mohol čes-
ky, 51 v Ríme, 5., Stred 
slova skalpy, zvuk reči, 
ozn. áut Španielsky, 6., 
Prebrala sa k životu, In-
dián, 7., Zbavila kože, 
Ivan, 8., Páva, šarm, oska, 9., Iza-
bela, zriedkavo, citoslovce ubzik-
nutia, ozn. lietadiel Veľkej Británie, 
10., Nútime, mužské meno, 11., 
Časti tela, drahý kameň, 12., Prí-

stroj na váženie, spisovateľ, kyslík, 
13., Citoslovce pochopenia, mohol, 
vyvaľuj oči, 14., Zarmucoval, me-
dzinárodné ozn. lietadiel V.Britán-
ia, Kambodža, USA, 15., Kotrme-

lec, podstata problému, eman, 16., 
Snop, cudzie ženské meno, 17., 
Pascal, koniec tajničky.
Pomôcky: Kiara, savo, VP, opál, Pa-
ola, GKN  Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Zimný filmový seminár 4 živly: TÍ DRUHÍ
24. – 26. februára, Kino Akademik, Banská Štiavnica
V programe patrí miesto napríklad filmom Pomocník (r.: Zoro Záhon), Miluj blížneho svojho (r.: Du-
šan Hudec) alebo Jadvigin vankúšik (r.: Krisztina Deák), čerstvejšie diela príde uviesť viacero tvorcov 
osobne. Angéla Galán predstaví banskoštiavnickému publiku svoj intímny pohľad na slovensko-ma-
ďarské spolunažívanie v dokumente Szlovákmagyarok a dokumentárnu komédiu Bahrtalo! (Veľa šťas-
tia!) o dvojici svojráznych Rómov uvedie rumunsko-maďarský režisér Róbert Lakatos.

Zimomravenie
3. marca, Kultúrne centrum, 4 € deti, 6 € dospelí, 13 € rodinné (max. 2 dospelí a 2 deti do 
18 rokov), kompletný program na www.banskastiavnica.sk
Vstupné na hlavný sobotný program Veľké zimomravenie (Hra v meste + program v Kultúrnom centre):
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 Vašom dome? Zistiť ako rozoznať v bežnom živote skutočnú Vílu? Či 
túžite ochutnať zmenšovací elixír? Tento rok to budete môcť zažiť. Uvítame všetkých, aj tých najmenších 

pátračov, vaša pomoc je neoceniteľná. Hľadá sa totiž zázračný liek, ktorý by uzdravil Vládkyňu Víl. 
Čo všetko budete musieť prekonať a obetovať vám prezradíme 3. marca 2012 o 10:00 v Kultúrnom 
centre (Kammerhofská 1). Starší hráči môžu získať diplom zo škriatkológie (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 divadlo Žužu s Fidlibumom, moderátor a zabávač Erik, 
mím Miro Kasprzyk a Divadlo spod Spišského hradu. Zažite krásne predstavenia, veľkú zábavu, 
naučte sa pantomímu, 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 pred-
mety,ktoré vám budú pripomínať návštevu čarovného sveta.

Komnata šikovných detí
Získajte body do svojej tovarišskej knižky a staňte sa členom cechu Zimomravenia! Perníko-
vá chalúpka, rozprávkový poník, krivé zrkadlá, kradnutie dračieho vajca a náprava bezfarebné-

ho sveta.
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ilija
Malebná pod-

horská dedinka, 
v ktorej žije 332 
obyvateľov. Sta-
rosta p. Milan 
Jokel nás infor-
moval, že majú 9-člennú Komisiu 
kultúry s predsedom p. Štefankom. 
Nedávno zrekonštruovali scénu v 
Kultúrnom dome a chceli by obnoviť 
amatérsky divadelný súbor a country 
hudobnú skupinu. Problémom však 
je, že väčšina ľudí chodí "na týždňov-
ky". Obec participuje v Kolpingovom 
spolku, viac orientovanom nábožen-
sky. Obecná kronika sa nevedie 7,8 

rokov, ale už našli dobrovoľníka, kto-
rý sa ujíma tejto práce. Na obecnom 
úrade sú starostlivo uschované hrubé 
kroniky z minulosti. Z tradícií udržia-
vajú fašiangové pochovávanie basy, 
Deň matiek, stretnutia s dôchodcami 
a jubilantmi, oslavy SNP. Obec je čle-
nom OZ Spod Sitna so športovo-tu-
ristickým zameraním. Starosta zháňa 
peniaze na reedíciu brožúrky o obci, 
ktorú pred niekoľkými rokmi zosta-
vil Mgr. Mikuláš Čelko. V súčasnosti 
nemajú nijaký propagačný materiál, 
ktorý by mohli záujemcom ponúk-
nuť. V obci žije ľudový rezbár Milan 
Smrtník. Z pamiatok je pozoruhod-
ný a turistami hojne vyhľadávaný ro-

mánsky Kostolík sv. Egídia , Pamät-
ník SNP, dielo rodáka akad. sochára 
Vojtecha Remeňa. Dve výtvarníčky – 
Pražáčky Alenky vytvorili Pamäťovú 
mapu, ktorá je zatiaľ umiestnená v 
Kultúrnom dome . Po zhotovení prí-
strešku ju plánujú vystaviť vonku. S 
obcou sa spája viacero legiend (v bu-
dúcnosti by ich chceli zozbierať a lite-
rárne spracovať). Najznámejšia je tá 
o Sitnianskych rytieroch.

Ilija je malá obec, ale jej obyvate-
lia záujem o kultúru majú. Prajeme 
im, aby im to pri súčasnom staros-
tovi, energickom a kultúre naklone-
nom, aj vyšlo. 

Nora Bujnová a Mária Petrová

Ako sa darí kultúre 
v obciach nášho okresu

V dňoch 24. - 26. februára sa 
uskutoční 1. ročník Zimného 
filmového seminára 4 živly, 
ktorého témou sa stanú TÍ 
DRUHÍ. Po trinástich ročníkoch 
letných 4 živlov sa organizá-
tori rozhodli rozšíriť filmovú 
ponuku o ich zimnú verziu. 

„Pri dramaturgii seminára nám 
je vždy ľúto, keď musíme vyradiť 
niektoré filmy alebo celé línie témy. 
Zimné živly nám umožnia venovať sa 
jednej linke viac do hĺbky,” vysvetľu-
je Daniela Chlapíková, organizátorka 
podujatia. Zimná verzia je tak pred-
davkom letného seminára, ktorý v 
tomto roku bude rámcovaný témou 
Hranice. Vo februári sa 4 živly pozrú 
za naše južné hranice a na hranice v 
nás, ktoré robia z iných TÝCH DRU-
HÝCH. Ponúknu kolekciu sloven-
ských a maďarských filmov, reflektu-
júcich vzájomné vzťahy, ako aj vzťahy 
k iným menšinám, ktoré v obidvoch 
krajinách žijú alebo žili. Zaujímavý-
mi budú najmä filmy, skúmajúce ste-
reotypy myslenia na oboch stranách 
a lektorské úvody (diskusie), kto-
ré im dodajú širší historický a socio-
logický kontext. Z klasických diel v 
programe patrí miesto napríklad fil-
mom Pomocník (r.: Zoro Záhon), Mi-
luj blížneho svojho (r.: Dušan Hudec) 
alebo Jadvigin vankúšik (r.: Krisztina 
Deák), čerstvejšie diela príde uviesť 
viacero tvorcov osobne. Angéla Ga-
lán predstaví banskoštiavnickému 
publiku svoj intímny pohľad na slo-

vensko - maďarské spolunažívanie 
v dokumente Szlovákmagyarok a 
dokumentárnu komédiu Bahrtalo! 
(Veľa šťastia!) o dvojici svojráznych 
Rómov uvedie rumunsko - maďar-
ský režisér Róbert Lakatos. 

Sprievodným programom chcú 
organizátori sprostredkovať ešte 
plastickejší obraz jednotlivých men-
šín a dovoliť návštevníkom nazrieť 
za pomyselné hranice. Otvárací ve-
čer zimného seminára sa aj pre-
to rozhodli usporiadať v komunit-
nom centre rómskej osady Šobov a 
po miestnej premiére filmu Cigán 
(r.: Martin Šulík) roztancovať domá-
cich i cezpoľných návštevníkov v ryt-
moch pravej cigánskej muziky. V na-
sledujúcich dňoch dostanú možnosť 
ochutnať špeciality rómskej, maďar-
skej a židovskej kuchyne, aby si napo-
kon s nasýteným žalúdkom a oboha-

tenou mysľou mohli overiť znalosti 
kinematografie v súťažnom kvíze. 

Zimný filmový seminár 4 živly 
svojim návštevníkom rád ukáže, že 
označenie TÍ DRUHÍ nemusí niesť 
pejoratívny nádych. V spoločnosti 
filmových tvorcov, teoretikov, či od-
borníkov z oblasti sociologických a 
historických vied, nazrie v posled-
ný februárový víkend za hranice 
predsudkov a stereotypov myslenia. 
Viac informácií a podrobností o jeho 
programe nájdete na www.4zivly.sk. 

Organizátori: OZ štyri živly Part-
neri: Mesto Banská Štiavnica, Art 
Café, MPhilms, Nadácia Baden-
Powella, Slovenský filmový ústav, 
VŠMU. Podujatie finančne podpo-
ril: Nadácia otverenej spoločnos-
ti. Medialny partner: Radio Devín, 
Kinečko. Rádio FM, Podujatie.sk, 
25fps, TASR. 4 živly

Zimné 4 živly: Tí druhí 

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok pozýva na "Utor-
kové popoludnie" baníckeho spol-
ku, ktoré sa uskutoční v utorok 
21. februára 2012 o 15:00 v zasa-
dačke Slovenského banského mú-
zea v Banskej Štiavnici (bývalá ka-
plnka sv. Ignáca).

Program: prednáška: Potulky 
po Islande v roku 2011 – geolo-
gické zaujímavosti s lektorom Ing. 
Richardom Kaňom, diskusia.

Richard Kaňa

utorkové 
popoludnie

dhZ Štefultov
Súťažné výsledky Dobro-
voľného hasičského zboru 
Štefutov v roku 2011:

Súťaž Umiestnenie

Poľný Kesov THHL 2.
Žarnovica (Územné kolo) 1.
Viničky THHL 10.
Viničky (Kýblovačka) 1.
Branč 2.
Krajské kolo - Veľký Blh 
(RS) 4.

Budča - Pohár starostu 1.
Budča -  SHL PPS 12 2.
Dyčka - nočná súťaž 10.
Dyčka - nočná - klasika 7.
Dežerice - SMHL 10.
Šišov nočná 5.
Trpín - THHL 5.
Šalková - Pohár primáto-
ra B.B. 2.

Štefultov - THHL 3.
Štefultov - SHL PPS 12 1.
Štiavnická Bane -  P. po-
hár starostu 1.

Trnavá Hora - pohár star. 1.
Vieska nad Žitavou 8.
Svätý Anton - SHL PPS 
12 4.

Svätý Anton - putovný 
pohár 1.

Horné Mladonice - THHL 1.
Krupina - THHL 1.
Šalková - nočná súťaž 2.
Ilija - SHL PPS 12 2.
Ilija - Putovný pohár 1.
Malý Lapáš - THHL 5.
Podhorie - SHL PPS 12 3.
Podhorie - Putovná prúd-
nica 1.

Lackov - THHL 10.
Lackov - Klasika 2.
Drženice  - THHL 6.
Turčianske Teplice - 
THHL 6.

Turček - Nočná súťaž 1.
Lovča - Kýblovačka A 1.
Lovča - Kýblovačka B 2.
Čekovce - Pohár 4.

DHZ Štefultov

Z filmu Jadvigin vankúšik ( Jadviga párnája). foto www.csfd.cz
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V 9. kole (10. februára) extrali-
gy mužov STKM Banská Štiavnica 
A s prehľadom zvíťazila nad MSK 
Čadca A.
STKM Banská Štiavnica A - 
MSK Čadca A 6:3 (Hořejší M. 
3.5/0, Lelkeš Z. 2.5/1, Šurka M. 
ml. 0/2). 

10. kolo sa odohrá (v budove 
Kultúrneho centra): 24. februára 
(piatok) o 18:00 - STKM Banská 
Štiavnica A ŠK Mostex Rača A, 25. 
februára (sobota) o 11:00 - STKM 
Banská Štiavnica A - ŠKST Brati-
slava A. www.pinces.sk

šport

Centrum voľného času v spo-
lupráci s Mestom Banská Štiavni-
ca, organizujú dňa 10. marca 2012 
(sobota) o 9:00 jarný turnaj v ma-
lom futbale v telocvični Základ-
nej školy Jozefa Kollára na sídlis-
ku Drieňová. Prihlásiť sa môžu 7 
členné koedukované družstvá v 
kategóriách od 6 – 14 rokov, od 15 
– 25 rokov na tel.č. 045/6911626 
v CVČ v Banskej Štiavnici.

Jana Machilová

Jarný turnaj 
v malom 
futbale

Prípravný zápas na jarnú časť 
sezóny hralo sa 10. februára 

na umelom ihrisku vo Zvolene.

Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Krupina 2:3 (0:1)
Góly: 55.’ Urgela, 68.’ Hanzlík
Pažout (46.’ Kraják), Halát, Hanzlík, 
Andraščík, Hudák M. (60.’ Feren-
čík ml.), Kosec(58.’ Beňadik), Barák, 
Urgela, Slaný, Kminiak, Rerich (46.’ 
Šima).

Naše mužstvo odohralo ďal-

ší prípravný zápas a v ňom poda-
lo dosiaľ najslabší výkon. Z celého 
zápasu bolo z našej strany prvých 
35 minút v druhom polčase cel-
kom dobré, otočili sme výsledok 
v náš prospech a minimálne štyri 
šance sme zahodili, čo sa nám však 
vypomstilo v závere zápasu keď v 
priebehu troch minút nám strelili 
dva góly a vyhrali zápas.

Ivan Javorský

Zimná príprava futbalistov

O význame a prínose pohy-
bových aktivít v zimnom či 
letnom období niet pochýb. 
Život je pohyb, a preto každá 
pohybová aktivita je vítaná. 
A čím väčšie generačné 
spektrum podchytí, tým 
lepšie. Šport v zime je 
vzácnejší, i možností je menej, 
lebo dostať ľudí z tepla svojho 
domova do mrazivého dňa je 
niekedy náročné.

Po tridsiatich ročníkoch by bolo 
vhodné obzrieť sa späť a neskôr na-
rodeným pripomenúť, kto stál pri 
zrode tejto tradície. Dušan Višňo-
vec bol žiakom Lesníckeho odbor-
ného učilišťa v Banskej Štiavnici a 
reprezentantom školy v bežeckom 
lyžovaní. Pri jednom z tréningov na 
preteky tragicky zahynul po páde 
do šachty. Táto udalosť negatív-
ne ovplyvnila bežecké lyžovanie na 
škole a až po niekoľkých rokoch na 
podnet majstra odborného výcvi-
ku Ľuboša Prokeina a s plnou pod-
porou vedenia školy sa zrodila myš-
lienka na zorganizovanie 1.ročníka 
Memoriálu Dušana Višňovca. 

Mesto Banská Štiavnica má bo-
hatú a dávnu lyžiarsku tradíciu, 
vyrovnané snehové podmienky a 
nedotknutú prírodu. I samotná sú-
ťažná lokalita Červená studňa, obja-
vená pre tento účel už veľmi dávno, 
poskytuje bežeckým nadšencom 
úžasný pokoj, ticho, príjemný pre-
sun na bežkách po vrstevnici i v ná-
ročnejšom teréne vzdialenom od 
obydlí, ciest a ruchu mesta, naviac 
chránená pred priamymi slnečný-
mi lúčmi, čo zabezpečuje až do sko-

rej jari kvalitnú a pevnú stopu.
Za 30 rokov sa skvalitnil lyžiar-

sky výstroj, oblečenie, obutie, vznik-
la nová technika bežeckého lyžova-
nia, zrýchlil sa pohyb v teréne, ale 
to, čo ostalo, je radosť z pohybu, sú-
ťaženia, z prírody a z priateľov. To 
dokázali všetci tohtoroční účast-
níci. Jubilejný 30. ročník, ktorý sa 
uskutočnil 9. februára 2012 v dopo-
ludňajších hodinách pod taktovkou 
Spojenej školy – SOŠ Ľudovíta Gre-
inera, bol v znamení ozaj nízkych 
teplôt a dlhotrvajúcich mrazov, kto-
ré sa v čase preteku vyšplhali až na 
mínus 14 stupňov. Ani tieto extrém-
ne podmienky nezabránili tomu, 
aby sa viac ako šesťdesiat účastní-
kov v kategóriách od dorastencov až 
po veteránov nepostavili na štarto-
vú čiaru. Najmladší účastník mal 15 
rokov, najstarší 76 rokov.

V hlavnej kategórii dorastencov 

zvíťazil žiak SOŠ Ľ.Greinera Fran-
tišek Malina, v kategórii doraste-
niek obsadila prvé miesto Martina 
Luptovská z Klubu biatlonu Vyhne. 
V kategórii mužov zvíťazil Martin 
Prokein, syn zakladateľa preteku a 
medzi ženami dosiahla najlepší čas 
Alena Hollá. Obdivuhodný výkon 
v kategórii veteránov dosiahol Ing.
Karol Turoň, ktorý zvíťazil s lepším 
časom, ako mnoho mladších účast-
níkov preteku.

Zaujímavé ceny odovzdala víťa-
zom riaditeľka Spojenej školy PhDr.
Viera Gregáňová. Veľké poďakovanie 
patrí usporiadateľom, primátorke 
mesta Banská Štiavnica , firmám Wi-
ner, Zvarmonta, p.Sopkovi, p.Binder-
ovi, MVDr.Hockovi, p.Blaškovičovi, 
p.Prefertusovi, p.Terenovi, p.Kratoš-
ovej, p.Matkovičovi a ďaľším. 

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť. 
O rok na bežkách! Marian Novák

Memoriál dušana Višňovca 
v bežeckom lyžovaní

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

Účastníci bežeckého lyžovania. foto michal kríž

Stolný tenis
extraliga muži 

Pretekári sa museli vyrovnať s teplotou dosahujúcou až -14°C
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reality

služby

práca

inzercia

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

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

Predám 3-izbový byt v BŠ, 70m² na  �
sídlisku Drieňová, 4 poschocie, kom-
pletne prerobený, nízke mesačné ná-
klady, rýchla dohoda = dobrá zľava. 
Viac info: 0911 900 222

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

Kúpim 3-izbový byt v BŠ, viac infor- �
mácií na tel.čísle: 0905 148 574

Predám garáž. Viac informácií na te- �
lefónnom čísle: 0907 624 974

Predám pozemok v BŠ časť Šteful- �
tov 3750 m² na slnečnom mieste, prí-
stupová cesta priamo k pozemku, inž. 
siete 50 m od pozemku. Viac informácií 
na telefónnom čísle: 0914 138 988

Vykupujem celé orechy, tel.č.:0914  �
138 988

Kované brány, ploty, zábradlia - lac- �
no, rýchlo a kvalitne. Viac info na tel.č.: 
0915 810 387

Požičiam karnevalové kostýmy, viac  �
info na: 0908 190 312

Opatrovateľský kurz v Banskej Štiav- �
nici. Viac informácií na telefónnom čís-
le: 0918 426 138

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

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

Predám novinový stánok, vhodný aj  �
na iné účely, cena dohodou. Viac infor-
mácií na tel.čísle: 0918 352 050

PONÚKAME:
- pílenie obkladačiek do uhlov 

(namiesto použitia rohových líšt)
- obklady, dlažby
- kúpeľne (aj nadštandardné)
- bytové jadrá
- stierky
- iné stavebné práce

0911 808 599, 0903 942 626

STOLMID – Miloš Dubovský
Vstavané skrine, 

kuchyne a iné
na mieru 

a aj na splátky!

Tel. č.: 0914 162 280
e-mail: info@stolmid.sk

Šport na 
mestskej 
stránke
Vediete alebo ste členom 
športového klubu? Infor-
mujte nás o sebe, o svojich 
aktivitách, športových podu-
jatiach, ktorých sa účastníte 
a športových výsledkoch, 
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 prezentá-
ciu športových klubov, informo-
vanie o možnostiach športovania 
v Banskej Štiavnici, o blížiacich sa 
športových podujatiach a ich vý-
sledkoch. 

Veríme, že si stránka nájde svo-
jich priaznivcov, ktorí sa zapo-
ja do jej fungovania zlepšovacími 
návrhmi, ale hlavne dodávaním 
čerstvých informácií. 

Už teraz sa tam nachádzajú ak-
tuálne výsledky, tabuľky, kalen-
dár a história športových klubov, 
ktoré nám už napísali.

Tešíme sa na spoluprácu so 
štiavnickými športovými klubmi 
a športovcami!

redakcia Štiavnických novín


