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InzercIa

Zimná lyžovačka je v plnom 
prúde. Snehová nádielka 
tento rok praje priaznivcom 
lyžovania. Lyžiarske stredisko 
Salamandra Resort v Hodruš-
skej doline pozýva na svoje 
svahy už od svojho otvorenia 
v decembri. Preto sme 
oslovili manažérku lyžiar-
skeho strediska p. Ing. Dianu 

Klauzovú, aby nám prezradila 
viac a položili sme jej zopár 
otázok.

Ako ste spokojní s návštevnos-
ťou Vášho strediska?

Stredisko spustilo zimnú sezónu 
podstatne neskôr ako po iné roky, a 
to až 24. decembra 2011, na Štedrý 
večer. Začínali sme s obmedzením v 

šírke zjazdovky, ktorá bola zúžená o 
približne 5m svojej šírky. Od Troj-
kráľovej lyžovačky sa už podmienky 
výrazne zlepšili a návštevnosť sa pri-
blížila minulosezónnym číslam. 

Aké sú tohtoročné snehové 
podmienky?

Ako som už spomínala, začiatok 
sezóny sa niesol v znamení pluso-

vých teplôt cez deň aj v noci, takže 
ani umelé zasnežovanie nenahra-
dilo dobré snehové podmienky. Ale 
január, február už ponúkol boha-
tú snehovú nádielku a momentál-
ne máme 80cm snehu a veľmi dob-
ré podmienky.

Vyskytli sa aj nejaké vážnejšie 
zranenia a úrazy?  •3.str.

Lyžiarske stredisko Salamandra Resort 
v Hodrušskej doline je v plnom prúde

Ako sa darí kultúre?
Ako to vyzerá s kultúrou v obciach nášho 
okresu, sme zisťovali na Obecnom úrade v obci 
Prenčov. str.10

Pohotovostné lekárenské služby
Viete, ktorá lekáreň má pohotovosť 
a aké má otváracie hodiny? Rozpis  
služieb na marec nájdete u nás. str.2

Už tretí ročník podujatia 
Zimomravenie sa uskutoční 
v Banskej Štiavnici v dňoch 
29. februára – 4. marca 2012. 
Pre detských návštevníkov 
sú pripravené tvorivé dielne, 
netradičné prehliadky múzea, 
interaktívna hra v meste, 
divadelné prestavenia, známe 
i neznáme spoločenské hry, 
súťaže a ďalšie prekvapenia.

Hlavným cieľom akcie je oživenie 
zimnej turistickej sezóny v Banskej 
Štiavnici a poskytnutie hodnotného 
programu, ktorý spojí členov rodi-
ny. Rodičia spolu s deťmi môžu tvo-
riť, pátrať po škriatkoch a vílach v 
historickom centre mesta, zažiť vy-

stúpenia detských divadiel zo Spiša 
a Bratislavy, stretnúť sa s Fidlibu-
mom, naučiť sa pantomímu a stať 
sa súčasťou rozprávky. Netradič-
ným osviežením bude výber z ko-
lekcie fantastických spoločenských 
hier, ktoré deti naučia hrať skúsení 
animátori. Hlavný program akcie je 
pripravený na sobotu 3. marca, ale 
aj počas iných dní čaká na deti veľa 
zaujímavých možností trávenia voľ-
ného času – od rozprávania o baní-
kovi Jožkovi v múzeu, cez mimo-
riadne obľúbené tvorivé dielne až 
po Vodníkov svet – skvelý program 
v miestnej plavárni.

Organizátorom podujatia je Mesto 
Banská Štiavnica, partnermi Slo-
venské banské múzeum,...•3.str.

Tretie Zimomravenie zohreje nielen deti

Detičky sa môžu aj tento rok tešiť na rôzne hry. foto lubo lužina

t ý ž d e n n í k 
m e sta 
ban s k á 
štiav n i c a
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

20. februára
 �Uskutočnila sa gremiálna po-
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení. 

21. februára
Redakčná rada VIO TV.
 �Účasť na 7. zasadnutí Rady 
ZMOS v Piešťanoch. 

22. februára
 �Rokovanie Mestskej rady v 
Banskej Štiavnici. 

23. februára
 � Pracovné stretnutie so zástup-
cami spol. Doprastav, a.s.
 �Riešenie problematiky spo-
ločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, s.r.o. 
 

24. februára
 �Zasadnutie Výboru pre otázky 
zamestnanosti pri Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny Banská 
Štiavnica. 

25. februára
 �Zlatý sobáš v obradnej sieni.
 � Slávnostné prijatie občanov 
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.
 � Slávnostné uvítanie do života 
prvej občianky nášho mesta v 
roku 2012. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 14. februára 2012 o 15:00 
hliadka Mestskej polície počas vý-
konu pešej hliadkovej služby na 
sídlisku Drieňová vykonala kon-
trolu osôb na Ulici L.Svobodu. 
Kontrolou bolo zistené, že K.S. 
požívala alkoholické nápoje na ve-
rejnosti. Zistený priestupok bol 
riešený v zmysle priestupkového 
zákona uložením blokovej pokuty 
a osoby miesto opustili. 

Dňa 19. februára 2012  
o 18:35 počas kontroly sídliska 
Drieňová hliadka Mestskej polí-
cie zistila, že na Ulici Bratská sa 
nachádzajú osoby, ktoré požíva-
jú alkoholické nápoje. Bola vyko-
naná kontrola totožnosti, pričom 
bolo zistené, že ide o J.L. a F.P. 
obaja bytom Banská Štiavnica. 
Priestupok proti verejnému po-
riadku bol riešený v zmysle prie-
stupkového zákona uložením 
blokovej pokuty a osoby miesto 
opustili. 

Dňa 18. februára 2012  
o 20:30 na sídlisku Drieňová 
hliadka Mestskej polície zisti-
la voľný pohyb psa. Boli vyko-
nané opatrenia, aby nedošlo k 
ohrozeniu života a zdravia obča-
nov. Následne bol zistený maji-
teľ psa, ktorému bola za poruše-
nie povinností uložená bloková 
pokuta. 

V mesiacoch január a feb 
ruár 2012 hliadky Mestskej po-
lície vykonávali kontrolu chod-
níkov a budov v meste Banská 
Štiavnica v súvislosti so zimnou 
údržbou. Bolo zistené, že zodpo-
vedné osoby si v prevažnej miere 
plnia povinnosti na tomto úse-
ku. V prípade, že sa zistil nedo-
statok, boli na danú povinnosť 
upozornení majitelia, ktorí ne-
dostatok odstránili.

V súčasnej dobe upozorňujem 
zodpovedné osoby na nebezpe-
čenstvo tvorby cencúľov a nahro-
madeného snehu na strechách 
budov, ktoré je potrebné odstrá-
niť, aby nedošlo k ohrozeniu živo-
ta, zdravia a majetku občanov. Na 
uvedené povinnosti upozorňu-
je Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č. 4/2011 
o čistote mesta a verejnom po-
riadku.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Klzisko na Drieňovej: Dobrý deň 
chcem sa spýtať, prečo od príchodu 
mladého pána Gazdu nie je klzisko 
na sídlisku Drieňová sprístupnené 
verejnosti. Klzisko nie je otvorené 
tak, ako je všade uvádzané, a to od 
15:00 do 18:00 pre verejnosť, je sprí-
stupnené iba v čase od 18:00 a aj to 
iba pre tých, čo si idú zahrať hokej.

Odpoveď: Vážený neznámy pisateľ, 
pisateľka, neviem a nechápem, čo 
vás viedlo k napísaniu týchto riad-
kov a už vôbec neviem, prečo hovo-
ríte o pánu Gazdovi ako o človeku, 
ktorý by mal mať súvis so zatvore-
ním klziska na sídlisku Drieňová. 
Klzisko bolo v nedeľu 19.2. uzatvo-
rené z toho dôvodu, že už deň pred 
tým v sobotu bol veľký odmäk, kto-
rý mal za následok zmäknutie ľa-
dovej plochy, preto sme sa spoloč-

ne rozhodli, že sa klzisko v nedeľu 
neotvorí, aby nedošlo k poškodeniu 
ľadu. Vôbec nič to však nemení na 
dohodnutom systéme otvárania kl-
ziska pri normálnych poveternost-
ných podmienkach. Samozrejme, 
že korčuľovanie je bezplatné. To, že 
sa pán Gazda stará aj spolu s ďal-
šími jeho priateľmi o ľadovú plo-
chu, je len potešujúce, pretože je 
medzi nami menej a menej takých 
ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj 
čas a energiu preto, aby urobili ra-
dosť, či službu pre iných. Týmto ľu-
ďom patrí preto len a len poďako-
vanie. Záverom len toľko, že mesto 
bude podporovať, pokiaľ to poča-
sie dovolí, aj naďalej udržiavanie ľa-
dovej plochy, ktorá bude slúžiť pre 
všetkých nadšencov korčuľovania v 
našom meste. Dušan Lukačko, 

zástupca primátorky mesta

Odpovedáme 
občanom...

Pohotovostné lekárenské 
služby v okrese Banská 
Štiavnica.

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené v Banskej Štiavnici tieto 
lekárne: Lekáreň Helios, Dolná ul. 
13, 8:00 - 11:00.

Pohotovostné lekárenské služby 
sú vykonávané striedavo v týžden-
ných intervaloch v lekárňach v Ban-

skej Štiavnici podľa rozpisu nasle-
dovne: nedeľa a sviatok 7:30 - 10:30.

Rozpis služieb v mesiaci marec:
27.2. - 4.3. - Lekáreň HELIOS
5.3. - 11.3. - Lekáreň U SPASITEĽA
12.3. - 18.3. - Lekáreň AMETYST
19.3. - 25.3. - Lekáreň BS
26.3. - 1.4. - Lekáreň Dr. MAX
2.4. - 8.4. - Lekáreň HELIOS

Anna Florovičová

Pohotovostné 
lekárenské služby

Pozvánka na Mestské 
zastupiteľstvo

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 28. februára 
2012 (utorok) o 12. hodine. Za-
sadnutie sa uskutoční vo výstav-
nej miestnosti Kultúrneho centra 
na Kammerhofskej 1. Interpelá-
cie občanov od 15. hodiny. 

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

pozvánka

Touto cestou ďakujeme p. Barákovi zato, že zakúpil brankárske betóny 
na ľadový hokej na sídl. Drieňová. foto vlado gazda
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•1.str. Okrem bežných vyvrtnutí 
ramena či členka bolo zopár zlome-
nín dolnej končatiny a otrasov moz-
gu. K žiadnym vážnejším úrazom 
našťastie nedošlo.

Čím lákate lyžiarov  
na váš svah? (služby, akcie)

Počas sezóny sme pripravili via-
ceré akcie na svahu, ako napr. Troj-
kráľovú zabíjačku, Valentínsku zá-
bavu alebo lyžovačku zadarmo 
pre jednotkárov počas polročných 
prázdnin. Keďže je sezóna v plnom 
prúde, máme pre vás pripravených 
ešte zopár "bonbónikov". 

V nedeľu 28. februára usporia-
dame 3. ročník detského verejné-
ho preteku Salamandra Skicross 
Cup, na ktorom budú deti pretekať 
na špeciálne upravenej prekážkovej 

trati na čas. 
Začiatok jarných prázdnin na 

strednom Slovensku roztočíme ak-
ciou SNOW SHOW 2012. V sobo-
tu 3. marca vám opätovne ponúkne 
plno zábavy, testovania lyží značky 
HEAD, okuliarov značky BOLLE, 
súťaží, ochutnávok a dobrej hudby. 

Novinkou tejto sezóny je novovy-
budovaný apres ski bar. Salamandra 
Bar ponúka oddych po lyžovačke, či 
pohostenie s priamym výhľadom 
na zjazdovku. Chytať bronz na jar-
nej lyžovačke vám umožní terasa o 
kapacite 100 osôb.

Ďalším doplnkom na svahu je 
snowtubing určený pre nelyžiarov 
alebo práve tých, ktorí si chcú ly-
žovačku spestriť niečím novým. Na 
špeciálne upravenej dráhe o dĺžke 
350 m zažijete, ako chutí adrenalín 

na nafukovacích kolesách. Odváž-
nejší môžu jazdu vyskúšať za tmy, 
počas večernej prevádzky. 

Aké sú ohlasy na služby,  
ktoré ponúkate?

Stredisko Salamandra Resort si 
počas troch rokov prevádzky zís-
kalo mnohých priaznivcov, nielen 
z blízkeho okolia, ale vďaka svojej 
polohe k nám prichádzajú ľudia zo 
západného a južného Slovenska. 
Keďže výstavba lyžiarskeho stre-
diska je dlhodobá a finančne nároč-
ná činnosť, snažíme sa každú sezó-
nu priniesť návštevníkom nejakú 
novinku a zlepšiť úroveň už posky-
tovaných služieb. Odpoveď na to, 
či sme v tejto snahe úspešní, vám 
už musia dať naši klienti. 

Michal Kríž

Lyžiarske stredisko 
Salamandra v plnom prúde

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vy-

konáva vyšetrovanie priestupku 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na 372/1990 Zb. z., ktorého sa 
dopustil doposiaľ neznámy pá-
chateľ tým, že v čase od novem-
bra 2011 do 20. februára 2012 
odcudzil z priestorov povaly byto-
vého domu na Ul. Palárika v Ban-
skej Štiavnici drevený rebrík, čím 
vznikla škoda bytovému spolo-
čenstvu vo výške 70,- €

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vyko-

náva vyšetrovanie priestupku pro-
ti majetku podľa § 50/1 zákona 
372/1990 Zb. z., ktorého sa do-
pustil doposiaľ neznámy páchateľ 
tým, že v čase okolo 19:35 dňa 20. 
februára 2012 rozbil sklenenú vý-
plň okna dvier obytného domu na 
Ul. Horná Resla v Banskej Štiavni-
ci, čím spôsobil škodu doposiaľ v 
nezistenej výške majiteľovi Ľ. V. 

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vy-

konáva vyšetrovanie priestupku 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na 372/1990 Zb. z., ktorého sa 
dopustil doposiaľ neznámy pá-
chateľ tým, že v čase od 14:30 
dňa 15. februára 2012 do 7:30 
dňa 16. februára 2012 na Ul. Bu-
dovateľskej v Banskej Štiavnici 
odcudzil z osobného motorového 
vozidla zn. Škoda Felícia 2 kolesá, 
čím spôsobil škodu majiteľke M. 
N. vo výške 150,- €.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Čo to je?
Nemáš plácu, plat, kdeže prémie
a národ slovenský živorí a nežije,
utápa sa v márnej zlosti?
Veď to je politika zamestnanosti.
 
Právny štát
Ešte nám všetky práva nevzali.
Právo mlčať nám nechali.

Epigramy Nade 
Kvakovej

Myšlienka dňa
Človek, ktorý nevidí pred sebou 
svetlo nádeje, sa nikdy nemôže po-
sunúť tam ďalej. Michal Boháč

Lyžiari na Salamandra Resort. foto filip kalka, janka bernáthová

•1.str. ...Základná umelecká ško-
la, Ihrysko.sk, Bytová správa, s.r.o., 
Penzión Starý hostinec Sv. Anton, 
Pizzéria nad Kozákom, My – noviny 
žiarskej kotliny, p.Ľudmila Blaško-
vá, Podujatie.sk, Festivaly.sk, Kam-
domesta.sk a Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, a.s.

Podrobné informácie o Zimo-
mravení - presný program akcie a 
vstupné a nájdete na www.banska-
tiavnica.sk, na plagátoch v Banskej 
Štiavnici a v budúcom čísle Štiavnic-
kých novín. Rastislav Marko

Tretie Zimomravenie zohreje 
nielen deti ale aj dospelých

Aj tento rok sme pripravili rôzne tvorivé dielne. foto lubo lužina
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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 MsPo

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

Dňa 21. februára sa žiaci 
Základnej umeleckej školy v 
Banskej Štiavnici vybrali na 
tanečné predstavenie "Chrám 
Matky Božej" do Štátnej 
opery v Banskej Bystrici. Táto 
tanečná dráma inšpirovaná 
románom Victora Huga dala 
priestor mladým tanečníkom: 
ako Quasimodo sa nám 
predstavil Marián Ďurčo, ako 
Esmeralda Beata Gaálová a 
ako arcidiakon chrámu Notre 
Dame Frollo Andrej Andrej-
kovič. 

Všetci traja hlavní hrdinovia napí-
navého príbehu boli ochotní nám od-
povedať na naše otázky počas besedy, 
ktorú pre nás na podnet p. uč. Haj-
dučíkovej pripravila dramaturgička 
štátnej opery Mgr. art. Lenka Horin-
ková. Zážitok z hudby, tanca, priesto-
rov opery ako aj zo samotných hercov 

a tanečníkov malo 43 detí Základnej 
umeleckej školy zo všetkých odbo-
rov. Za pomoc pri realizácii kultúrne-
ho podujatia ďakujem p. učiteľke Vo-

berovej, za dozor p. uč. Klimkovej a 
Hajdučíkovej a za finančnú podporu 
Rade rodičov pri Základnej umeleckej 
škole. Irena Chovanová

aktualIty

Opýtali sme sa niekoľkých ná-
hodne vybraných lyžiarov, ako 
sa im páči na Salamandre. 

„Už siedmy rok chodíme do Skle-
ných Teplíc a toto považujeme za 
úžasné spestrenie kúpeľnej rekreá-
cie. Dopoludnia lyžujeme, popoludní 
relaxujeme v termále a veľmi sa nám 
tu páči.” Karel a Jozef 

z Uherského Brodu ČR

„Sme tu prvýkrát a vyzerá to tu 
fantasticky, aj svah je super, vyhovuje 
nám, aj keď nie sme celkom začiatoč-
níci. Akurát sme trochu prekvapení, 
lebo sme nečakali, že v strede týždňa 
tu bude toľko ľudí. Až tu sme sa do-
zvedeli, že sa začali jarné prázdniny.”

Veronika a Martin zo Bzovíka

„Je to paráda, najmä pre nás do-
mácich, ktorí si radi privstaneme, 
aby sme si ráno vychutnali naozaj 
skvele upravenú a takmer prázdnu 
zjazdovku. Páči sa mi, že zamestnan-
ci Salamandry sú ústretoví a upravu-
jú aj príjazdovú cestu od parkoviska 
na Hornej Rovni a pohodlnejších ly-
žiarov už k zjazdovke preváža snež-
ný skúter.Za nedostatok pokladám 
iba šmýkajúce sa autá na Rovni, ale 
tam niekedy zohrávajú úlohu aj sa-
motní vodiči.” Ladislav z BŠ

 
„Mne sa tu páči, ale uvítala by 

som nejaké spestrenie, zimné atrak-
cie, alebo rampy pre snowbordistov.”

Gabriela z Pezinka

„Áno, páči sa mi tu, som tu pr-
výkrát, aj keď viem, že táto zjazdov-
ka je v prevádzke už tretí rok. Trochu 
ma pre prekvapilo, koľko je tu ľudí, 
ale už sa nejako pomedzi nich ,,pre-
štrikujeme. Matúš z Bratislavy

„Oceňujem schopnosti a trpezli-
vosť inštruktorov lyžiarskej školy. 
Naši drobčekovia robia viditeľné po-
kroky a my s manželom si tiež trochu 
odpočinieme.” Iveta z Nitry 

A ak dovolíte, na záver pri-
dám aj svoj postreh. Som pravi-
delnou návštevníčkou Salaman-
dry a okrem dobrej lyžovačky ma 
teší skutočnosť, že napriek veľké-
mu záujmu návštevníkov netrpí 
okolitá príroda, a to najmä hluč-
nosťou. Veď kto chce pri lyžovaní 
počúvať hudbu, nájde si k prírode 
šetrnejšie riešenie. Ďakujem. 

Janka Bernáthová 

Štiavnické noviny
anketa

ZUŠkári v Štátnej opere v Banskej Bystrici. foto irena chovanová

Ilustračná fotka. foto archív štiavnických novín

Základná umelecká škola v opere

Výberové konanie: 
inšpektor mestskej polície
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Blíži sa marec – Mesiac 
knihy. Napriek pesimis-
tickým predpovediam, že 
vynájdením internetu kniha 
zanikne, nestalo sa... Je 
ešte stále veľa ľudí, ktorí 
si bez nej nevedia svoj 
život predstaviť. Knižnice 
a kníhkupectvá organizujú 
rôzne akcie (napr. besedy 
s autormi, "čítačky" a pod.), 
aby knihe pomohli na ceste 
k čitateľom. Rozhodli sme 
sa, že v najbližších číslach, 
na základe vlastného 
čitateľského zážitku, vám 
poradíme, čo sa oplatí 
prečítať. Môžete do našej 
rubriky prispieť radou aj 
vy. 

Juraj Šebo: Slobodné 90. 
roky

Sériu 50., 60., 70., a 80. 
roky autor doplnil o posledné 
desaťročie XX. storočia. Kni-
ha Slobodné 90. roky vyšla v 
r. 2011 vo vydavateľstve Ma-
renčin, PT Bratislava. Autor sa hneď 
v úvode priznáva, že „písať knihu o 
udalostiach, ktoré všetci prežili na 
vlastnej koži, nie je ľahké.“ Čitate-
lia môžu konfrontovať svoje zážit-

ky s autorovými, súhlasiť, prípad-
ne nesúhlasiť s ním. No bez výhrad 
prijímame, že 90. roky priniesli radi-
kálny obrat v našom živote. Majora 

Zemana, Timura a jeho 

družinu, Pavka Korča-
gina nahradil Rambo, James Bond 
007 a detektív Dempsey, Makyta 
zmizla, miesto nej sa objavilo Ken-
velo a Prior vytlačili nákupné cen-

trá. Obľúbený detský televízny seriál 
Počkaj, zajac vystriedali noví hrdino-
via Tom a Jerry. Rozlúčili sme sa s 
východným bratom a zaplavila nás 
západná vlna. Vybojovali sme si slo-

bodu slova a tlače, možnosť ces-
tovania po celom svete (len 
kto na to má?). Autor neob-
chádza ani negatívne javy – 
divokú privatizáciu (mnohí 
šikovní zabezpečili niekoľko 
svojich generácií), bezohľadné 
rozkrádanie spoločného majet-
ku, neodôvodnenú likvidáciu 
podnikov a závodov, stratu soci-
álnych istôt, rastúcu nezamest-
nanosť, vyčíňanie mafiánskych 
skupín, šírenie drog, prehlbujúce 
sa majetkové rozdiely medzi ob-
čanmi, zrod "novej elity". A mení 
sa aj Bratislava, mesto, v ktorom 
žije autor knihy. Chaotický staveb-
ný "boom" jej dáva novú, nie vždy 
vydarenú tvár. Veľa miesta je veno-
vaného významným osobnostiam, 
ktoré pomaly upadajú do zabud-
nutia, novej kultúre, či "nekultúre". 
Autor svoje rozprávanie dokladá bo-
hatým fotografickým materiálom, 
zvyšujúcim príťažlivosť a historickú 
hodnotu knihy. Nájdete ju aj na pul-
te štiavnického kníhkupectva.

Nora Bujnová

Prečítajte si, milí priatelia...

Stredná priemyselná škola Sa-
muela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, študijný odbor životné 
prostredie organizuje aj v tomto 
školskom roku súťaž Svet okolo 
nás, ktorá je určená pre žiakov 8. 
a 9.ročníka základných škôl z celé-
ho Slovenska. Najlepšie vyhodno-
tení žiaci získajú 3-dňový pobyt 
(ubytovanie a stravovanie) for-
mou školy v prírode v rekreačnom 
zariadení Penzión pod Sitnom na 
Počúvadle. Súťaž je rozdelená do 
dvoch kategórií. 

1. Fotografická súťaž
Žiak posiela dve fotografie svoj-

ho mesta alebo obce. Na jednej 
fotografii je zobrazená pozitív-
na stránka mesta (prírodný úkaz, 
významná historická pamiatka a 
pod.), na druhej fotografii nega-
tívna stránka mesta (znečistené 
ulice, odpady, priemyselné časti a 
pod.).

2. Literárna súťaž
Žiak môže napísať poéziu ale-

bo prózu, kde opíše svoj vzťah k 
prírode, poškodzovaniu životné-
ho prostredia, vyjadrí sa ku glo-
bálnym problémom a pod. Žáner 
je ľubovoľný – úvaha, rozprávanie, 
poviedka, báseň a pod.

Termín odoslania jednotlivých 
diel je do 30. marca 2012 na adre-
su sutaz@mikovini.sk. Žiak môže 
súťažiť v jednej alebo v oboch ka-
tegóriách. Každá kategória sa vy-
hodnocuje samostatne.

Informácie o súťaži sú zverej-
nené aj na webovej stránke školy 
www.mikovini.sk. Sú tu zverejne-
né aj fotografie z pobytu žiakov, 
ktorí boli úspešní v tejto súťaži v 
minulom školskom roku a vyhrali 
pobyt v krásnom prostredí Štiav-
nických vrchov. Miroslav Jausch

Svet okolo nás

Pri poslednej návšteve 
Banskej Štiavnice 16. februára 
2012 členka redakčnej rady 
Štiavnických novín požiadala 
o krátky rozhovor ministra 
kultúry SR Daniela Krajcera.

Aký je Váš vzťah k Banskej 
Štiavnici?

No ak sa ma pýtate na Štiavni-
cu, ja ju vlastne vnímam odmalička. 
Prvé také mladícke výlety mimo do-
mova, už bez rodičov, boli špeciálne 
na Piarg, teda Štiavnické Bane, kde 
zhodou okolností mali kamarátovi 
rodičia chalupu. Veľmi často a radi 
sme tam chodievali a samozrejme aj 
do Štiavnice, takže ja ju vnímam vy-
slovene osobne.

A ako toto mesto vnímate s od-
stupom času a udalostí?

Samozrejme, že ho vnímam aj cez 
tú úžasnú históriu. Ja viem, že moje 
slová budú znieť pre mnohých Štiav-

ničanov trochu zvláštne, ale chvala-
bohu, že Štiavnica ostala tak trochu 
bokom od šialeného záujmu socia-
listických urbanistov, čo je samozrej-
me aj daň za to, že ten rozvoj tu nebol 
až taký zabezpečený, ako by si mno-
hí Štiavničania predstavovali. Ale pre 
nás, ktorí sem prichádzame z času na 
čas, je to proste úžasné, že môžeme 
vidieť aspoň takto ucelene zachova-
né v pôvodnom stave, aj keď žiaľ nie 
úplne obnovené, historické mesto.

Našťastie pre Štiavnicu, aj tie pa-
neláky sa stavali bokom, mimo his-
torického centra, nie ako v niekto-
rých mestách, ako napríklad 
Považská Bytrica, kde historické 
centrum padlo za obeť novej vý-
stavbe, čo je nesmierna škoda.

Do Štiavnice prichádzajú, naj-
mä počas kultúrneho leta, mno-
hí návštevníci, medzi nimi aj 
veľké osobnosti kultúrneho ži-
vota, ktoré sú doslova očarené 
jej krásou, ale aj nesmierne bo-

hatým kultúrnym dianím. Aký 
máte na to názor?

Ja si myslím, že každý, kto sem 
príde, Slovák, či zahraničný turis-
ta, tu musí zacítiť niečo zvláštne, čo 
súvisí s Geniom Loci Banskej Štiav-
nice. Toto mesto je úžasné, inšpira-
tívne, je to naše jedinečné kultúrne 
dedičstvo. 

Posledná otázka bude, ak do-
volíte, trochu osobná. Do po-
vedomia ľudí ste sa zapísali 
predovšetkým ako vynikajú-
ci televízny moderátor. Nie je 
Vám niekedy za tým ľúto?

Nie, to určite nie. Človek má pred 
sebou určitú cestu, poslanie a jed-
noducho cíti, že je čas ísť ďalej.

Ďakujem Vám za rozhovor. 
To ja ďakujem za nádherné knihy 

od banskoštiavnických autorov. Ne-
viete si predstaviť, akú mám z nich 
radosť a ako sa na ne teším.

Janka Bernáthová

Štiavnicu vnímam osobne

pondelok zatvorené
utorok 11:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 1.1.2012):
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14. februára sa uskutočnilo 
v obradnej sieni štiavnickej 
radnice prijatie Ing. Ladislava 
Lacka, bývalej významnej 
osobnosti štátnej banskej 
správy Slovenskej republiky 
a člena Banskoštivnicko-hod-
rušského baníckeho spolku 
pri príležitosti jeho životného 
jubilea, 70 rokov života. 
Slávnostný príhovor k jubilan-
tovi predniesla Mgr. Nadežda 
Babiaková, primátorka 
Banskej Štiavnice. 

Ing. Lacko sa narodil 14. februára 
1942 v Starej Kremničke. Po skon-
čení základnej školy študoval na Je-
denásťročnej strednej škole v Krem-
nici, ktorú ukončil maturitou v roku 
1959. V tom istom roku začal študo-
vať na Baníckej fakulte Vysokej školy 
technickej v Košiciach, odbor banské 
meračstvo. Štúdium ukončil v roku 
1964 a získal titul banský inžinier v 
odbore banské meračstvo. Jeho pr-
vým zamestnávateľom boli Banské 
stavby, n. p., Prievidza, kde postup-
ne pracoval vo funkciách banský me-
rač, hlavný banský merač, geológ a 
neskôr vedúci odboru banského me-
račstva a geológie. V rámci pracovné-
ho zaradenia sa podieľal na výstavbe 

banských diel prakticky vo všetkých 
banských revíroch Slovenska a tak-
tiež v Čechách. V oblasti Banskej 
Štiavnice to boli banské diela na II. 
a V. hlbinnom obzore Novej šachty, 
jama Šobov II., jama Roveň, rekon-
štrukcia šachty Maximilián, Nová 
jama Rozália, jama Mayer II. a Nová 
odvodňovacia štôlňa. Dva roky pô-
sobil ako odborník v NSR pri výstav-
be banských diel v uhoľnej bani na 
antracit Preussag-Kohle. Zúčastnil 
sa taktiež zahraničnej dvojmesačnej 
pracovnej cesty na Kube, kde pred-
nášal banské meračstvo a viedol cvi-
čenia pre stredne technické kádre. 

Z dôvodu útlmu rudného baníc-
tva, ktorý postihol aj organizáciu 
Banské stavby Prievidza, nastúpil 
od 1. októbra 1990 k štátnej ban-
skej správe ako obvodný banský in-
špektor Obvodného banského úradu 
v Prievidzi. Po zrušení Slovenského 
banského úradu bol od 1. septem-
bra 1993 preložený na Odbor štátnej 
banskej správy Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky. Dňom 
1. januára 1995 bol vymenovaný za 
predsedu Obvodného banského úra-
du v Prievidzi a od 1. júla 1995 bol 
vymenovaný za riaditeľa Odboru 
štátnej banskej správy Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. 

Tu postupne vytváral podmienky 
na opätovné vytvorenie samostat-
ného orgánu štátnej banskej správy. 
Prvým krokom bolo premenovanie 
Odboru štátnej banskej správy na 
Hlavný banský úrad a druhým kro-
kom bolo rozhodnutie ministra hos-
podárstva SR o zriadení samostatnej 
rozpočtovej organizácie Hlavný ban-
ský úrad so sídlom v Bratislave od 
1. januára 1997. Za jeho predsedu 
bol vymenovaný Ing. Lacko. Posled-
ným krokom bolo prijatie zákona č. 
58/1998 Z. z., ktorým bol novelizo-
vaný zákon č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti, výbušninách a o štátnej 
banskej správe v znení neskorších 
predpisov. Podľa § 38 ods. 3 záko-
na č. 51/1988 Zb. sa sídlom Hlav-
ného banského úradu stala od 1. 
júna 1998 Banská Štiavnica. Záslu-
hou Ing. Ivana Herčka, CSc., vtedaj-
šieho riaditeľa Slovenského banské-
ho múzea v Banskej Štiavnici, ako aj 
diplomacie Ing. Mariána Lichnera, 
CSc, vtedajšieho primátora Banskej 
Štiavnice, bol Hlavný banský úrad 
umiestnený v objekte Kammerho-
fu. Tu sídlil až do roku 2006, keď sa 
presťahoval do zrekonštruovaného 
samostatného objektu na Ul. Kam-
merhofská 25. K 28. februáru 2000 
sa Ing. Lacko vzdal funkcie predse-

du HBÚ a vrátil sa na Obvodný ban-
ský úrad v Prievidzi do funkcie ob-
vodného banského inšpektora. Túto 
funkciu vykonával až do 14. februára 
2007, keď dovŕšením veku 65 rokov 
života ukončil štátnozamestnanecký 
pomer podľa zákona č. 312/2001 Z. 
z. o štátnej službe v znení neskorších 
predpisov a odišiel na dôchodok. 

V programe prijatia nechýbal ani 
slávnostný šachtág, počas ktorého 
jubilant úspešne absolvoval čestný 
"skok cez kožu" podľa § 24a záko-
na 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. Kara-
belly– fuchsmajor, J. Novotný a J. 
Osvald – držitelia ošliadra a Ing. E. 
Sombathy – pivný dispečer. Krstným 
rodičom mu bola Ing. Štepáneková. 

Za osobnú angažovanosť Ing. 
Lacka pri zriaďovaní Hlavného ban-
ského úradu, ako aj pri premiestňo-
vaní jeho sídla do Banskej Štiavnice, 
mu patrí od občanov Banskej Štiav-
nice úcta a poďakovanie. Do ďalších 
rokov života mu želáme hlavne pev-
né zdravie a veľa osobných úspe-
chov. Zdar Boh! Ján Novák

Ing. Ladislav Lacko sedemdesiatročný 

Dňa 10. februára 2012 sa 
uskutočnil v hoteli Grand - 
Matej v Banskej Štiavnici "20. 
reprezentačný banícky ples 
–12. celoslovenský“ za účasti 
vyše 130 osôb.

Medzi nimi boli aj viaceré vý-
znamné osobnosti baníctva Slo-
venskej republiky, JUDr. Ing. Peter 
Kúkelčík, predseda Hlavného ban-
ského úradu v Banskej Štiavnici, 
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 
predseda predstavenstva Slovenskej 
banskej komory a generálny riaditeľ 
Hornonitrianskych baní Prievidza, 
a.s., Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úra-
du Slovenskej banskej komory so 
sídlom v Banskej Štiavnici, Ing. Ri-
chard Kaňa, predseda Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho spol-
ku a riaditeľ Slovenskej banskej, 
s.r.o. Hodruša - Hámre, Ing. Ján 
Hrabovský, PhD., prezident Sloven-
skej baníckej spoločnosti, Ing. Jaro-
slav Švejkovský, generálny riaditeľ 

SMZ, a.s. Jelšava, Ing. Norbert Wer-
ner, zástupca Slovenského združe-
nia výrobcov kameniva. Nechýbali 
ani viceprimátor Banskej Štiavnice, 
JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ivana 
Nikolajová, prednostka Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici a Ing. Sta-
nislav Fialík, technicko-prevádzkový 
riaditeľ SVP, š.p., Banská Štiavnica. 
Účastníci mali možnosť vzhliadnuť 
aj plesový hárok z 1. reprezentačné-
ho baníckeho plesu, ktorý sa usku-
točnil dňa 19.2.1993 v jedálni býva-
lého Stredného odborného učilišťa 
lesníckeho, ktorého autorom je Jo-
zef Osvald. 

Podujatie sa začalo tradičným uví-
tacím prípitkom, zápisom do pleso-
vého hárku, prefáraním úplne no-
vej banskými svietidlami vysvietenej 
banskej štôlne z dielne odborníka na 
banské stavby pána Ľudovíta Kaníka 
a "skokom cez kožu" vo vestibule ho-
tela. Slávnostné otvorenie plesu tra-
dične vykonal zaklopaním na klopač-
ku JUDr. Ing. Kúkelčík a potom už 

moderátor podujatia Jakub Nvota 
ohlásil začiatok slávnostného progra-
mu, ktorého prvým bodom bola into-
nácia baníckej hymny "Banícky stav" 
v podaní operného speváka, Štiavni-
čana, Mgr. art. Stanislava Bartku. Po 
ňom nasledovali slávnostné príhovo-
ry Ing. Kaňu, JUDr. Lukačku a sláv-
nostný prípitok Ing. Čičmanca. 

Po prípitku nasledoval kultúrny 
program, recitál Mgr. Bartku, kto-
rého na klavíri sprevádza Mgr. art. 
Marta Nemcová s repertoárom: 
Vincenzo Bellini: ária Rodolfa z 
opery Námesačná, George Bernard 
Shaw: Ja sa dnes dopoludnia že-
ním a Peter Iljič Čajkovskij: Serená-
da Dona Juana. Potom nasledovalo 
predtancovanie, ktoré zabezpeči-
la tanečná skupina "Faber dance" z 
Banskej Štiavnice a po ňom už zača-
lo otváracie valčíkové kolo pod ve-
dením hudobnej skupiny "TOPKY" 
zo Zlatých Moraviec, ku ktorej sa 
neskôr pridal diskotékou vo vinárni 
aj DJ Fero z Banskej Štiavnice. 

Za vydarené spoločenské poduja-
tie patrí poďakovanie personálu ho-
tela Grand -Matej, organizačnému 
výboru a hlavným sponzorom pod-
ujatia, ktorými boli Mesto Banská 
Štiavnica, SKANSKA BS, a.s., Prie-
vidza, Hornonitrianske bane Prie-
vidza, a.s., Prievidza, ENGAS, s.r.o., 
Nitra, Combin Banská Štiavnica, 
s.r.o., Banská Štiavnica, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., Ban-
ská Štiavnica, LB Minerals, s.r.o., 
Košice a Slovenská banská komora. 
Poďakovanie patrí aj všetkým ďal-
ším nemenovaným sponzorom, kto-
rí prispeli finančnými príspevkami 
a cenami do zlosovania vstupeniek 
v celkovej sume 2 500,- €. Na podu-
jatí bola uskutočnená aj dobrovoľná 
zbierka na sochu štiavnického Nácka, 
do ktorej účastníci plesu prispeli su-
mou 501,- €, dúfame, že aj tento po-
čin prispeje k tomu, že sa s Náckovou 
sochou stretneme na štiavnickom 
"trotuári" už počas tohtoročných Sa-
lamandrových dní.  Milan Durbák

Jubilejný 20. reprezentačný banícky ples 
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Štiavnica má talent
Vystúpenie najväčších talentov z 
radov Základnej umeleckej školy, 
Texasiek a Centra voľného času. 
Kultúrne centrum, Kammerhof-
ská 1, Banská Štiavnica, 1. mar-
ca 2012 o 16:30. Tešia sa na vás 
účinkujúci. Organizátori

Prenájom 
ECAV cirkevný zbor Banská 
Štiavnica ponúka do prenájmu od 
1.4.2012 budovu bývalého uči-
teľského ústavu na Ul. Kutnohor-
skej, kde je ubytovacia kapacita 
50 lôžok. Podmienky k prenájmu 
dohodneme osobne. Bližšie info 
mobil: 0908 963 829 alebo 692 
24 61.  Ľudmila Blašková

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

Pravidelné stretnutie baníkov
Dňa 24. februára 2012 sa usku-
toční pravidelné stretnutie ba-
níkov a ich priateľov. Toto stret-
nutie sa bude konať o 16:00 v 
baníckej krčme u pána Karabelly-
ho. Na vašu účasť sa tešia organi-
zátori. Zdar Boh!

Beseda
Srdečne vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, kto-
rá sa uskutoční 1. marca 2012 o 
14:00 v spoločenskej miestnos-
ti Domova Márie, Ul. Špitálska 
3, Banská Štiavnica. Hosť: PhDr. 
Anna Štetinová, CSc., klinický 
psychológ, téma: Ako môžeme 
lepšie porozumieť človeku s Al-
zheimerovou chorobou? Tešíme 
sa na vás! Organizátori

Zdravou stravou k štíhlej línii 
OZ Život a zdravie v spolupráci 
s Kultúrnym centrom v Banskej 
Štiavnici vás pozýva na stretnu-
tie pod názvom "Zdravou stravou 
k štíhlej línii", ktoré sa uskutoční 
27. februára 2012 o 17:00 v Kul-
túrnom centrume, Kammerhof-
ská 1, Banská Štiavnica. Odbnor-
ný garant: Univerzita Loma Linda 

OZ Život

Touto cestou chceme vysloviť veľ-
ké poďakovanie všetkým, ktorí sa 
dňa 19.2.2012 podieľali na zorga-
nizovaní Karnevalu na ZŠ J.Kollá-
ra na sídlisku Drieňová. Do poroty 
prijali pozvanie: zástupca primátor-
ky JUDr. Dušan Lukačko, p. Bará-
ková, p. Machilová – CVČ, moderá-
tor Ivan Beňo. 

Ďakujeme sponzorom: zástup-
com spol. Avon Cosmetics p. Gaz-
dovej a p. Chalasovej, p. Ľubomírovi 
Barákovi, Anton Antol, s r.o., p. Iva-
novi Ružovi, Pekárni Hontex Krupi-
na p. Richardovi Čunderlíkovi, ktorý 
poskytol aj ochutnávku svojich vý-
robkov, rodinám Šavoltovej a Gaz-
dovej, ktoré sa podieľali a pomáhali 
pri celej príprave karnevalu.

Ďakujeme rodičom, ktorí prišli so 
svojimi deťmi a všetkým maskám, 
ktoré sa zúčastnili na tomto podu-
jatí. Ďalej ďakujeme DJ Radkovi a 
šikovným mažoretkám, ktoré vy-
tvorili dobrú zábavu, fotografovi p. 

Michalovi Prokajovi, ktorý pomo-
hol pri príprave a realizácii fotodo-
kumentácie karnevalu. Ešte raz ďa-
kujeme všetkým, ktorí venovali svoj 
voľný čas bez akéhokoľvek nároku 
na finančnú odmenu pri organizo-
vaní tohto podujatia. V mesiaci jún 

k Medzinárodnému dňu detí sa v 
spolupráci s Mestom Banská Štiav-
nica a spol. Avon Cosmetics pripra-
vuje ďalšie podujatie pod názvom 
Juniáles, o ktorom budeme čitate-
ľov Štiavnických novinách informo-
vať. Organizátori

Poďakovanie za karneval

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde,
kto nemá kožúška,
zima mu bude.

Aj táto pieseň zaznela v dňoch 
od 6. – 14. februára na fašiango-
vých karnevaloch v podaní detí z 
Materskej škôlky Bratská. Deti sa 
už niekoľko dní veľmi tešili na čas 
plný dobrej nálady, anjelikoch, ale 
aj princov, indiána, či psíka. Po-
čas slávnostného defilé deti pyš-
ne predviedli svoje masky. No a 
potom sa už mohla začať zábava. 
Karnevalovo vyzdobené triedy sa zmenili na tanečný parket, kde sa 

vykrúcala mačka s myškou, či čaro-
dejnica s princeznou. K dobrej po-
hode prispeli aj mnohé mamičky, 
ktoré priniesli ovocie, sladké dobro-
ty a obohatili už aj tak bohato pre-
streté stoly. Pre deti bol pripravený 
pestrý program a zaujímavé súťa-
že. Dobrá zábava trvala takmer celé 
popoludnie. Deťom sa ani nechce-
lo ísť domov. Ich smiech a rozžiare-
né očká hovorili: „Prežili sme spolu 
pekné popoludnie.“ Spokojné deti 
si pri lúčení odnášali domov sladkú 
odmenu, balón a už dnes sa tešia na 
ďalšie spoločné zábavné popolud-
nie. Kolektív MŠ

Fašiangy v Materskej škôlke

Hasičské cvičenie sa uskutočni-
lo v roku 1938 na starom ihrisku v 
Banskej Štiavnici, vľavo je pôvod-
ná futbalová tribúna a v hasičskom 
aute vpredu sedia zľava: Július Ma-
zúr, vodič, Jozef Krippner, veliteľ 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Banskej Štiavnici, založeného v 
roku 1873.  Vladimír Poprac

Ukážkové 
hasičské 
cvičenie 

Deti na Karnevale v ZŠ J.Kollára na sídlisku Drieňová. foto vlado gazda

Ilustračná fotka. foto archív šn
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Mgr. art. Ľudmila Klimko-
vá, učiteľka LDO na Základ-
nej umeleckej škole v Banskej 
Štiavnici

Pečené jabĺčka
Jabĺčka rozkrojíme na polovi-

ce, vyberieme z nich jadrovníky a 
do vzniknutých jamiek dáme tro-
chu slivkového lekváru. Poukladá-
me ich na plech a dáme piecť do 
vyhriatej rúry. Keď jabĺčka začnú 
rozvoniavať, vyberieme ich z rúry, 
na každé dáme plátok masla a po-
sypeme škoricovým cukrom.

Pakistanské zemiaky
Surové zemiaky a cibuľu na-

strúhame na hrubšie rezance. Vy-
tvoríme zmes, ktorú za stáleho 
miešania opražíme na horúcom 
oleji a dochutíme soľou. Na su-
chej panvici opražíme sezamové 
semienka a primiešame k hotové-
mu jedlu. Dobrú chuť!

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

Dnešný stav kultúry odráža 
obrovské zmeny, aké za 
uplynulých dvadsaťdva rokov 
nastali. 

Za minulého režimu kultúra plnila 
aj úlohu zakázanej, a teda nejestvu-
júcej politickej opozície. Ľudia ma-
sovo čítali dennú tlač, kultúrne týž-
denníky, sledovali každú novú knihu 
domáceho autora, chodili na nové 
hry slovenských dramatikov, navšte-
vovali nové slovenské filmy. Hľadali 
v nových dielach čo len náznak kriti-
ky nedostatkov života, odhaľovanie 
zločinov režimu. Dnes túto funkciu 
kritiky plnia opozičné politické stra-
ny a masmédiá. Myslím, že aj preto 
podstatne klesol záujem o nové diela 
slovenských autorov.

Nové technológie priniesli veľ-
ké zmeny v oblasti tlačeného slova. 
Klesol záujem o čítanie. Falošná teó-
ria, že "všetko je na webe", spôsobi-
la rapídny pokles záujmu o printové 
médiá. Aj o knihy. Ľudia si myslia, že 
svoje kultúrne potreby uspokoja zí-
zaním na komerčné televízie. Veľké 
kníhkupectvá sú napchané novými, 
nádherne vytlačenými knihami. Ide 
prevažne o preklady (najmä z anglo-
saskej oblasti), "krátkodyché" senzá-
cie, životopisy a klebety o "celebri-
tách". Pôvodný slovenský román sa 

na bestsellerové pulty dostane iba 
zriedkakedy. A ak sa dostane, o nie-
koľko dní je odtisnutý komerčnými 
novinkami. Pôvodnú slovenskú li-
teratúru objavíte tam kdesi v kúte. 
Azda je to aj chyba niektorých auto-
rov. Málo sa píše kníh o našej dávnej 
i nedávnej minulosti. Často nevie-
me "predať" svoje dejiny tak šikovne 
a pútavo ako zahraniční autori.

Záujmy čitateľov sa tiež menia. Je 
veľký "boom" literatúry faktu. Kupu-
jú ju najmä chlapi. Naopak, ženy stá-
le čítajú romány. Pravdaže ľahšieho 
žánru. Ženské romány sa stali bizni-
som. Popri prekladoch vyrástli domá-
ce autorky, ktoré chrlia tieto románi-
ky ako na bežiacom páse. Prakticky 
zanikla literárna kritika. O nových 
slovenských knihách sa nedozviete 
ani z novín, ani z elektronických mé-
dií. Čitateľ je odkázaný sám na seba. 
Komerčná reklama mu vnucuje bul-
várne a gýčovité knihy.

Znepokojivý je stav slovenskej 
drámy a slovenského filmu. Je skve-
lé, že na prvej slovenskej scéne mô-
žeme uvidieť dramatizácie Tolsté-
ho či Dostojevského kníh, Hamleta 
či nový preklad Goetheho Fausta. 
Nie je však absurdné, že v reperto-
ári Slovenského národného divadla 
divák nenájde hru slovenského au-
tora? O ostatných kamenných di-

vadlách ani nehovorím. Zarmucu-
je ma aj stav slovenského filmu. Za 
socializmu sa na Slovensku nakrú-
tilo ročne desať pôvodných filmov. 
Z toho zvyčajne sedem pre dospe-
lých a zo tri filmy pre deti a mládež. 
Pravdaže, pamätáme sa, že často 
nešlo o veľdiela... A teraz? Za dvad-
sať rokov slobody sa slovenský film 
nezmohol na jediný film, ktorý by 
umelecky zobrazil, povedzme, drá-
mu nedávnych dejín. Maďari majú 
film o Imre Nagyovi, Poliaci o Ka-
tyni. Česi sa dotkli problému tajnej 
polície totalitného štátu (Kawasa-
kiho ruža). A my? Najvyššou mé-
tou nových slovenských filmov sú 
donekonečna rozťahané akože psy-
chologické sondy o manželských 
trojuholníkoch a frustrovaných 
mladých dámach. O historických 
filmoch – až na kontroverzne poní-
manú Bátoryčku – vôbec pomlčím. 
Pritom existujú námety s európ-
skym významom (život v bohatých 
stredovekých mestách, podnikanie 
Fuggerovcov, Turzovcov, osvieten-
ské reformy, Mária Terézia). O tie-
to témy sa nezaujímajú ani produ-
centi, ani režiséri a neposkytujú sa 
na ne granty.

So súhlasom autora uverejňujeme 
úryvok z rozhovoru, ktorý s ním urobil 
novinár Ján Čomaj. Nora Bujnová

A.Hykisch o literatúre, umení a kultúre
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.5/2012: „Márnivý človek 
nikdy nevytvorí nič čo potrebuje ži-
vot a čo je cenné pre ľudí.“ Výher-
com sa stáva Stanislav Trenčan, 
L.Svobodu 14, Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 
„Celý náš... (dokončenie v tajničke)
A., Strašná osoba, miesto na spla-
vovanie, triesky, B., 2. časť tajnič-
ky, C., Znášaj utrpenie, naozaj, za-
ťal sekerou, Emanuel, D., Planéta, 
bol ním vo filme Denis, klial po čes-
ky, E., Zhotovená šitím, opuchy čes-
ky, mokrá bez dĺžňa, F., Umelec, za-
čiatok tajničky, šťavel nárečovo, G., 
Robí naopak, ozn. vozidiel Peru, ví-
rus, reorganizačné odd., cudzie muž-
ské meno, H., Produkt včiel, hu-
dobná slabika, orgán zraku, meno 

Maigu, koniec anglicky, I., Znížený 
tón E, 1 496 v Ríme, plače, vezme 
za svoje, boh mesta Eridu, J., Je na-
šou povinnosťou, čínske meno, ba-
bylónska bohyňa zeme, organická 
zlúčenina, K., 3.časť tajničky, naleje 
do niečoho, L., Švédsky vynálezca, 
patriaci Anke, kamarát Loleka.
1., Osteň básnicky, koniec tajničky, 
spoluhlásky slova Mičiná, 2., Rob 
harašenie, zaves na lano, samohlás-
ky slova Rudovo, 3., Citoslovce bo-
lesti, prídenie, ozn. vozidiel Mau-
rícia, Švajčiarska a Belgicka, 4., 
Vranovská TV, starý po česky, svieč-
ka česky, 5., Pava naopak, plošná 
miera, podomel, 6., Volanie na Sáru 
česky, obanuje, mňa, 7., Prichytil, 
muž anglicky, 8., Vták, podmienko-
vá spojka, 9., Potomkovia Amerkov, 
odd. českých inštitútov, 10., Žemľa, 
chemický prvok Y, osobné zámeno, 
11., Chodzi naopak, materská ško-
la, objavenie, bór, 12., Plietol, vyvý-

šený bod v teréne, cudzopasná rastli-
na, 13., Patriace Etelke, lene naopak, 
14., Zhoda v básni, štátne, žrď na 
voze, 15., Talianske mesto, dal preu-

kaz, koncovka zdrobnenín
Pomôcky: Ohava, postrach, MVDI, 
Ea, Ma, Enol, Anry, Noel, MSCHB, 
men, Mao  Anna Rihová

kultúra

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

A

B

C
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I
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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: 
Karamazovci
Štvrtok 23.2., 19:00, 2,00€, Drá-
ma, ČR / Poľsko, 2008, 113 min
Niektoré príbehy nepotrebujú „do-
slovné“, vizuálne stvárnenie na to, 
aby ožili. Nadčasové dielo F. M. Do-
stojevského vďaka svojej schopnosti 
psychologicky presne zachytiť posta-
vy v ich najhlbších vnútorných zápa-
soch medzi ne nepochybne patrí.

Zimný filmový seminár 4 
živly: TÍ DRUHÍ
24. – 26. februára, Kino Akade-
mik, Banská Štiavnica
V programe patrí miesto napríklad fil-
mom Pomocník, Miluj blížneho svoj-
ho alebo Jadvigin vankúšik, čerstvej-
šie diela príde uviesť viacero tvorcov 
osobne. Angéla Galán predstaví ban-
skoštiavnickému publiku svoj intím-
ny pohľad na slovensko-maďarské 
spolunažívanie v dokumente Szlovák-
magyarok a dokumentárnu komédiu 
Bahrtalo! o dvojici svojráznych Ró-
mov uvedie rumunsko-maďarský re-
žisér Róbert Lakatos.

Kino Akademik: Bastardi 2
Nedeľa 26.2., 18:30, 2,30€, Dra-
ma, Česko, 2011, 95 min, MN15
Druhý diel sa začína krátko po smr-
ti najväčšieho bastarda Michala Do-
stála. Michalov otec a dedko sú pre-
svedčení, že učiteľ Majer stál za 

vraždami všetkých troch žiakov, a 
tak pomstil smrť svojej sestry. Začí-
najú Majera psychicky deptať a hľa-
dajú dôkazy, rovnako ako aj nový 
policajný vyšetrovateľ Karas. Ten 
preberá agendu po zosnulom poli-
cajnom vyšetrovateľovi Palečkovi. 
Karasovi sa okamžite v prípadoch 
úmrtí "Bastardov" niečo nezdá a za-
čína sa zameriavať na Majera, ktorý 
je v tejto chvíli už riaditeľom školy.

Kino Akademik: Happy Feet 2
Streda 7.3., 18:30, 2,30€, Ani-
movaný, Austrália,100 min, 
2012, MP
Mumble, Majster stepu má prob-
lém, pretože jeho malý syn Eric je 
choreo-fóbický. Eric neochotný dať 
sa do tanca uteká a stretáva Ohrom-
ného Svena – tučniaka, ktorý doká-
že lietať! Mumble ani nedúfa, že by 
mohol svojmu novému pôsobivé-
mu vzoru konkurovať. Keď svetom 
zatrasú mocné sily, všetko je zra-
zu hore nohami. Erik ocení odva-
hu a pevnú vôľu svojho otca, keď sa 
Mumblovi podarí spojiť všetky ná-
rody tučniakov a ďalších úžasných 
bytostí od miniatúrneho planktó-
nu až po obrovské tulene slonie – a 
s ich pomocou všetko napraviť.

Zimomravenie
3. marca, Kultúrne centrum, 
4€ deti, 6 € dospelí, 13 € rodin-

né (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 priateľ-
mi zahrať 3. ročník jedinečnej mest-
skej 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.
12:00 – 18:00 - Dom tvorivých 
zimomriavok
Komnata vnímavých detí
Celodenný program, v ktorom vy-
stúpia divadlo Žužu s Fidlibumom, 
moderátor a zabávač Erik, mím 
Miro Kasprzyk a Divadlo spod Spiš-
ského hradu. Zažite krásne predsta-
venia, veľkú zábavu, naučte sa pan-
tomímu, získajte so svojimi rodičmi 
titul Majster Pucla a staňte sa súčas-
ťou našich predstavení!
Komnata súťaživých detí
Neskutočná miestnosť plná úžas-
ných známych, ale najmä nezná-
mych spoločenských hier. Hrajte 
spolu s rodičmi, kamarátmi alebo 
aj neznámymi pod vedením výbor-
ných animátorov! Pripravené v spo-
lupráci s www.ihrysko.sk.
Komnata tvorivých detí

Čakajú vás tu chvíle, na ktoré neza-
budnete. Vytvoriť si môžete vlast-
nými rukami zaujímavé predme-
ty,ktoré vám budú pripomínať 
návštevu čarovného sveta.
Komnata šikovných detí
Získajte body do svojej tovarišskej 
knižky a staňte sa členom cechu Zi-
momravenia! Perníková chalúpka, 
rozprávkový poník, krivé zrkadlá, 
kradnutie dračieho vajca a náprava 
bezfarebného sveta.

Fotografický krúžok
1. turnus: marec – apríl – máj, 
vždy vo štvrtok od 17:00 do 
19:00. Podľa počasia i víkendo-
vé foto-výlety! Kultúrne cen-
trum, Kammerhofská 1. 
Radi fotografujete a vlastníte di-
gitálny fotoaparát? Viete, čo všet-
ko dokáže? Chcete zistiť ako zlepšiť 
kvalitu svojich fotografií? My vás to 
naučíme! Mesto Banská Štiavnica 
v spolupráci s MGphoto a Fotoklu-
bom BLUR pozývajú: FOTOGRA-
FICKÝ KRÚŽOK "zasvätíme vás do 
tajov večného okamihu"
Všetci, čo sa neboja naučiť niečo 
nové vo veku od 10 do 99 rokov. 
Max. však 15 účastníkov! Zápisné: 
Deti a študenti zdarma, dospelí 10 
€ (12 lekcií). Záväzné prihlásenie a 
informácie o zápisnom: Mgr. Ján 
Petrík, 045/6790814, petrik@ban-
skastiavnica.sk
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reality

služby

inzercia

kultúra

 �Vykupujem celé orechy, viac infor-
mácií na tel.č.:0914 138 988

 �Kované brány, ploty, zábradlia - 
lacno, rýchlo a kvalitne. Viac info na 
tel.č.: 0915 810 387

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

 �Opatrovateľský kurz v Banskej 
Štiavnici. Viac informácií na tel.č.: 
0918 426 138

 �Pílenie dreva cirkulárom, motoro-
vou pílou, tel.č.: 0908 655 270

 �Dovoz dreva – suché štiepané, met-
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, viac informá-
cií na telefónnom čísle: 0903 121 90

 �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, tel.č.: 
0918 352 050

 �Kúpim dom, byt v Banskej Štiavni-
ci aj v okolí, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0905 551 791

 �Predám 3-izbový byt v Banskej 
Štiavnici, 70m² na sídlisku Drieňová, 
4 posch., kompletne prerobený, níz-
ke mesačné náklady, rýchla dohoda 
= dobrá zľava, viac informácií na tele-
fónnom čísle: 0911 900 222

 �Predám pozemok na Štefultove, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0903 121 901

 �Kúpim 3-izbový byt v Banskej 
Štiavnici, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0905 148 574

 �Predám garáž, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0907 624 974

 �Predám pozemok v Banskej Štiav-
nici časť Štefultov 3750 m² na slneč-
nom mieste, prístupová cesta priamo 
k pozemku, inž. siete 50 m od pozem-
ku, viac informácií na telefónnom čís-
le: 0914 138 988

 �Dám garáž do prenájmu pod Kal-
váriou, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0904 480 124

 �Predám 1-izbový byt v Banskej 
Bystrici, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0905 680 561

Prenčov
Obec s 610 

obyvateľmi, 
ktorá sa do po-
vedomia Slo-
venska dosta-
la v r. 2009 II.. 
miestom v sú-
ťaži Dedina roka. Na obecnom úra-
de nás privítala starostka Mgr. Ale-
na Ciglanová (túto funkciu zastáva 
od r.1994) a pracovníčka OcÚ p. 
Anna Kriegerová, ktorá je aj vedú-
cou folklórnej skupiny.

V obci funguje divadelný súbor a 
folklórna skupina Prenčovan, ktorá 
sa usiluje o zachovávanie autentic-
kých tradícií (páračky, priadky, pri-
jímanie do mládeneckého stavu a 
pod.). Vystupuje pravidelne na fol-
klórnych slávnostiach na Podho-
rí, na podujatiach OZ Južné Sitno, 
Hontianskej paráde, Podsitnian-
skych slávnostiach. Folklórna sku-
pina v r. 2011 na regionálnej pre-
hliadke vo Voznici získala zlato, v 
kategórii sólisti Ján Ferianc, v ka-
tegórii duetá Stehlíkova Monika, 
D.Prieberová, a ženský spevácky 
zbor. Mužský spevácky zbor získal 
striebro. Na krajskej prehliadke fol-
klórnych skupín "Nositelia tradícií 
2O11" v Slovenskej Ľupči, ako jed-

na z 8 najlepších folklórnych skupín 
Banskobystrického kraja, sa dosta-
la do strieborného pásma. Folklór-
na skupina nahrala tri CD "Ozveny 
prenčovského chotára I.,II, a napo-
sledy III." s primášom Ondrejom 
Molotom a ľudovou hudbou Tisov-
ník. V obci majú dva cirkevné spe-
vácke zbory: katolícky vedie p. Slan-
číková, evanjelický p. Prieberová. 
Striedavo usporadúvajú novoroč-
né koncerty. V súčasnosti zakladajú 
detský folklórny súbor Prenčovan-
ček. Aktívny je Zbor pre občian-
ske záležitosti, k čomu prispieva 
matrikárka p. Leleková a J.Bačíko-
vá, predsedníčka ZPOZ. Kronikár-
kou obce je už viac ako 30 rokov p. 
Zuzana Králiková. Kroniku divadel-
ného a folklórneho súboru píše p. 
Kriegerová. Obec vydala publiká-
ciu Mikroregión Južné Sitno, veno-
vanú Andrejovi Kmeťovi. Vychádza 
občasník Prenčovan a školský časo-
pis Školáčik. Aktívni sú aj amatérski 
literáti – p. Emília Cútová (prispie-
va aj do Štiavnických novín a za-
pája sa do literárnych súťaží), Filip 
Ciglan st., Viliam Györke píše básne 
pod pseudonymom V.F.Rimavský. 
Z výtvarníkov hodno spomenúť p. 
Miroslava Čepca, Petra Kriegera. 
Remeselnú zručnosť dokumentu-

je p. Piatrová (medovníčky), Moni-
ka Steblová, Marek Kanaloš (korýt-
ka, varešky, predmety z dreva), Igor 
Matuliak (kováčska vyhňa),.vyšíva-
nie na stroji p.Adamovicová. Kul-
túrna komisia pripravuje publiká-
ciu Historický odev pod Sitnom. Činí 
sa aj klub dôchodcov na čele s p. Br-
nákovou., medzi jeho aktivity patrí 
Mikulášsky večierok, úcta k star-
ším, Deň matiek, Jánska opekač-
ka, fašiangy. Každoročne sa zapája 
do programu Podsitnianskych dní 
hojnosti naštudovaním folklórneho 
pásma, ako aj účasťou na organizo-
vaní podujatia. 

Z podujatí na r. 2012: Fašiango-
vé odpoludnie, kladenie venca k Po-
mníku osloboditeľov, stavanie mája 
s kultúrnym programom, májovú 
vatru, Podsitnianske dni hojnosti, 
nácvik divadelného predstavenia 
autora Rudolfa Kazíka Na chvoste. 

Obec zriadila a udržiava Pamätnú 
izbu Andreja Kmeťa. Pre návštevní-
kov sú zaujímavé pôvodné vyre-
závané štíty na domoch, Náučný 
chodník A. Kmeťa na Sitno. 

Presvedčili sme sa, že Prenčov vy-
víja bohaté kultúrne aktivity, ktoré 
obohacujú a robia krajším život ob-
čanov a návštevníkov tejto obce. 

Nora Bujnová a Mária Petrová

Ako sa darí kultúre 
v obciach nášho okresu

Reakcie na článok p. Nory Buj-
novej a Márie Petrovej uverej-
nený v ŠN č.4/2012:

„Nedá sa prečítať článok o svojej 
obci, kde keby sa nechválila príroda, 
niet o čom písať. Hoci nie je to všetko 
pravda. Tak napríklad to, že „Obecná 
kronika sa nevedie, niet človeka, kto-
rý by bol ochotný ju písať“. Pred 20. 
rokmi som písala kroniku, podľa kon-
ceptu napísaného pánom Mlynári-
kom, kde bolo všetko o našej obci, len 
to bolo treba odpísať. Všetky koncep-
ty sa stratili. Pred asi 6 rokmi na verej-
nej schôdzi Obecného zastupiteľstva 
bolo ponúknuté 5 000,-Sk tomu, kto 
dopíše kroniku. Prihlásila sa s. Paleče-
ková Petra, ktorá absolvovala aj škole-
nie kronikárov. Asi po piatich rokoch ju 
vrátila bez dopísania jediného písme-

na. Preto som sa ponúkla, že ju dopí-
šem, ale to bol problém. Zo zápisnice 
Obecného zastupiteľstva som sa ne-
dozvedela nič, čo sa v obci robilo, aku-
rát z brožúrky o našej obci, ktorú spra-
coval rodák z Banského Studenca Dr. 
Jozef Surovec, ďalej zo školskej kro-
niky a z vlastných poznatkov – konči-
la sa zápisom z posledného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva so starostom 
v roku 2010. Myslím si, že aj dnes by 
sa našla osoba, ktorá by v písaní kro-
niky pokračovala. Spolok žien pri OcÚ 
je zaregistrovaný pod č.10/2006. Pod-
ľa svojich možností a na požiadanie 
p. starostky pomáhame. Fungujeme 
len z vlastných prostriedkov. Taktiež 
nie je to v tom, že nie je tu škola, nie-
to učiteľov, ktorí v minulosti sa starali 
o kultúru, je len čiastočná pravda. Uči-

teľov v obci máme. Asi najdôležitejšia 
je ochota a chuť spolupracovať a všetci 
musia chcieť, aby sa život v našej obci 
nezmestil pri hodnotení len do jedné-
ho riadku, ale aby bol v novinách na 
celej strane.“ Mária Krovinová

„Kaplnka nebola zrekonštruovaná, 
ale znovu postavená na mieste, kde bol 
predtým odpad a občania sa vyzbierali 
na stavbu tejto kaplnky.“

Zuzana Sartorisová

Podklady pre článok sme čerpa-
li z informácií p. starostky. Potešilo 
nás, že nie všetci obyvatelia Studen-
ca sú pasívni, ale nájdu sa aj ľudia, 
ktorí robia a chcú robiť veci pro-
spešné obci. 

Nora Bujnová a Mária Petrová

RE: Ako sa darí kultúre 
v obciach – Banský Studenec
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NOMINÁCIE
Osobnosť: 

 �Mgr. Irena Chovanová 
 �Mgr. Zlatica Berešíková 
 � Janka Bernáthová
 � Juraj Červenák 
 �Mgr. Martin Macharik 

Kolektív: 
 � Spevokol Štiavničan
 �Autorský klub literátov, hudob-
níkov a výtvarníkov

 �OZ Šukar Dživipen
 �OZ Štokovec
 �OZ Ars é Vitae

Podujatie:
 � Festival peknej hudby
 � Sitno blues- Počúvadlo
 �Autorské večery- séria podujatí
 � Škola v múzeu- tvorivé dielne
 � Flora Magica- festival kvetov

Označte svojho víťaza a vhoďte hla-

sovací lístok do ktorejkoľvek schrán-
ky ŠN, príp. prineste, alebo pošlite 
do redakcie na adresu: MsÚ, Štiav-
nické noviny, Kammerhofská 1, B. 
Štiavnica, alebo píšte na: kniznica@
banskastiavnica.sk. Hlasovať mož-
no len raz, s uvedením mena, priez-
viska, adresy a tel. čísla, čím hlasu-
júci zároveň dáva súhlas s použitím 
osobných údajov pre účely anketovej 
súťaže. Traja hlasujúci získajú vecné 
ceny. Tešíme sa na vašu spoluprácu! 

šport

1. kolo 11. 2. 2012 kúpele – 
plaváreň Banská Štiavnica.

Muži kategória M 
19. roční a starší
Čamaj Ján: 100 m znak - 1:09.39 - 
1., 50 m voľ. sp. - 26.96 - 2., 200 m 
znak - 2:34.92 - 1., 50 m znak - 31.54 
- 1., 100 m poloha - 1:07.57 - 2.
Hriňák Dávid: 50 m motýľ - 26.51 
- 1., 50 m voľ. sp. - 25.97 - 1., 100 m 
motýľ - 1:01.01 - 1., 100 m poloha - 
1:04.21 - 1.

Muži kategória J 
15. – 18. roční
Adamský Marián: 50 m prsia - 
31.81 - 1., 50 m motýľ - 26.84 - 
1., 50 m voľ. sp - 25.38 - 1., 100 m 
motýľ - 59.79 - 1., 100 m poloha - 
1:02.51 - 1.
Konečný Marek: 50 m prsia - 
35.80 - 3., 100 m znak - 1:15.85 - 
2., 50 m voľ. sp - 28.20 - 4., 100 m 
voľ. sp - 1:05.05 - 3., 100 m prsia - 
1:21.00 - 2., 100 m poloha - 1:12.58 
- 5.
Doletina Dárius: 50 m prsia - 
37.89 - 6., 50 m motýľ - 30.32 - 3., 
50 m voľ. sp - 28.30 - 5., 50 m znak 
- 34.34 - 2., 100 m poloha - 1:11.80 
- 4. 
Longauer Jakub: 200 m voľ. sp - 
2:25.50 - 2., 50 m motýľ - 31.84 - 
4., 50 m voľ. sp - 29.20 - 7., 100 m 
voľ. sp - 1:05.19 - 4., 100 m motýľ - 
1:16.76 - 2., 100 m poloha - 1:15.07 
- 7.

Muži kategória A 
13. – 14. roční 
Orság Dalibor Daniel: 50 m prsia 

- 36.58 - 2., 200 m prsia - - 2:56.52 
- 1., 50 m voľ. sp - 29.33 - 2., 200 m 
poloha - 2:53.08 - 4., 100 m prsia - 
1:22.95 - 1., 100 m poloha - 1:19.15 
- 2.
Ernek Matej: 200 m voľ. sp - 
2:21.42 - 2., 50 m motýľ - 31.20 - 
1., 50 m voľ. sp - 30.21 - 4., 200 m 
poloha - 2:44.61 - 3., 100 m voľ. sp - 
1:05.16 - 2., 100 m motýľ - 1:15.58 - 
2., 100 m poloha - 1:17.94 - 1.

Muži kategória B 
11. – 12. roční
Ernek Šimon: 50 m prsia - 43.03 - 
1., 200 m prsia - 3:16.37 - 1., 50 m 
voľ. sp - 32.94 - 2., 200 m poloha - 
2:59.55 - 1., 100 m prsia - 1:35.94 - 
1., 100 m poloha - 1:23.95 - 1. 

Žiaci kategória 
8 roční a mladší
Blaško Miroslav: 25 m voľ. sp - 
47.91 - 4., 25 m prsia - 45.01 - 8.
Potančok Adam: 25 m voľ. sp - 
54.76 - 5., 25 m prsia - 37.66 - 2., 
Macharík Samuel: 25 m prsia - 
39.99 - 4.
Maruniak Patrik: 25 m prsia - 
40.08 - 5. 

Ženy kategória J 
15. – 16. ročné 
Maruniaková Monika: 50 m prsia 
- 37.42 - 1., 100 m znak - 1:14.94 - 1., 
50 m voľ. sp - 29.61 - 1., 100 m voľ. sp 
- 1:06.28 - 1., 100 m prsia - 1:21.62 
- 1., 100 m poloha - 1:12.82 - 1.

Ženy kategória A 
13. – 14. ročné 
Beracková Michaela: 200 m voľ. 

sp - 2:38.77 - 3., 50 m motýľ - 36.45 
- 3., 50 m voľ. sp - 31:80 - 1., 100 m 
voľ. sp - 1:12.54 - 2., 100 m poloha 
- 1:23.16 - 3. 

Ženy kategória B 
11. – 12. ročné 
Potančoková Timea: 50 m prsia 
- 46.52 - 2., 50 m motýľ - 48.04 - 
6., 50 m voľ. sp. - 36.70 - 3., 100 m 
voľ. sp - 1:24.62 - 3., 100 m prsia - 
1:43.79 - 2., 100 m poloha - 1:38.49 
- 4.
Mihalčíková Nina: 50 m prsia - 
51.06. - 6., 50 m voľ. sp - 52.66 - 
10., 100 m prsia - 1:50.50 - 6.

Ženy kategória C 
9. – 10. ročné
Lepáčková Paulína: 50 m prsia - 
56.51 - 5., 50 m voľ. sp - 1:01.69 - 
8., 100 m voľ. sp - 2:09.70 - 3., 100 
m prsia - 2:06.95 - 4.

Žiačky 
8 ročné a mladšie
Hrnčiríková Lea: 25 m voľ. sp - 
30.34 - 6., 25 m znak - 32.76 - 6., 25 
m prsia - 30.32 - 5. 
Angušová Sofia: 25 m prsia - 
42.21 - 8.

Štafeta open mix 
Adamský, Hriňák, Maruniako-
vá, Maruniaková st.
4x50 m voľ. sp - 1:56.16 - 1.

Štafeta 14 roční a mladší 
Orság, Ernek Matej, Beracková, 
Potančoková 
4x50 m voľ. sp - 2:06.96 - 1. 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

8. ročník Banskobystrického 
plaveckého pohára Prípravný zápas sa hral 

17. februára 2012 na umelej 
tráve vo Zvolene.

Sitno Banská Štiavnica - FK 
Lieskovec 4:5 (2:4)
Góly: 23’, 55’ a 65’ Kminiak, 37’ 
Sabó
Kraják - Ferienčík (46.Čiliak),Han-
zlík, Necpal, Dulaj, Kosec (70.Beňa-
dik), Barák, Urgela, Slaný (75.Caba-
ník), Kminiak, Sabó (46.Rerich).

Hráči z Lieskovca, niektorí i s li-
govými skúsenosťami, nám dali v 
I. polčase do 17. minúty tri góly.

Ivan Javorský

Hlasujte o NAJ osobnosť, kolektív a podujatie roka 2011!!! do 12.3.2012

Národná liga mládeže v 
streľbe zo vzduchových 
zbraní – Brezno.

V dňoch 18. a 19. február 2012 
sa uskutočnili strelecké preteky 
Národná liga mládeže v streľbe v 
Brezne. Mladí strelci zo SŠK Ban-
ská Štiavnica znovu dokázali, že 
vo svojej vekovej kategórii – do-
rast patria medzi najlepších strel-
cov v Slovenskej republike!

V streľbe zo vzduchovej puš-
ky na 10 m v stoji obsadil Štefan 
Šulek, ml. 3. miesto. V streľbe zo 
vzduchovej pušky na 10 m v ľahu 
obsadil Patrik Jány 1.miesto s pl-
ným počtom 400 kruhov, a tým 
obhájil slovenský rekord!

Na vysvetlenie treba uviesť, že 
medzinárodný terč pre vzducho-
vú pušku na 10 m má stredový de-
siatkový bod o priemere 0,5 mili-
metra. Ľubomír Drbohlav

Strelecké 
preteky

10. kolo extraligy mužov 
sa odohrá nasledovne (v 
budove Kultúrneho centra):

24. februára 2012 o 18:00
STKM B. Štiavnica A - ŠK Mostex 
Rača A 
25. februára 2012 o 11:00
STKM B. Štiavnica A - ŠKST Bra-
tislava A 

Všetkých športových fanúšikov 
srdečne pozývame.

STKM Banská Štiavnica

Pozvánka na 
stolný tenis

Futbal - zimná 
príprava

meno a priezvisko: adresa: telefónne číslo:
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PONUKA: 
- hygiena dutiny ústnej u dospelých pacientov 
- hygiena a fluoridácia u detí
- bielenie zubov: profesionálne a domáce bielenie s nosičmi
- lepenie kryštálov a ozdôb na zuby 

neštátna zubná ambulancia
Bratská 17, Banská Štiavnica

Bližšie info na telefónnom čísle: 045/ 692 10 99, 0904 100 687

bethys, s.r.o.

InzercIa

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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

STOLMID – Miloš Dubovský
Vstavané skrine, 

kuchyne a iné
na mieru 

a aj na splátky!

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

50% zľavy 

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!

OPTIKA
S  M E R A N Í M  Z R A K U

po - pi 9:00 - 11:30 12:30 - 17:00
sobota 9:00 - 12:00
nedeľa ZATVORENÉ
Dolná 2 (bývalá budova OPP)

OPTIKAOPTIKA
OČNÁ 

polItIcká InzercIa


