
Prevádzkový poriadok pohrebísk
Mestské zastupiteľstvo schválilo nový prevádzkový 
poriadok pohrebísk, platný od 18. februára. Zisťovali 
sme, aké zmeny nás čakajú. str.4

Zimomravenie už tento víkend!
Ešte nemáte program na víkend? Strávte 
ho na Zimomravení. Kompletný program 
nájdete u nás. str.8

1. marca 2012 číslo 8 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa

Žienka moja, ženička, 
pusu posielam ti na líčka. 
Pridávam ešte správičku 
a v nej túto ružičku.

Predseda Európskeho parlamen-
tu Jerzy Buzek toho roku otvorí 
plenárne zasadnutie 8. marca 2012 
v Štrasburgu vyhlásením pri prí-
ležitosti 99. výročia Medzinárod-

ného dňa žien. Tohoročný MDŽ sa 
bude niesť v znamení boja proti ná-
siliu páchanému na ženách. Jeho 
zmyslom je vzdať poctu všetkým 
obetiam násilia a upozorniť na ten-
to problém. Boj proti násiliu na že-
nách je jednou z priorít španielske-
ho predsedníctva.

Ženy vnášajú do života spoločnos-
ti hodnoty ako mier, kultúru, krásu 

a eleganciu. Rovnako treba hovo-
riť o pozitívnom prínose žien v roz-
ličných sférach hospodárskeho, ve-
rejného, kultúrneho, aj politického 
života. Ženy zároveň ochraňujú ro-
dinu, sú milujúce matky a manželky, 
sú plné pokory a ľudského dobra.

Ženy sú samozrejme iné ako 
muži, majú iné potreby, preferen-
cie a hierarchiu hodnôt. Nie som 

za emancipáciu v poňatí feminiz-
mu, ale podporujem poskytnu-
tie rovnosti šancí pre ženy v oblas-
tiach trhu práce i verejného života. 
Som za nové modely správania a 
ohodnotenia aktivít žien. Som za 
efektívne odstránenie prekážok pri 
hľadaní zamestnania, prístupe k 
odbornému vzdelávaniu a iným ži-
votným príležitostiam. •3.str.

8. 3. - Medzinárodný deň žien

Dňa 6. marca 2012 o 14:00 
hod. pri Pomníku padlých 
hrdinov sa bude konať oslava 
67. výročia oslobodenia nášho 
mesta Červenou a Rumunskou 
armádou.

Boje o okres Banskú Štiavnicu 
postupovali od Levíc – Piargu – Vy-
sokej od 24. decembra do 16. marca 
1945. Červená a Rumunska armáda 
z južného Slovenska prenikla za mi-
moriadnych ťažkých bojov od zvo-
lenského a levického predmostia k 
Banskej Štiavnice pod velením hr-
dinu Maršala R.J. Malinovského – 

2.ukrajinského frontu – 110 gardo-
vej divízie a 40. Rumunskej armády 
pod velením Tudora Vladimirescu 
Debretína. Krvou bola vydobytá 
sloboda starého banského mesta, 
ktorá na jednej strane hovorí o slá-
ve – na druhej strane o utrpení v ne-
ľútostnom boji jeho obyvateľstva.

Oslobodzovanie okresu Banská 
Štiavnica - Červenou a Rumunskou 
armádou od:

1. marca 1945 - Baďan – Beluj –  -
Klastava
2. marca 1945 - Vysoká -
3. marca 1945 - Počúvadlo, Pre- -
nčov •3.str.

Pripomenieme si 67. výročie 
oslobodenia nášho mesta

Ukončenie 2.svetovej vojny v našom meste. foto archív autora

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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z programu
primátorky

Vážený Majstre, pán Ing. Hykisch, 
veľavážený spoluobčan, dovoľte mi, 
aby som Vám pri príležitosti Vášho 
významného životného jubilea sr-
dečne zablahoželala v mene obča-
nov Vášho rodného mesta Banskej 
Štiavnice, v mene poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici i v mene svojom. 

Práve životné jubileum sa môže 
stať významným krokom k tomu, 
aby sme obnovili svoju ctižiadosť 
a chuť po veľkých výkonoch alebo 
sme v nich pokračovali. V tom je 
múdrosť ľudského veku, že si doká-
že vybrať také životné ciele, ktoré 
sú síce náročné a možno aj kompli-
kované, ale človek pritom cíti, že má 
sily aj možnosti ich dosiahnuť. Časť 
svojho života, detstvo a mladosť ste 
prežili v našom meste a hoci život 
zaviedol Vaše kroky aj do ďaleké-
ho sveta, lásku k rodnému mestu, 
k rodnému kraju a jeho tradíciám 
stále nosíte vo svojom srdci, o čom 

svedčí Vaša mimoriadne plodná a 
nadovšetko vzácna literárna tvorba. 
Pri tejto príležitosti Vám chcem vy-
jadriť svoj obdiv a vďaku za doteraj-
šiu prácu v prospech Banskej Štiav-
nice a Vašu osobnú angažovanosť v 
úsilí zachovať a priblížiť bohatú his-
tóriu a banícke tradície nášho mes-
ta. F. Schiller povedal: „Ak chceš po-
znať ľudí, pozri sa na ich prácu“. Za 
Vami, veľavážený Majstre pera, vid-
no kus práce. Hlboko si vážim Váš 
ľudský prístup a Váš prínos nielen 
do slovenskej, ale aj do európskej li-
teratúry.

Do ďalších rokov Vám želám pev-
né zdravie, chvíle plné spokojnosti, 
veľa osobných úspechov, veľa síl a 
nových tvorivých impulzov. Pri tej-
to príležitosti Vám zároveň vyjadru-
jem vďaku za doterajšiu spoluprácu 
a za Vašu priazeň nášmu prekrásne-
mu mestu, ktorého ste čestným ob-
čanom.  Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Blahoželanie
27. februára

Otváranie obálok na aktivity  �
propagácie projektu "Zavedenie 
efektívneho systému separo-
vaného zberu odpadov v meste 
Banská Štiavnica". 
Práca v meste.  �

28. februára
Účasť na zasadnutí Mestského  �
zastupiteľstva v Banskej Štiav-
nici. 

29. februára
Pracovné stretnutie s primáto- �
rom mesta Krupina Ing. Rado-
slavom Vazanom. 
Pracovné stretnutie s lekármi,  �
riešenie problematiky poskyto-
vania zdravotníckych služieb v 
našom meste. 

1. marca
Pracovné stretnutie k príprave  �
osláv oslobodenia mesta.
Pracovné rokovanie s metodi- �
kom pre verejné obstarávanie.
Zasadnutie Valného zhromaž- �
denia členov Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory 
v Banskej Bystrici.
Účasť na podujatí Štiavnica má  �
talent. 

 
2. marca

Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová 

Zoznam poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti 
vykonávajúcich LSPP v mesiaci 
marec 2012.

Dátum Názov poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti

3. marca
Nemocnice a polikliniky, n.o, 
Všeobecná nemocnica Žiar nad 
Hronom

4. marca MUDr. Luptáková Eva
10. marca MUDr. Gubricová Hana
11. marca ADAMOVICOVA, s.r.o.

17. marca Ambulancia – MUDr. Daniela 
Burdová s.r.o.

18. marca MUDr. Kindernayová Dana
24. marca MUDr. Ferjančiková Oľga

25. marca
Nemocnice a polikliniky, n.o, 
Všeobecná nemocnica Žiar nad 
Hronom

31. marca ADAMOVICOVA, s.r.o.

Miesto výkonu LSPP: Bratská  -
17, Banská Štiavnica
Čas vykonávania LSPP: Sobo- -
ty, nedele a sviatky 7:00 – 7:00  
nepretržite
Prevádzkovateľ: Nemocnice a  -
polikliniky, n.o., Záhradnícka 
46, Bratislava

Poskytovateľ, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starostli-
vosť v špecializačnom odbore vše-
obecné lekárstvo je povinný vyko-
návať lekársku službu prvej pomoci 

pre dospelých podľa rozpisu urče-
ného samosprávnym krajom /§ 79 
ods. 1 písm. v) zákona č. 579/2004 
Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáci-
ách v zdravotníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov/. V prípade, 
že poskytovateľ nemôže z vážnych 
dôvodov lekársku službu prvej po-
moci vykonať, je povinný zabez-
pečiť si poskytovateľa, ktorý služ-
bu vykoná (náhradu) a vopred túto 
skutočnosť oznámiť držiteľovi po-
volenia na prevádzkovanie ambu-
lancie LSPP pre dospelých (pre-
vádzkovateľovi LSPP). 

Ľudmila Lysinová

Rozpis LSSP  
pre dospelých

foto archív štiavnických novín

Móda
Nenávisť je vlastnosť,
ktorá sa dnes nosí.
Ak nenávidíš,
všetci vedia, kto si.

Mimikry
Keď bol veľkým komunistom,
hrabal sa na "piesku čistom."
No a dnes je demokratom,
brodí sa korupčným blatom.

Epigramy Nade 
Kvakovej

Myšlienka dňa
Niekto si užíva práve teraz dovolen-
ku za pár tisíc eur a niekomu práve 
teraz zomiera v náručí vlastné die-
ťa, to je krutá realita dnešného sve-
ta. Michal Boháč

spoločenská
kronika

Banská Štiavnica moje rodisko 
24.1.2012 Dominika Centková, 
28.1. Filip Chovan, 1.2. Viktória 
Hiklová, 3.2. Simona Mojžišová, 
20.2. Saniya Schneider.

Na spoločnú cestu 
životom sa vydali
18.2.2012 Rastislav Šemoda 
a Mgr. Darina Denková.

Navždy nás opustili
26.1.2012 Mária Malatincová vo 
veku 79 rokov, 27.1. Emília Ko-
nôpková vo veku 96 rokov, 29.1. 
Františka Ličková vo veku 103 ro-
kov, 28.1. Margaréta Beňovičová 
vo veku 85 rokov, 3.2. Ivan Jaku-
bík vo veku 48 rokov, 12.2. Ro-
zália Fardová vo veku 78 rokov, 
21.2. Ján Daubner veku 78 rokov, 
20.2. Ľudovít Séleš vo veku 81 ro-
kov.  Jarmila Simonidesová

Veselá fašiangová nálada v na-
šom meste tento rok neobišla ani 
Klub dôchodcov na Námestí sv. 
Trojice. Tento klub pod vedením 
pani Marty Boroškovej je už zná-
my svojimi aktivitami v priebehu 
celého roka, je preto len samozrej-
mé, že fašiangy nemohli ostať bo-
kom. 

Pekný a zaujímavý program sa 
začal pripomenutím si fašiango-
vých tradícií a zvykov a pokračoval 
skvelou zábavou, spevom, hudbou 
a vtipmi pri poháriku vareného 
vínka a sladučkých šišiek naozaj v 
duchu hesla „Nielen rokmi je člo-
vek mladý...“.

Za príjemne strávené chvíle, 
pekný program a občerstvenie ďa-
kujú členovia pani Marienke Kro-
vinovej, Evke Cibulovej a Terke 
Sovincovej, p. Javorskému, p. Va-
like Ernekovej a p. Ľubomírovi Ba-
rákovi. Členovia klubu

Fašiangy 
v Klube 
dôchodcov
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polícia
informuje

Spoločne sme vytriedili 
a zhodnotili 331,54 t z komu-
nálneho odpadu, čo síce pred-
stavuje v porovnaní s minulým 
rokom mierny pokles, ale 
celkový trend je stúpajúci. 

V roku 2011 sme za mesto  
odovzdali na zhodnotenie: 

Komodita množstvo 
(tony)

Papier 85,66
Plasty 31,44
Sklo 72,43
Kovové obaly 9,40
Ostatné kovy 0,08
Nápojové kartóny 10,87
Elektroodpad 31,47
Opotrebované pneumatiky 39,75
Odpadové oleje 0,66
Batérie a akumulátory 1,00
Drevo 48,80
Spolu 331,54

V Banskej Štiavnici sme však vy-
tvorili aj 3 380,6 t zmesového ko-
munálneho odpadu. V porovnaní s 
minulým rokom je to nárast o 4,6 
%. Toto vysoké číslo svedčí o tom, 
že stále prevažná väčšina komunál-

neho odpadu končí na skládke bez 
využitia. Z celkového komunálneho 
odpadu sme vyseparovali a zhodno-
tili len 8,9 %. V triedení odpadu sú 
ešte veľké rezervy. 

V každom prípade, za všetok vy-

triedený odpad, ktorý obyvatelia 
mesta ukladajú do farebných nádob 
na separovaný zber, alebo ktorý pri-
nesú na zberný dvor (Ul. E. M. Šol-
tésovej 1, pri železničnej stanici), im 
patrí veľká vďaka. Miloš Veverka

Stále veľa vyhadzujeme

Množstvo zhodnotených komunálnych odpadov v Banskej Štiavnici.

•1.str.
5. marca 1945 - Antol, Štiavnic- -
ké Bane
6.marca 1945 - Banská Štiavnica -
7. marca 1945 - Kolpachy, Ban- -

skú Hodrušu - Banskú Balú, Ko-
zelník
12. marca 1945 - Močiar -
13. marca 1945 - Banky - Vyhne -
16. marca 1945 Teplá - Žakýl -

Účasť prisľúbil veľvyslanec 
Ruskej federácie Jeho Exclencia 
Kuznecov Pavel Maratovič a Vojen-
ský atašé Ščerbakov Igor.

Vladimír Poprac

Pripomenieme si 67. výročie 
oslobodenia nášho mesta

Tretie tohtoročné zasadnutue 
Komisie športu sa konalo 
13. februára 2012.

Prítomní členovia komisie: Rená-
ta Antalová – predseda, Miloš Ja-
novský, Ingrid Kosmeľová, Peter 
Sliacky – športový referent, Viktó-
ria Michalská – zapisovateľka.

Na treťom tohtoročnom zasad-
nutí sa členovia komisie zaobera-
li výzvou pre športové kluby, ktorá 
bola uverejnená v Štiavnických no-
vinách, na stránke mesta, klubom 
odoslaná mailom, či listom. Na jej 
základe majú športové kluby v Ban-
skej Štiavnici v čase do 24. februára 
2012 podať plán o svojej činnosti na 
rok 2012, zhodnotiť športovú sezó-
nu 2011 a podať nominácie na špor-

tovca roka 2011 a zaslať na mail: vik-
toria.michalska@banskastiavnica.
sk. Do dňa zasadania komisie bolo 
doručených 10 ks správ od športo-
vých klubov, či jednotlivcov. 

Členovia komisie sa zaoberali pri-
pravovaným podujatím o Najlepšie-
ho športovca a osobnosť kultúry za 
rok 2011 a prebiehala debata o kri-
tériách pre nominovaných športov-
cov a aké kategórie určiť... Prítomní 
sa zhodli na tom, že by sa mali roz-
lišovať deti a dorast, dospelí, vete-
ráni, funkcionári. Predbežne sa ur-
čili nasledovné kategórie: kategória 
žiaci + dorast (do 18 rokov), kategó-
ria dospelí, kategória veterán, kate-
gória funkcionár. 

Komisia debatovala aj o klziskách 
v meste a pozitívne zhodnotila nové 

klzisko pod Novým zámkom. 
Ďalej Miloš Janovský opäť predo-

strel Návrh na výstavbu viacúčelo-
vej športovej haly v Banskej Štiav-
nici. Komisia sa zhodla na tom, že 
je to dobrá myšlienka a malo by sa 
ňou zaoberať vedenie mesta, zastu-
piteľstvo...

Opäť je potrebné pripomenúť, 
aby športové kluby zasielali sprá-
vy o uskutočňovaných poduja-
tiach aj kronikárke mesta Banská 
Štiavnica, p. Bujnovej na e-mail:  
norab@bsnet.sk, tak isto na strán-
ku mesta do časti Kalendár poduja-
tí a uverejňovali ich v Štiavnických 
novinách. 

Predseda komisie ukončil zasad-
nutie a poďakoval prítomným za 
ich účasť. Viktória Michalská

Zo zasadania Komisie športu

Krádež
Obvodné oddelenie Policajného 

zboru v Banskej Štiavnici vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo veci 
prečinu krádeže podľa § 212 ods. 
2a Tr. zákona, ktorého sa dopustil 
doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý 
v čase od 10:30 dňa 26. februára 
2012 do 11:30 dňa 27. februára 
2012 vykonal krádež vlámaním 
do predajne rozličného tovaru v 
obci Štiavnické Bane, časť Horná 
Roveň, kde spôsobil škodu na od-
cudzených veciach vo výške 291,- 
eur a poškodeným škodu 85,- eur. 
Po páchateľovi polícia pátra.

Krádež
Príslušníci Obvodného odde-

lenie olicajného zboru v Banskej 
Štiavnici vykonali dňa 24. febru-
ára 2012 objasňovanie priestup-
kov proti majetku podľa § 50 zák. 
č. 372/90 Zb., kde osoby L.D. a 
D.D. vykonali krádež v OD Bil-
la v Banskej Štiavnici, kde odcu-
dzili tovar v hodnote 18,45 eur a 
18,77 eur. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov Základná orga-
nizácia Banská Štiavnica pri prí-
ležitosti oslobodenia Banskej 
Štiavnice si vás dovoľujeme po-
zvať 6. marca 2012 na spomien-
kový akt, ktorý naša ZO SZPB 
usporiada spolu s mestom Banská 
Štiavnica, položením kytíc pri prí-
ležitosti 67. výročia oslobodenia 
Banskej Štiavnice, ktorého sa zú-
častní aj veľvyslanec Ruskej fede-
ratívnej republiky v SR.

Program začína o 14:00 pri pa-
mätníku Oslobodenia (nad poš-
tou): štátne hymny (SR a RFR), 
položenie kytíc, báseň, príhovor 
primátorky Banskej Štiavnice, prí-
hovor Jeho Excelencie veľvyslan-
ca Ruskej federatívnej republiky v 
SR, príhovor predsedu ZO SZPB a 
štátne hymny.

Tešíme sa na vašu účasť!
Anton Greguss, Jaroslav Dudík

Pozvánka 
na oslavy 
67. výročia 
oslobodenia 
Štiavnice
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•1.str. Som za to, aby sa práca v 
domácnosti, ale aj starostlivosť o 
deti delila medzi obidvoch partne-
rov tak, aby sa ženy nemuseli roz-
hodovať medzi materstvom, deť-
mi na jednej strane a kariérou na 
strane druhej. Len vďaka po-
chopeniu a pomoci 

manžela a celej rodiny sa 
môžu ženy naplno angažo-
vať v spoločnosti.

V mene mužov srdeč-
ne blahoželáme našim 

ženám k ich sviatku, 
veľa zdravia a poďako-

vanie za to, aké sú krás-
ne, dobré, starostlivé, 

úžasné, a akí sme radi, 
že ich máme.

Vladimír Poprac

aktualIty

Na základe zákona NR SR 
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
je mesto povinné prijať formou 
VZN prevádzkový poriadok 
pohrebísk. Tento prevádzkový 
poriadok obsahuje názvy 
pohrebísk, ktoré Mesto 
Banská Štiavnica spravuje, 
potom správu a prevádzku 
pohrebísk, nájomné za 
hrobové miesta, tleciu dobu, 
užívanie hrobového miesta, 
stavby na pohrebiskách, 
stromy a kríky na pohrebis-
kách, zrušenie pohrebiska, 
práva a povinnosti nájomcu 
hrobového miesta, nakladanie 
s odpadmi a priestupky.

Na Mestskom zstupiteľstve dňa 
31.1.2012, MsZ prijalo uznese-
ním č.3/2012 Všeobecne záväz-
né nariadenia Mesta Banská Štiav-
nica č.1/2012, ktorým sa uznieslo 
na prijatí Prevádzkového poriad-
ku pohrebísk v Meste Banská Štiav-
nica. V tejto súvislosti sme oslovili 
správcu mestských pohrebísk mes-
ta Banská Štiavnica, ktorý má kan-
celáriu na Ul. J.K.Hella 7 (oproti 
Piarskej bráne), p. Miroslava Peťka, 
aby nám toto Všeobecne záväzné 
nariadenie priblížil.

Aké zmeny nastali v novom VZN 
Mesta Banská Štiavnica?

„Spravovanie cintorínov bolo vy-
konávané v súlade s VZN Mesta 
Banská Štiavnica č. 3/2005 o po-
riadku na cintorínoch v Meste Ban-
ská Štiavnica zo dňa 30.6.2005, 
vrátane dodatku č. 1/2005 zo dňa 

9.3.2006. Prevádzkový poriadok 
bol schválený Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Žiari nad 
Hronom.

Prijatím VZN č. 1/2012 bol pri-
jatý Prevádzkový poriadok pohre-
bísk v meste Banská Štiavnica, vy-
pracovaný v súlade so zákonom č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V 
prijatom Prevádzkovom poriad-
ku pre obyvateľov nie sú podstatné 
zmeny. Upravený je nájom za hro-
bové miesta, ktoré je: 

pri uzatváraní zmluvy za hro- -
bové miesto vo výške 14€ (pô-
vodná suma 13,30 €) zvýšenie 
o 0,70 €
pri predlžovaní doby nájmu o  -
ďalších 10 rokov je výška nájmu 
17 € (doteraz 16,60 €) zvýšenie 
oproti pôvodnému 0,40 €
za nájom detského hrobového  -
miesta je výška nájmu na 10 ro-
kov 10 € (doteraz 10 €) zvýše-
nie 0 €
za predĺženie doby nájmu na  -
ďalších 10 rokov 14 € (doteraz 
13,30 €) zvýšenie 0,70 €.

Toto VZN rieši nielen poplat-
ky, ale aj práva a povinnosti pre-
vádzkovateľa pohrebísk a nájom-
cov jednotlivých hrobových miest. 
Prevádzkovateľ pohrebísk má na 
starosti spravovať tieto pohrebis-
ká, viesť evidenciu súvisiacu s pre-
vádzkovaním pohrebiska, vedenie 
evidencie nájmu za hrobové mies-
ta, vydávanie povolení na výstavbu 
a opravu náhrobníkov, výkop hro-
bu a exhumáciu, ďalej je potrebné 
zabezpečovať kosenie minimálne 2 

krát ročne, úpravu chodníkov, od-
straňovanie suchých stromov, krí-
kov, opadaných častí náletových 
drevín, starať sa o poriadok a čisto-
tu na pohrebiskách. Medzi povin-
nosti nájomcov hrobových miest, 
ktorí chcú uložiť na našich pohre-
biskách spopolnené ostatky svojich 
príbuzných, je potrebné pred tým-
to aktom prísť a nahlásiť správcovi 
mestských pohrebísk, ďalej musia 
si udržiavať hrobové miesto v po-
riadku, starať sa o poriadok okolo 
hrobového miesta a uhradiť nájom-
né za nájom hrobového miesta na 
základe zaslania výzvy prevádzko-
vateľom mestských pohrebísk. Le-
hota na zaplatenie nájomného od 
prevzatia doručenia je 30 dní, do 
tejto doby je povinnosť uhradiť toto 
nájomné v plnej výške.“

Kde sa v súčasnosti pochováva? 
„Mesto Banská Štiavnica má v 

správe 15 cintorínov. Funkčné poh-
rebiská, kde sa ukladajú ostatky a 
urny zosnulých, sú: Veľký evanjelic-
ký cintorín nad Klopačkou, cintorín 
Lazaret, cintorín Pánsky za Piarskou 
bránou, cintorín Frauenberg, cinto-
rín Pod Novým zámkom, v mest-
skej časti Štefultov sú to cintoríny: 
Dolný za Medikou, Stredný a Horný 
cintorín, v mestskej časti Banky: Ka-
tolícky a Evanjelický cintorín. 4 cin-
toríny sú nefunkčné: Zvonový vŕšok 
predný, zadný, Brána pokoja a Malý 
evanjelický cintorín na Bankách, v 
ktorých je zákaz pochovania. Vše-
obecne záväzné nariadenie nadobu-
dlo účinnosť dňom 18.2.2012.“

Michal Kríž

Prevádzkový 
poriadok pohrebísk 

8. 3. - Medzinárodný deň žien

Vážení členovia Občianskeho 
združenia Túlavá labka.

Prepáčte, prosím, ospravedlňu-
jem sa za môj článok uverejnený v 
ŠN č.6/2012. Zareagovali ste agre-
sívne – preto si myslím, že ste môj 
článok – skôr otázok a nie obvine-
ní nepochopili!!! Ale takto ste as-
poň poučili aj tých, ktorí o vás nič 
nevedia, lebo nemajú internet, fa-
cebook a nechodia na kultúrne 
podujatia. Prepáčte! Ľutujem, že 
som chcela pomáhať vo veci „kto-
rej nerozumiem“. Viac sa to ne-
stane! Ale aj napriek tomu nedo-
rozumeniu, nie som váš nepriateľ! 
Vašu prácu obdivujem a som hrdá, 
že STE! Neobviňujem vás! Držím 
palce a verte, vôbec nič nemusím 
riešiť cez noviny! Ani dobré, ani 
zlé. Tak, majte sa. 

S úctou Margita Halaiová

Re: Pomôžte s 
"venčením..." 

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 18.2.2012):

Cenník:
Dospelí - 2,00 €/hod. -
Deti 3 - 10 rokov - 1,00 €/hod. -
Žiaci 10 - 18 rokov - 1,50 €/hod. -
Členovia SZPB, ZŤP - 1,50 €/hod. -
Plavci - 0,80 €/vstup -
Hromadný vstup (vlastný dozor)  -
MŠ, ZŠ, SŠ - 0,50 €, 0,80€, 1,00€ 
/vstup
Permanentka dospelí 20 vstu- -
pov - 30,00 €
Permanentka dospelí 10 vstu- -
pov - 15,00 €
Permanentka deti 3 -10 rokov  -
10 vstupov - 8,00 €
Permanentka žiaci 10 -18 rokov  -
10 vstupov - 10,00 €
Permanentka SZPB, ZŤP 10  -
vstupov - 8,00 €
Permanentka plavci 20 vstupov  -
- 10,00 €
Prenájom celého bazénu -  -
50,00€/hod.
Prenájom jednej dráhy - 15,00€/ -
hod
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SMER – SD

VO ME ISTOTY
JEDEN HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ

 STABILNÁ VLÁDA JE ZÁKLAD
 ŠTÁT MUSÍ ĽUDÍ CHRÁNIŤ
 NECH BOHATÍ PRISPEJÚ VIAC
 MLADÝM PRÁCU, STARÝM ÚCTU
 ZASTAVIŤ PREPAD ŽIVOTNEJ ÚROVNE

SM

JEDE

ST
ŠT
N
M
ZA

www.strana-smer.sk

 www.facebook.com/smersd   www.smertv.sk

Robert Fico
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zaujímavostI

Rodinná zábavná súťaž 
5 proti 5 s moderátorom 
Andrejom Bičanom, v ktorej 
súťažiaci hľadajú najčastejšie 
odpovede stovky Slovákov na 
tie najjednoduchšie otázky, 
nám v uplynulom týždni 
priniesla napínavé momenty. 
Do finále o zaujímavé finančné 
výhry sa spolu 5x prebojovali 
Štefan, Andrea, Erik, Nino 
a Filip Markovci z Banskej 
Štiavnice. Položila som 
Štefanovi Markovi pár otázok.

Kto prišiel s nápadom prihlásiť 
Vás do tejto súťaže? 

S nápadom prišla manželka An-
drea, ktorá túto reláciu dlhodobo 
sledovala a stále nás všetkých pre-
hovárala, aby sme sa tam prihlásili. 
Prekvapenie pre nás bolo, keď nám 
prišla pozvánka na konkurz a vlast-
ne až vtedy nám povedala, že nás 
ako rodinu prihlásila asi pred dvo-
mi rokmi. Ja som bol hneď nadšený, 
trošku dlhšie sme museli prehová-
rať synov, ale nakoniec súhlasili a po 
skončení natáčania boli veľmi spo-
kojní. Chceme jej teda za to všetci 
poďakovať. Asi najviac nadšená bola 
naša najmenšia Emmka, ktorá sa s 
nami zúčastňovala natáčania, a kto-
rá to prežívala asi najemotívnejšie.

Z pohodlia domova vyzerá všet-
ko jednoduchšie, ale ako ste sa 
cítili pred kamerami?

Tak to je pravda, pretože všet-
ky tie kamery a reflektory v štúdiu 
majú veľký podiel na zvýšení ner-
vozity, trémy a stresu a aj nad tými 
najjednoduchšími otázkam musí 
človek oveľa intenzívnejšie premýš-
ľať, aj keď v pohodlí domova sa mu 
to zdá veľmi jednoduché. Náročná 
bola pre nás hlavne prvá a druhá re-
lácia, ale postupom času to napätie 

trošku opadlo, aj keď nie úplne.
Získali ste si sympatie divákov 
i moderátora Andreja Bičana. 
Ako na Vás zapôsobil ?

Veľmi dobre, počas celého natáča-
nia sa staral v štúdiu o dobrú náladu 
a pomáhal nám zvládať nervozitu.
(nielen našej rodine) Jeho zmysel 
pre humor je asi neobmedzený a aj 
keď sme vedeli, že je to veľký komik 
a zabávač, stále nás niečím prekva-
pil. Sme radi, že sme mu boli sym-
patickí, bolo to pre nás príjemné, aj 
keď na druhej strane musím pove-
dať, že bol aj objektívny.

Mnohí Štiavničania sledova-
li Vaše zápolenie s napätím a 
úprimne Vám držali palce, aj 
keď Vám výhra 15 000 eur unik-
la o vlások. Dá sa takáto vec pri-
jať športovo?

Boli sme príjemne prekvapení, 
koľko ľudí na ulici nás zastavilo, 
prehodili sme pár slov a keď nám 
povedali, ako nám držali palce, tak 
nás to potešilo. Chceme sa ľudom, 
ktorí to mysleli úprimne, poďako-
vať. Celá relácia 5proti5 je zábavná 
rodinná súťaž a v 5-tom finále sme 

chceli veľmi vyhrať 15 000 €, čo sa 
nám nakoniec nepodarilo. Nijak 
inak, ako športovo sa to brať nedá, 
aj keď prvé pocity boli „veľké skla-
manie“. S odstupom času však ch-
cem povedať, že som hrdý na celú 
našu rodinu, manželku aj deti, ako 
sme to fantasticky zahrali. A tá 
1500 eurová výhra bol taký bonus a 
čerešnička na torte. 

Reakcie Vášho okolia po odvy-
sielaní ? 

Reakcie boli veľmi pozitívne, ďa-
kujeme a veľmi si to vážime. Poteši-
la nás aj reakcia Štiavnických novín 
a záujem spraviť tento rozhovor. 

Keby ste sa mohli opäť rozhod-
núť, išli by ste do toho znovu?

My sme sa aj rozhodli, že o rok sa 
chceme prihlásiť znovu, čo je ten-
tokrát aj z iniciatívy našich detí. Zo-
stáva nám len dúfať, že nás znovu 
vyberú a pokúsime sa zopakovať mi-
nimálne taký úspech ako teraz. Bol to 
pre nás všetkých veľký zážitok a pri-
nieslo nám to mnoho nových skúse-
ností. Ešte raz všetkým ďakujeme za 
podporu. Janka Bernáthová

100 ľudí sme sa opýtali...

Rodina Markovcov v súťaži 5 proti 5 sa dostala až do finále. foto arcív autora

15. februára 
2012 sme sa 
s hlbokým 
smútkom v 
srdci rozlú-
čili s našou 
drahou ma-
mou a starou mamou Želmí-
rou Búzikovou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa s ňou prišli 
rozlúčiť na jej poslednej ces-
te, kvetinami a prejavmi sú-
strasti nám pomáhali zmier-
niť žiaľ. Rovnako ďakujeme 
pani primátorke a zamest-
nancom MsÚ za dojímavú 
dôstojnú rozlúčku. S vďač-
nosťou spomíname aj na za-
mestnancov Interného od-
delenia v Banskej Štiavnici, 
pána primára Mudr. Streš-
ka a Mudr. Paprčkovú za prí-
kladnú starostlivosť až do 
posledných chvíľ jej života. 
Smútiaca rodina

27. februára 
2012 uply-
nul 1 rok, čo 
nás opusti-
la naša mi-
lovaná dcé-
ra Milenka 
Polkorábová. Tí, čo ste ju 
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. Nikdy na teba neza-
budneme...
Smútiaci rodičia, bratia s ro-
dinami, deti Deniska a Stan-
ko s rodinou, sestra Danka a 
priateľ Vladko. 

Tak dopraj 
duši v nebi 
pokoja,
nech rany 
Tvoje opäť sa 
zhoja.
Veď život 
smrťou nekončí,
to každá hviezda povie Ti.
3. marca 2012 uplynie rok, 
čo sme sa navždy rozlúčili s 
naším drahým manželom, 
otcom a príbuzným Petrom 
Krajčovom. Venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku. 
Rodina Krajčová

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

Ivan Madara

BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica, Stredná 
odborná škola lesnícka v Banskej 
Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, 
Múzeum vo Svätom Antone a Au-
torský klub literátov, výtvarníkov 
a hudobníkov v Banskej Štiavnici 
vyhlasujú literárno-výtvarnú súťaž 
pre študentov stredných škôl s te-
matikou Les v mojom srdci.

Literárna súťaž:
súťaží sa v kategórii POÉZIA a  -
PRÓZA
súťažné práce musia byť napísa- -
né na stroji / počítači
jeden súťažiaci sa môže prihlásiť  -
do všetkých kategórií (poézia, 
próza aj výtvarná súťaž)
Rozsah prác - POÉZIA: jeden sú- -
ťažiaci najviac 3 básne
PRÓZA: jeden súťažiaci max. 3  -

strojom písané strany A4

Výtvarná súťaž:
jeden autor môže poslať do súťa- -
že najviac 3 súťažné práce
technika prác - ľubovoľná -
formát - minimálne A4 a väčšie -

Bližšie informácie: 045 / 692 13 87, 
0915 819 989, mail: petrova@osve-
taziar.sk Mária Petrová

Súťaž: Les v mojom srdci
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Slovenské banské múzeum 
- Galéria Jozefa Kollára v 
Banskej Štiavnici, BBSK - 
Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom - Pracovisko 
Banská Štiavnica, Slovenská 
agentúra životného prostredia, 
Odbor marketingu a propa-
gácie, Banská Bystrica a Mesto 
Banská Štiavnica vyhlasujú 
XIV. ročník výtvarnej súťaže 
so zahraničnou účasťou My sa 
nevieme sťažovať nahlas so 
zameraním na ochranu prírody 
a environmentálnu výchovu 
"Chráňte ich, aby prežili".

Podmienky súťaže:
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové  -
kategórie: žiaci MŠ, žiaci I. stu-
peň ZŠ, žiaci II. stupeň ZŠ, žia-
ci I. stupňa ZUŠ, žiaci II. stupňa 
ZUŠ a študenti SŠ, VŠ, zahranič-
né školy a dospelí.
Jeden autor môže poslať do sú- -
ťaže najviac 2 súťažné práce. 
Technika prác: ľubovoľná (maľ- -
ba, kresba, koláž, plastika, ob-
jekty z prírodných a odpadových 
materiálov ...). 
Formát: maximálne A2, v - 50  -

cm a trojrozmerné. 
Na zadnú stranu každej práce  -
treba uviesť: názov práce, meno 
a priezvisko autora, vek, adresu 
školy a triedu.
Organizátori súťažné práce vra- -
cajú len na požiadanie. Zaslaním 
prác autor súhlasí so zverejne-
ním na výstavách a v propagač-
ných materiáloch.
Uzávierka súťaže: 4.4.2012  -
Vyhodnotenie súťaže a verni- -
sáž výstavy súťažných prác bude 
19. apríla 2012 o 11:00 v Galé-

rii Jozefa Kollára, Nám. sv. Tro-
jice č. 12. 
Vystavené nemusia byť všetky prá- -
ce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte alebo 
osobne odovzdajte na adresu: SBM, 
Kammerhofská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica, tel.č.: 045/6949422 (ga-
léria 045/6913431), alebo Pohron-
ské osvetové stredisko, Kammer-
hofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, 
tel.č.: 045/692 13 87; 0915819989.

Mária Petrová

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Pozvánka
Dňa 3. marca 2012 o 13:00 sa 
v klubovni OZ Margarétka usku-
toční "Klobúková párty". Tešíme 
sa na vašu účasť. 

Pozvánka
Okresné predstavenstvo 
ĽS HZDS v Banskej Štiavnici sr-
dečne pozýva vás a vašich priate-
ľov na kultúrny program v rámci 
osláv MDŽ, ktorý sa uskutoč-
ní 2. marca 2012 o 16:00 v kine 
Akademik na Nám. sv. Trojice. 

Pozvánka
Spolok Živena, MsÚ a SMER – SD 
Banská Štiavnica vás pozývajú na 
Oslavy MDŽ, ktoré sa uskutočnia 
5.3.2012 o 16:00 v Kultúrnom 
centre (pri hoteli Grand Matej). 
Čaká vás bohatý program, občer-
stvenie a darčeky.  SSŽ Živena

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

Jarný turnaj v malom futbale
CVČ v spolupráci s Mestom Ban-
ská Štiavnica, organizujú dňa 10. 
marca 2012 o 9:00 jarný turnaj v 
malom futbale v telocvični ZŠ Jo-
zefa Kollára na sídlisku Drieňová. 
Viac info na tel.č. 045/6911626 v 
CVČ v Banskej Štiavnici.

Poďakovanie
Chcela by som sa verejne poďako-
vať poctivému človeku vodičovi 
Taxi služby pánu Pavlovi Voštia-
rovi, ktorý našiel mobilný telefón 
mojej dcéry a odovzdal ho  
MsPo. Denisa Kubiňáková

Výtvarná súťaž: My sa 
nevieme sťažovať nahlas

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

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

Prioritne sa zameriava na ochra-
nu a zlepšenie kvality životného 

prostredia, starostlivé a rozumné 
zaobchádzanie s prírodnými zdroj-
mi. V našom meste bude zrealizo-
vaný dňa 20. apríla 2012. 

Zároveň by som si dovolila vyzvať 
organizácie, spolky, jednotlivcov, 
ktorí by chceli prezentovať svoju 
činnosť na trhu eko nápadov, kto-
rá má ekologickú, environmentálnu 
orientáciu, aby sa ozvali na: vikto-
ria.michalska@banskastiavnica.sk, 
045/6949619. 

Predbežný program: 
EURÓPSKY EKOLÓG a HRY pre 
mladých nadšencov
11:00 – 13:00 Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1

Európa, India, Mexiko s Petrou  -
Zikmund.
Ekologické demonštrácie a po- -
kusy.
Zachráňme les!, interaktívne di- -

vadelné predstavenie.
Trh eko nápadov
od 14:00 Námestie sv. Trojice (v 
prípade zlého počasia – Kultúrne 
centrum, )

Príhovor primátorky mesta, eu- -
rokomisára a významného ban-
skoštiavnického rodáka.
Sadenie stromov. -

Európskej únii záleží na tom, 
ako žijeme, prednáška
16:00 Klenbová miestnosť, Kultúr-
ne centrum, 

„India, Mexiko – ekologické  -
hrozby planéty“, neformálna 
diskusia s Petrou Zikmund.
ekofilmy z produkcie Európskej  -
komisie.

PYGMEJOVIA, film Pavla Ba-
rabáša (v spolupráci so štú-
diom K2)
18:00 Klenbová miestnosť, Kultúr-
ne centrum.  Viktória Michalská

EÚ záleží na tom, ako žijeme

Vesmír z pohľadu školákov. foto lubo lužina

Informácia o pripravovanom projekte v Banskej Štiavnici

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

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

Mestská 
knižnica
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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. 
Príďte aj vy!

štvrtok 1. marca
Kultúrne centrum, Kammerhofská 
1, 16:30, vstupné dobrovoľné
Štiavnica má talent
Vystúpenie najväčších talentov z ra-
dov Základnej umeleckej školy, Te-
xasiek a CVČ.

piatok 2. marca
Kammerhof – expozícia, Kammer-
hofská 2, vstupné 0,10 € pre deti do 
6 rokov, 0,50 € pre deti nad 6 rokov
Čo nám zanechalo baníctvo
Rozprávka o baníkovi Jožkovi
Sprevádzanie expozíciou Baníctvo 
na Slovensku prispôsobené výkla-
dom pre deti MŠ, predškolákov s 
rodičmi, žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ 
(vstupy 9:00 a 13:00). 

Hádaj, čo je to
Hádanie využitia konkrétnych 
zbierkových predmetov. Netradič-
ná prehliadka expozíciou Baníctvo 
na Slovensku pre deti 1. - 4. roční-
ka základných škôl (vstup 11:00).

Kammerhof - dielňa, Kammerhof-
ská 2, 10:00 - 15:30, vstupné 1,00 
- 2,00€
Tvorivé dielne
Naučte sa spolu so svojimi deťmi 
batikovať!

sobota 3. marca
Kammerhof – expozícia, Kammer-
hofská 2, vstup 11:00, vstupné 0,10 
€ pre deti do 6 rokov, 0,50 € pre 
deti nad 6 rokov
Čo nám zanechalo baníctvo
Rozprávka o baníkovi Jožkovi
Sprevádzanie expozíciou Baníctvo 
na Slovensku prispôsobené výkla-
dom pre deti MŠ, predškolákov s ro-
dičmi, žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. 

Veľké zimomravenie
Vstupné na hlavný sobotný 
program Veľké zimomravenie (Hra 
v meste + program v Kultúrnom 
centre): 4,00 € deti, 6,00 € dospe-
lí, 13,00 € rodinné (max. 2 dospelí 
a 2 deti do 18 rokov)

10:00 - 13:00
Mestečko 3
Príďte si so svojou rodinou a pria-
teľmi zahrať 3. ročník jedinečnej 
mestskej pátracej hry!
Chcete spoznať, aké druhy škriat-
kov žijú možno aj vo vašom dome? 
Zistiť ako rozoznať v bežnom živo-
te skutočnú Vílu? Či túžite ochutnať 
zmenšovací elixír?
Tento rok to budete môcť zažiť. Uví-
tame všetkých, aj tých najmenších 
pátračov, vaša pomoc je neoceni-
teľná. Hľadá sa totiž zázračný liek, 
ktorý by uzdravil Vládkyňu Víl.
Čo všetko budete musieť prekonať 
a obetovať, vám prezradíme 3. mar-
ca 2012 o 10:00 v Kultúrnom cen-
tre (Kammerhofská 1). Starší hráči 
môžu získať diplom zo škriatkológie 
(samozrejme ak prejdú skúškou), 
alebo naučiť sa najnovšie účesy Víl. 
Škriatkovia tohto mesta vás prosia 
o pomoc!

12:00 
Dom tvorivých zimomriavok
Komnata vnímavých detí
Celodenný program, v ktorom 
vystúpia divadlo Žužu s Fidli-
bumom, moderátor a zabávač 
Erik, mím Miro Kasprzyk a Diva-
dlo spod Spišského hradu. Zažite 
krásne predstavenia, veľkú zába-
vu, naučte sa pantomímu, získaj-
te so svojimi rodičmi titul Majster 
Pucla a staňte sa súčasťou našich 
predstavení!
12:00 Zahrajme si rozprávku 1
12:30 O statočnom Indiánovi
13:30 Zahrajme si rozprávku 2
14:00 Pleško a strieborná Borka
15:00 Škola Pantomímy
16:00 O kačičke
16:45 Majster Pucla – rodinná 
 súťaž v skladaní puzzle
17:30 O nechcenej hračke
18:15 Zahrajme si rozprávku 3

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 vý-
borných animátorov! Pripravené 
v spolupráci s www.ihrysko.sk.

Komnata tvorivých detí
Vyrobte so svojimi deťmi drôte-
né ozdoby, produkty z hliny, nauč-
te sa maľovať na sklo, pracovať s 
textilom, spoznajte tajomstvá ka-
ligrafie a stvorte vlastnú bábku.

Komnata šikovných detí
Získajte body do svojej tovarišskej 
knižky a staňte sa členom cechu 
Zimomravenia! Perníková chalúp-
ka, krivé zrkadlá, blúdenie v laby-
rinte, kradnutie dračieho vajca a 
náprava bezfarebného sveta.

nedeľa 4. marca
Mestské kúpele – plaváreň, Mlá-
dežnícka 10, Banská Štiavnica, od 
14:00, vstupné 1,00 €
Vodníkov svet
Mimoriadne a fantastické popo-
ludnie v plavárni za skvelú cenu! 
Okrem vstupu na bazén čakajú na 
malých návštevníkov vodník a vod-
né víly, masky – deti aj dospelí, ma-
ľovanie na tvár aj telo, hry a súťaže 
vo vode aj na suchu, sladké odmeny 
a prekvapenia. Príďte a neoľutujete!

Salamandra resort, 9:00 - 16:00, 
vstupné: za zapožičanie nafukova-
cieho kolesa - 0,50€/1hod., sánky, 
lopáre, klzáky - zdarma.
Karneval a sankovačka  
na Salamandre
Deň plný zábavy na svahu - sánko-
vačka, karneval na lyžiach, snowtu-
bing a iné atrakcie pre deti... Uvíta-
me detičky v maskách, samozrejme 
aj s podporou rodičov, príďte sa za-
baviť a určite neoľutujete! Salaman-
dra ponúka super lyžovačku s veľmi 
dobrými snehovými podmienkami.
Karneval na lyžiach - vyhlásenie ví-
ťazov 13:00 - víťazi budú odmene-
ní fantastickými cenami - lístky na 
koncert IMT Smile a vstupenkami 
do Vodného raja vo Vyhniach.

Špeciálna ponuka počas 
Zimomravenia!
Pizzeria Nad Kozákom
2. - 4. marca špeciálna zľava pre 
všetky rodiny s deťmi 15% z ceny 
jedál!

Organizátorom podujatia je Mesto 
Banská Štiavnica, partnermi Zá-
kladná umelecká škola, Ihrysko.
sk, Bytová správa, s.r.o., Penzión 
Starý hostinec Sv. Anton, Pizzéria 
nad Kozákom, My – noviny žiar-
skej kotliny, Podujatie.sk, Festiva-
ly.sk, Kamdomesta.sk, Slovenská 
autobusová doprava Zvolen, a.s., 
Ľudmila Blašková, Centrum voľné-
ho času Banská Štiavnica, Mater-
ská škôlka 1. mája, pani Ivaničová, 
Stredná priemyselná škola Samue-
la Mikovíniho, Súkromná hotelová 
akadémia Banská Štiavnica.

Zimomravenie už tento víkend

Mgr. Ľudmila Šebeňová, 
čitateľka Štiavnických novín

Ruské syrniky
Potrebujeme: 250 g tvarohu, 
1 vajce, kryštálový cukor (pod-
ľa chuti), 1/3 čajovej lyžičky sódy, 
2 polievkové lyžice polohrubej 
múky, 2 polievkové lyžice masla 
(môže byť aj olej), granko, džem
Postup: Tvaroh zmiešame s va-
jíčkom, osolíme, pridáme cukor, 
sódu. Všetko dobre premiešame, 
pridáme múku, urobíme cesto, ly-
žicou z neho formujeme lievance 
veľkosti dlane a opečieme na mas-
le (prípadne oleji) z oboch strán. 
Podávame teplé, poliate smotanou 
alebo posypané grankom, dže-
mom (podľa chuti). Dobrú chuť! 

Jarné kvieťa pučí,
i keď je len malé,
hoc potok živo hučí,
zima chladí stále.

Očistení, pružní
slabosť opadáva
zrenička sa úži,
príde jari vláda.

Pokoj myseľ jasná,
radosť telom prúdi,
príroda je krásna,
živo budí ľudí.

Teplo láme ľady
tichý úsmev sluší
lásku Lada ladí
svetlo rastie v duši.

Temno mizne, padá,
slnko mocne hojí,
prírodná to vláda
svetla ľudí spojí.  Radomír Tomáš

Jarná

Žasnem, ako niektoré strany v pred-
volebných sľuboch sa chystajú po-
máhať chudobe, ktorú predtým 
samy vytvorili. Ján Petrík

Čriepky
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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.6/2012: „Nie každá sivá hmota 
má niečo spoločné s mozgom.“ Vý-
hercom sa stáva Eva Uhrinčaťo-
vá, Križovatka 15, Banská Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva arabská 
múdrosť: 

A., Označenie vozidiel Indonézie, 
kapitán z filmu o SNP, cudzie muž-
ské meno, B., Patriaci Anne, značka 
kozmetiky, mužské meno, C., Drôt 
česky, označenie vozidiel Senega-
lu plus Senegalu, lano so slučkou, 
D., Pracuj ihlou, ronenie básnic-
ky, 3.pád slova ara, meno Basin-
gerovej, pojem duše u Egypťanov, 
E., Boh vetrov, netrhol, lesné zvie-
ra, F., Spoluhláska v slove Aja, šar-
ha, koniec tajničky, vrchol, kyslík, 

G., Ruské a talianske mesta, síra, 
H., Centiliter, vlastnil, dcéra kráľa 
Kadma, predajňa Elektro v BŠ, juni-
or skr., I., Eman, hliník, pohorie v 
Bulharsku, donesie dnu, J., Domá-
ce zviera, Nika domácky, Petra od-
zadu, K., Namasti, existujem, nie 
nové, L., 2.časť tajničky.

1., Začiatok tajničky, ruská rie-
ka, 2., Nápis na kríži, pracovala plu-
hom, lovkyňa perál, 3., Notes s dá-
tumami, opica, biť ticho, 4., Mužské 
meno, vosk, na lyže, Komunistic-
ká strana SR, 5., Divoko, pridávajú 
soľ, spoluhlásky slova ťali, 6., Ozna-
čenie vozidiel Albánska, nadrobili 
omrvinky, selén, 7., Linajky, Dani-
ela, pracuj motykou, 8., Anno Do-
mini, patriaca sekcii, hlas kozy, 9., 
Malé lano, patriaca Eme, sloven-
ský jazyk skr., 10., Rozkazoval voja-
kom, zmierte, 11., Meno Chačatur-
jana, vilo si básnicky, označenie áut 

Tábora, 12., Riskovanie, plačem, 
stred slova mierne, 13., 3.časť taj-
ničky, kyslík. 

Pomôcky: Inri, Skar, Rila, Lar, Kim, 
Ino, Imo, Charkov a Imola

Anna Rihová

kultúra

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Happy Feet 2
Streda 7.3., 18:30, 2,30€, animovaný, Austrália,100 min.
Mumble, Majster stepu má problém, pretože jeho malý syn Eric je choreo-fóbický. 
Eric, neochotný dať sa do tanca, uteká a stretáva Ohromného Svena – tučniaka, kto-
rý dokáže lietať! Mumble ani nedúfa, že by mohol svojmu novému pôsobivému vzo-
ru konkurovať. Keď svetom zatrasú mocné sily, všetko je zrazu hore nohami. Erik 
ocení odvahu a pevnú vôľu svojho otca, keď sa Mumblovi podarí spojiť všetky náro-
dy tučniakov a ďalších úžasných bytostí od miniatúrneho planktónu až po obrovské 
tulene slonie – a s ich pomocou všetko napraviť.

Kino Akademik: Jack a Hill
Sobota 10.3, 18:30, 2,30€, komédia, USA, 91 min., MN12
Adam Sandler sa predstaví v hlavných úlohách ako Jack a Jill v zábavnej komédii s 
rovnomenným názvom. Jack Sadelstein (Adam Sandler) úspešný reklamný mana-
žér, žil takmer dokonalý život, až na jednu výnimku, ktorá mu strpčuje život, a tou 
výnimkou je jeho sestra - dvojička Jill (Adam Sandler). Jack musí každý rok na Deň 
vďakyvzdania doslova tolerovať návštevu svojej neodbytnej sestry, ktorá mu one-
dlho obráti život hore nohami. Keď sa z víkendovej návštevy stáva pomaly mesač-
ná, všetkým je jasné, že Jill sa odísť nechystá. Jack sa v zúfalstve snaží vymyslieť 
plán ako dostať sestru tam, odkiaľ prišla a kde ju miluje najviac - na opačnom kon-
ci sveta...

Kino Akademik: Polnoc v Paríži
Sobota 17.3., 18:30, 2,30€, romantická komédia, Španielsko, USA, 94 min.
Romantický Paríž, výborné herecké obsadenie a režisér Woody Allen. Čo viac si vo 
filme možno priať. Allenovsky spracovaný príbeh mladej dvojice, ktorá sa tesne pred 
svadbou vyberie do Paríža, pretože uvažuje o presťahovaní do neho. Vrhnú sa však 
do víru parížskeho života a ich pocity a názory sa časom menia.
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), ktorý sa má na jeseň zoso-
bášiť, prichádza s jej rodičmi do Paríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý miluje Paříž 
a chcel by sa sem po svadbe presťahovať. Inez na rozdiel od neho jeho romantickú 
predstavu nezdieľa a nemyslí si, že toto mesto bolo v 20. rokoch minulého storočia 
rajom všetkých umelcov a zlatým vekom zároveň. Jedného večera ide Inez so svoji-
mi priateľmi tancovať a Gil sa prechádza nočným Parížom. Jeho polnočné zážitky 
mu odhalia Paríž v inom a novom svetle a spôsobia prehodnotenie jeho života. Žije 
v ilúzii, ktorou ľudia niekedy trpia, a myslí si, že život ostatných ľudí by bol pre neho 
oveľa lepší.
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služby

kultúra

V piatok 24. februára sa po 
dlhšom čase opäť zaplnilo 
hľadisko divadla v Pivovare 
ERB. Tento raz ponúkla štiav-
nickým divákom úsmevnú 
šou komická ženská dvojica 
Oľga Belešová (tvár známa 
zo seriálu Profesionáli a z 
televíznych reklám) a Lucia 
Kollárová (V Teleráne Markízy 
prináša novinky zo šoubiznisu 
a je aj autorkou úspešných 
ženských románov) pod 
názvom Poradňa krásy Šereď.

Hneď v úvode Lucia šokovala di-
vákov oznámením, že ešte nedora-
zila do Štiavnice jej herecká part-
nerka. Tvárila sa tak ľútostivo a 
presvedčivo, že jej všetci uverili a 
začali rozmýšľať, "čo s načatým ve-
čerom." Týmto šikovným trikom 
obecenstvo zaktivizovala. Vzápätí 
do hľadiska vtrhla hlučná pani Eri-
ka. Lucia ju predstavila ako energic-
kú a dominantnú dámu, ktorá sa po 
dvadsiatich rokoch pobytu za veľ-
kou mlákou, kde pracovala ako "sty-
listka a poradkyňa hoolywoodských 
celebrít", vrátila do vlasti. Svoju bo-
hatou praxou poznačenú aktivitu 
začala spolu s Luciou rozvíjať za-
ložením firmy Poradňa krásy Šereď 
(od slova šeredný = škaredý, mrz-
ký). Zamerala sa predovšetkým na 
zvýšenie sebavedomia slovenských 

žien. Jej prvým úspechom bolo to, 
že z Lucie, škaredého káčatka, uro-
bila príťažlivú mladú dámu, ktorú 
prijala za svoju spoločníčku a s pý-
chou ju všade predvádzala. Submi-
sívna Lucia ochotne plní jej príkazy, 
hoci za chrbtom ju ohovára.

Podstata komickosti celého pred-
stavenia tkvie v tom, že manažérky 
riešia banálne, až absurdné "pseu-
doproblémy." Do "deja" zatiahli celé 
hľadisko, ktoré ochotne spolupra-
covalo, napr. pri scénke "harmoni-
zácie", keď sa všetci diváci pospájali 
klbkom červenej farby. Afektovaná 
pani Erika, presvedčená o svojej 
kráse a výnimočnosti, pobehovala 
nielen po scéne, ale aj pomedzi di-

vákov, ktorým sa prihovárala láska-
vými slovami "zlatíčko", "miláčik". 
Nechýbali ani pozornosti firmy – 
pán Robo dostal tričko s portrétom 
oboch dám, pani Jane sa ušiel dar-
ček k narodeninám a nemenovaná 
diváčka si skrášli svoju obývačku 
aktom, namaľovaným rukou Lu-
cie priamo na scéne. Vtipné dialó-
gy, využívajúce slovné hračky, zvý-
šili príťažlivosť inscenácie.

Predstavenie bolo živé, dynamic-
ké a pobavilo prítomných. Nema-
lo hluché miesta. V čase, keď sme 
všetci frustrovaní kauzami v politic-
kom živote našej krajiny, nás aspoň 
na chvíľu úsmevne naladilo a privie-
dlo na iné myšlienky. Nora Bujnová

Úsmevný piatkový večer

Vykupujem celé orechy, telefónne  �
číslo: 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

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

Dobehnúť z práce – nákup – 
úlohy – večera... známy kolobeh, 
ktorý absolvujeme denne, preru-
šilo pozvanie. Deti zo 4.A Základ-
nej školy Jozefa Kollára pozvali 
nás, svojich rodičov a starých ro-
dičov, na predstavenie O Šípko-
vej Ruženke. A tak sme sa v stredu 
22. februára 2012 zišli v jedálni, 
kde už čakali s malými motýlikmi 
v bruškách herci a herečky, kulisár, 
technik, kostymérky... každý mal 
nejakú úlohu. Takmer mesiac sa 
pripravovali. Prechádzali scenár, 
nacvičovali, vyrábali kulisy aj po-
zvánky, odpremiérovali pred žiak-
mi školy aj škôlkarmi. „Teta, dáte 
si čaj alebo kávu? A ponúknite sa 
koláčikmi – piekli tety kuchárky“, 
štebotali na privítanie. Predstave-
nie sa naozaj vydarilo. Princ pre-
sekal tŕnistú cestu, Ruženka bola 
odkliata, vystrojili svadbu... ten 
príbeh ste už počuli. Sledovali sme 
deti – naše a predsa chvíľu iné. Aj 
o tom to je, či mala by byť škola. 
Rada by som poďakovala deťom 
za milý zážitok, triednej učiteľke 
Mgr. Ivanke Kabinovej Kopalovej 
za nápad pripraviť takéto stretnu-
tie – len tak, pre radosť a za trpez-
livosť a p. kuchárkam za koláčiky. 
Snáď potlesk a úsmevy budú pod-
netom na ďalšie predstavenie.

Zuzana Gallayová

Hlavné protagonistky predstavenia. foto andrej gašpar

O Šípkovej Ruženke. 
foto zš jozefa kollára

V Banskej Štiavnici bola 
táto kniha prezentovaná 
3. februára 2012 na Základnej 
škole J. Horáka v rámci 
celodenných osláv 50. výročia 
založenia školy a 105. výročia 
narodenia Jozefa Horáka. 

Ľubomíra Romanová:  
Vlasy dupkom

Autorka Ľubomíra Romanová, 
vnučka Jozefa Horáka, prišla aj na-
priek nepriaznivému počasiu a zľa-
dovateným cestám až z Prešova. 
Sprevádzali ju jej rodinní príslušní-
ci a prekvapenie dňa – jej kamarát-
ka, speváčka Katka Koščová. Takže 
sme na prezentácii mohli obdivovať 
vlastne dve autorky, lebo Katka sa 
predstavila aj vlastnými pesničkami. 

Keď som napísala „obdivovať“, 
nepreháňala som, lebo Ľubomí-
ra Romanová sa nám predviedla 

ako skvelá autorka aj interpretka s 
úžasnou pamäťou. Môj prvý dojem 
z niekoľkých poviedok (Ľubka ich 
predniesla spamäti), že nejde o kni-
hu, ktorá vás nechá ľahostajnou, sa 
po prečítaní celej knihy stopercent-
ne potvrdil. Je to kniha z lekárske-
ho prostredia. Ľubomíra Romanová 
je anesteziologička , krátke príbehy 
nám dajú nazrieť do zákulisia ne-
mocnice, tam, kde sa pri operáciách 
zachraňujú ľudské životy, kde sa ve-
die (niekedy aj prehratý) boj so smr-
ťou. Pri ich čítaní si uvedomíte, aké 
čajové odvary sú naše televízne seri-
ály z nemocničného prostredia. Prí-
behy sú smutné, tragické, bolestivé, 
dojímavé, dúfajúce, zúfalé, nahne-
vané, vzdorujúce i odovzdané, občas 
aj úsmevné, občas dych vyrážajúce... 
„Mená a osudy ľudí v príbehoch sú 
zmenené, trochu prifarbené a aro-
matizované. Pravdivé sú najneuve-

riteľnejšie časti príbehov...“ - píše sa 
v úvode knihy. No a práve tá kombi-
nácia „trochu farby a arómy s prav-
dou“ v krátkych vypointovaných 
príbehoch vás chytia pri čítaní už na 
začiatku a nepustia do konca. 

Knižka zmenila môj pohľad na 
lekárov, sestričky, nemocnice, ale 
aj na vlastný život a zdravie, ktoré 
– ako napokon u každého - visia na 
tenučkej niti. A zmenila môj pohľad 
na autorku, o ktorej Z. V. Očenášová 
povedala, že je majsterkou laryngo-
skopu a majsterkou pera … Kráľov-
nou zimomriavok na okraji slov.

Chcela by som jej s úctou napísať: 
Vďaka, pani Doktorka.

Knihu vrelo odporúčam do po-
zornosti čitateľov. O týždeň – dva 
(treba ich doviezť z Prešova) by 
mala byť k dispozícii na POS, Kam-
merhofská 2 (0915 819 989).

Mária Petrová

Prečítajte si, milí priatelia...

Príbeh, ktorý 
ste už počuli...
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šport

V dňoch 18. – 19. 2. 2012 sa 
konal 19. ročník Veľkej ceny 
mesta Opava. Na medziná-
rodných pretekoch štartovalo 
317 pretekárov z 26 klubov 
z Čiech, Slovenska a Poľska. 
Prinášame výsledky našich 
plavcov.

Ženy kategória A.,  
ročník 97 a starší
Denisa Tenkelová
200 m motýľ - 2:28.05 - 1., 50 m voľ. 
sp - 28.06 - 2., 100 m poloha - 1:07.93 
- 1., 100 m voľ. sp - 1:02.06 - 4.
Monika Maruniaková
100 m poloha - 1:12.79 - 8., 100 m 
znak - 1:13.62 - 6., 50 m voľ. sp - 
29.64 - 9., 100 m prsia - 1:20.49 - 
5., 100 m voľ. sp - 1:05.59 - 10.
Ženy kategória B.,  
ročník 98 – 99
Michaela Beracková

100 m poloha - 1:21.91 - 7., 100 m 
znak - 1:21.81 - 5., 100 m motýľ - 
1:24.23 - 3., 50 m voľ. sp - 32.14 - 
7., 100 m voľ. sp - 1:11.17 - 9., 
Ženy kategória C.,  
ročník 2000 – 2001
Timea Potančoková
50 m voľ. sp - 36.33 - 22., 50 m 
voľ. sp - 46.92 - 26., 100 m voľ. sp - 
1:24.91 - 23., 50 m prsia - 44.83 - 9.
Muži kategória A..  
ročník 97 a starší 
Marián Adamský
200 m motýľ - 2:23.27 - 8., 50 m 
voľ.sp - 25.38 - 5., 100 m poloha - 
1:02.47 - 5., 100 m prsia - 1:12.18 - 7.
Dárius Doletina 
100 m voľ. sp - 1:03.05 - 39., 100 m 
znak - 1:13.40 - 17., 50 m voľ. sp - 
28.24 - 30., 
Dávid Hriňák 
100 m voľ. sp - 59.49 - 25., 100 m 
poloha - 1:05.44 - 13., 50 m voľ. sp 

- 26.40 - 13., 
Jakub Longauer 
100 m voľ. sp - 1:05.14 - 49., 100 m 
poloha - 1:14.36 - 46., 50 m voľ. sp 
- 29.80 - 41.
Muži kategória B.,  
ročník 98 – 99
Matej Ernek 
100 m voľ. sp - 1:04.39 - 10., 100 m 
poloha - 1:17.78 - 18., 100 m motýľ - 
1:16.41 - 11., 50 m voľ. sp - 29.40 - 12. 
Dalibor Daniel Orság 
100 m voľ. sp - 1:06.07 - 14., 100 m 
poloha - 1:12.75 - 10., 100 m znak - 
1:18.59 - 16., 50 m voľ. sp - 28.91 - 
9., 100 m prsia - 1:18.94 - 4., 
Muži kategória C., 
ročník 2000 – 2001
Šimon Ernek 
50 m voľ. sp - 33.11 - 10., 50 m znak 
- 39.39 - 9., 50 m motýľ - 36.43 - 4., 
100 m voľ. sp - 1:12.06 - 7., 50 m pr-
sia - 42.64 - 5.  Lubomír Tenkel

V 8. kole 3. ligy naše družstvá ne-
stačili na svojich súperov, keď Sit-
no vysoko prehralo v Detve a Klo-
pačka doma s rezervou Fiľakova.

V 9. kole privíta Opevnenie 
doma ešte nedávno prvoligovú 
Podbrezovú a Klopačka pocestuje 
do Novej Bane.

ŠK Garde CVČ Detva - Opevne-
nie Banská Štiavnica-Sitno 6:2
Body: vyhrali Pasztor a Koleda
Opevnenie Banská Štiavni-
ca-Klopačka - FTC Fiľakovo B 
2,5:5,5
Body: vyhral P. Cibuľa, remizovali 
J. Cibuľa, Bosák a Hudec 

Stanislav Kuchyňa

Šach

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

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

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! 

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

meno a priezvisko: adresa: telefónne číslo:

V dňoch 24. a 25. februára sa 
odohralo 10. kolo extraligy 
mužov. 

24.2.: STKM B. Štiavnica A - 
ŠK Mostex Rača A 6:2 
Body: Hořejší M. - 3.5, Lelkeš Z. - 
2.5, Šurka M. ml. - 0
25.2.: STKM B. Štiavnica A - 
ŠKST Bratislava A 1:6
Body: Hořejší M. - 1, Šurka M. ml. 
- 0, Lelkeš Z. - 0 Peter Sliacky

Futbal - zimná 
príprava

Stolný tenis

Zápas sa hral 25. februára  
na umelej tráve v Radvani.

Sitno Banská Štiavnica - FK 
Rakytovce 1:6 (1:3)
Góly: 30’ Barák
Pažout, Čiliak, Hanzlík, Necpal, Ha-
lát (65’ Beňadik), Kosec (75’ Caba-
níik), Barák, Urgela, Šima (70’ Lup-
ták), Sabó (46.Hudák), Rerich

Zbytočné straty lôpt v strede 
ihriska hráči súpera trestali gólmi, 
čoho dôsledkom bola vysoká pre-
hra. Ivan Javorský

V sobotu 25. februára sa začal 
pre nás už neodmysliteľný 
5. ročník maškarného bálu v 
Štefultove. 

Pozvanie prijalo okolo 70 masiek z 
Banskej Štiavnice a okolia, prišli hos-
tia aj z Bystrice, Zvolena a dokonca 
aj z Iránu. Sme hrdí, že o tejto akcii 
sa hovorí všade len v superlatívoch 
a každý sa na ňu každoročne teší. O 
tomto svedčí aj to, že naši hostia si 
na maskách dávajú čoraz viac zále-
žať. Nesmierne si cením hlavne to, 
že masky si väčšina vyrába vlastno-
ručne doma. Chcem sa im preto po-
ďakovať nielen preto, že prišli medzi 

nás, ale aj za ich snahu a kreativitu, 
s ktorou sa na sobotňajší večer pri-
pravovali. Po tombole si masky zvo-
lili hlasovaním 4 najlepšie. Kráľom 
a kráľovnou sa už po druhý raz sta-
li Domorodci - černoškovia Michae-
la Tokárová a Michal Szegeň, druhé 
miesto obsadili Hracie karty - Goj-
ko a Olinka Bosákovci spolu so svoji-
mi priateľmi, tretie miesto sestričky 
Zuzka Rudinská a Katka Jarábeko-
vá, štvrté miesto Mimka a Miťo Cel-
derovci ako Vajce a sliepočka, za čo 
im ešte raz srdečne blahoželám. Pri 
skvelej hudbe sme sa zabávali všetci 
až do samého rána. Ešte raz všetkým 
v mene ŠKŠ ďakujeme a taktiež ďa-

kujeme aj sponzorom za dary do 
tomboly, z ktorej finančný príspe-
vok bude využitý na ihrisko pri kul-
túrnom dome: rod. Buriana Silva, p. 
Klečka, p. Horváth Marian, p. Bosák 
Gojo, rod. Tokárová, rod. Stehlíková, 
p. Ďurica Miloš, p. Ernek, p. Greč, p. 
Palovič, p. Tóth, p. Urich, p. Povin-
ský, p. Tóth, Goldven, p. Ďurica Sla-
vo a Michal, p. Potančok Maroš, rod. 
Voštiarová, firma Mirador, rod. Po-
tančoková, záhradníctvo p. Weisso-
vá, p. Celderová, r. Celderová, p. Rá-
kayová - kvetinárstvo, rod. Weissová, 
p. Hrušovskej, lekáreň Križovatka a 
ešte sa chcem poďakovať p. Blaškovi-
čovi Jozefovi. Milota Tokárová

Maškarný bál na Štefultove

Velká cena mesta Opavy



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 
šéfredaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 
PhDr. Nora Bujnová, CSc. Roman Kuruc, Vladimír Poprac, JUDr. Gejza Volfsadzba a dizajn: Peter Laloadresa 

redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6790388, 0918 688 850. 
Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 
969 24 Banská Štiavnicaevidenčné číslo: EV 4429/11tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! 
Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom redakcie. 
e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

12 číslo 8 • 1. marec 2012
sn@banskastiavnica.sk

reality

InzercIa

PONUKA: 
- hygiena dutiny ústnej u dospelých pacientov 
- hygiena a �luoridácia 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.

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 

Úspešná realitná kancelária 
v Banskej Štiavnici:

Directreal TOP

Príjmeme nových maklérov!

KRIŽOVATKA 5

...ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám

KÚPA - PREDAJ - PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

PRIJMEME ŠIČKY
BRIGÁDNICKY

Vyžadujeme zručnosť, 
skúsenosť so šitím 
a ochotu pracovať

NÁSTUP IHNEĎ

Pre viac informácií nás kontaktujte:

Darina Mrenicová, 0911 294 198
FALCO SK, s.r.o., Zigmundšachta 13, 96901 Banská Štiavnica

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

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

Kúpim 3-izbový byt v Banskej Štiav- �
nici, viac informácií na telefónnom čís-
le: 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, 0914 138 988

Dám garáž do prenájmu pod Kalvá- �
riou, viac informácií na telefónnom čís-
le: 0904 480 124

Predám 1-izbový byt v BB, tel.č.:  �
0905 680 561

Predám 1-izbový byt, cena dohodou,  �
tel.č.: 0903 516 415

Hľadám do prenájmu rodinný dom v  �
BŠ, tel.č.: 0949 444 262


