
Oko vnímajúce 
pominuteľnosť momentu
Rozhovor s fotografom 
Marianom Garaiom. str.8

Lesnícke učňovské školstvo u nás 
Účastníci slávnostnej Akadémie si pripomenuli  
v piatok 3. marca 50 rokov lesníckeho učňovského 
školstva v Banskej Štiavnici. str.5

8. marca 2012 číslo 9 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa

Na 28. februára primá-
torka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková zvolala zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení) Ing. 
Juraj Čabák a PaedDr. Milan Klauz

Poslanci MsZ schválili:
predloženie žiadosti o poskyt- -
nutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentá-
cie v zmysle Zákona č. 226/2011 
Zb.z. v znení neskorších predpi-
sov s podmienkou, že proces ob-

starávania a schvaľovania bude 
trvať najviac tri roky od uzatvo-
renia zmluvy o poskytnutí dotá-
cie (Zmeny a doplnky č.3 ÚPN 
mesta B. Štiavnica, ÚPN zóna 
Počúvadlianske Jazero)
spolufinancovanie vo výške 20 %  -

z celkovej hodnoty oprávnených 
nákladov na účel dotácie z roz-
počtu mesta na rok 2012.
Začatie prác súvisiacich s ob- -
starávaním zmien a doplnkov 
č. 5 – Lokalita 14.1.2 k ÚPN 
mesta B. Štiavnica... •4.str. 

Z februárového rokovania 
mestského zastupiteľstva

6. marec sa významne zapísal 
do dejín Banskej Štiavnice. 
Pred 67.rokmi naše mesto 
oslobodili vojská Červenej 
a Rumunskej armády od 
fašistických okupantov. Boje 
o Banskú Štiavnicu boli ťažké 
a padli im za obeť stovky 
vojakov, ale aj civilného 
obyvateľstva.

Túto udalosť sme si pripomenuli 
pietnym aktom – položením kvetov 
k Pomníku padlých. Zúčastnil sa na 
ňom mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Ruskej federácie na Slo-
vensku Pavel Maratovič Kuznecov 
spolu s manželkou a vedúcim pro-
tokolu Sergejom Čerkalinom, vede-

nie mesta, predstavitelia politických 
strán, spoločenských organizácií a 
desiatky občanov. Z príhovoru pri-
mátorky mesta Mgr. Nadeždy Babia-
kovej vyberáme. „Krvou bola vydoby-
tá sloboda nášho mesta, preto na obete 
z radov obyvateľstva a vojakov, ktorí 
položili životy za oslobodenie Banskej 
Štiavnice, nikdy nezabudneme... Našou 
povinnosťou je uctiť si pamiatku týchto 
ľudí...Udalosti rokov 1938 až 1945 sa 
stali studnicou poznania, z ktorej čerpá 
dnešná generácia a budú čerpať aj bu-
dúce, aké krutosti a zverstvá prináša-
jú ľuďom vojny a aké šťastie pre človeka 
znamená žiť v mieri.“

Jeho Excelencia Pavel Maratovič 
Kuznecov svoj príhovor predniesol 
po slovensky.  •3.str.

Česť a sláva padlým hrdinom 

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov. 
foto michal kríž

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

z programu
primátorky

Vážené a milé, ctené a milova-
né ženy, manželky, mamičky a sta-
ré mamičky!

Prihováram sa vám nielen v mene 
svojom, ale aj v mene všetkých tých 
banskoštiavnických mužov, ktorí 
voči vám zdieľajú tie isté pocity ako 
ja. O organizovaní MDŽ rozhodla 
už v r. 1910 II. medzinárodná kon-
ferencia žien v Kodani, ktorej sa zú-
častnilo 100 delegátok zo 17 kra-
jín. Konferencia určila, aby sa tento 
nový sviatok oslavoval každoročne 
8. marca ako deň boja žien na celom 
svete za sociálne a politické zrov-
noprávnenie, za medzinárodnú so-
lidaritu, proti militarizmu a vojne. 

MDŽ sa oslavuje dodnes na ce-
lom svete a po určitých rozpakoch 
v rokoch po novembri 1989 sa osla-
va sviatku žien opäť ujíma v sloven-
ských mestách a obciach. Je to osla-
va života, práce, obetavosti i krásy 
nášho vzácneho, drahého a milé-
ho nežného pohlavia. Dovoľte mi, 
aby som sa pri tejto príležitosti po-
ďakoval a vyslovil tú najväčšiu úctu 
všetkým vám, ktoré ste dali život 
vašim malým ratolestiam, preto-
že nie je nič vzácnejšie a úžasnejšie 
ako darovať život. Darovať život je 
ten najvzácnejší dar, ale vychovať 
malinké útle a bezbranné dieťatko v 
dospelého človeka – to sú celé dlhé 
mesiace a roky tej najväčšej obety 

i odriekania. Za toto všetko patrí 
moje ďalšie vrelé poďakovanie vám, 
milé mamičky i staré mamičky.

Ťažko hľadať slová vďaky pre vás 
starostlivé, vždy na všetko myslia-
ce, nadovšetko obetavé manželky.

Vám všetkým, patrí nielen to naj-
úprimnejšie poďakovanie, ale aj 
úcta a obdiv, čo všetko ste spravili 
na vašich pracoviskách i pri ďalších 
spoločenských aktivitách, bez kto-
rých si náš každodenný život nevie-
me ani len predstaviť.

Keby som bol básnikom, určite 
slová vďaky, úcty a obdivu voči vám 
by som vyjadril v tej najkrajšej bás-
ni. Keďže nie som ním, prijmite as-
poň tieto moje najúprimnejšie a 
najvrúcnejšie želania.

Nech každý váš ďalší prežitý deň 
strávite v dobrom zdraví, šťastí a v 
pohode. Nech sa vám darí v práci, 
majte radosť z každého vášho skut-
ku a nech sa z neho tešia aj všetci tí, 
ktorým budú určené. Prinášajte ne-
ustále radosť svojim najbližším a 
nech vaši najbližší majú z vás trva-
lú radosť. Nech nikdy z vašich tvárí 
nezmizne úsmev, nech vaše dobro-
tivé a láskavé oči nikdy neskalia slzy 
bôľu a nešťastia, pretože nikto si to 
nezaslúži viac, ako práve vy. 

S úctou
JUDr. Dušan Lukačko, 

zástupca primátorky mesta

Príhovor k MDŽ
Priestupok 
proti občian-
skemu spolu-
nažívaniu 
Dňa 18. febru-
ára 2012 o 
19:25 telefonicky oznámila V.K., 
že v mieste jej bydliska v Banskej 
Štiavnici na Ul. Zvonová sa na-
chádza M.B., ktorý je silne pod 
vplyvom alkoholu a je agresívny. 
Na miesto sa dostavila hliadka 
Mestskej polície, ktorá vykonala 
objasňovanie priestupku a opat-
renia, aby nedochádzalo k pácha-
niu priestupku. M.B. následne 
miesto opustil a vec bola vybave-
ná v zmysle priestupkového zá-
kona.

Priestupok proti majetku 
Doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od 20. februára 2012 do 22. 
februára 2012 v Banskej Štiav-
nici na Ulici Horná ružová č. 14 
z rodinného domu odcudzil 6m 
medenej zvodovej rúry. Uvede-
nou krádežou bola majiteľke M.S. 
spôsobená škoda 93,- € . Vo veci 
je vykonávané objasňovanie prie-
stupku. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 25. februára 2012 v čase od 
23:00 do 2:00 hod. bola hliadkou 
Mestskej polície vykonaná kon-
trola verejného priestranstva na 
Ulici Dolná a Ulici Kammerhof-
ská v Banskej Štiavnici. Kontro-
la bola vykonaná v čase konania 
diskoték. Kontrolou boli ziste-
né 3 priestupky proti verejné-
mu poriadku podľa § 47/1c záko-
na SNR č. 372/1990 Zb., ktorých 
sa dopustili Š.M., trvalým by-
tom Prenčov, P.W. trvalým by-
tom Kozí Vrbovok, J.Ľ. trvalým 
bytom Banská Štiavnica tým, že 
vzbudzovali verejné pohoršenie. 
Páchatelia boli za svoje konanie 
postihnutí v zmysle priestupko-
vého zákona uložením blokovej 
pokuty.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Odbor zdravotníctva Úradu 
Banskobystrického samo-
správneho kraja v Banskej 
Bystrici oznamuje, že LSPP pre 
dospelých v Banskej Štiavnici 
je od 1. marca 2012 naďalej 
prevádzkovaná v sobotu a vo 
sviatok ako nepretržitá LSPP. 

Na základe výsledkov rokovania 
všeobecných lekárov pre dospelých z 
Banskej Štiavnice na Úrade BBSK dňa 
22. februára 2012 a nevyužívania 
tzv. žurnálnej služby v mesiaci feb- 
ruár všeobecní lekári požiadali o 
zmenu ordinačných hodín v pracov-
né dni podľa rozpisu pre jednotlivé 
ambulancie tak, ako im boli schvá-

lené VÚC BBSK. S návrhom leká-
rov odbor zdravotníctva súhlasil. Pa-
cienti môžu v pracovné dni navštíviť 
ktorúkoľvek najbližšiu LSPP pre do-
spelých vo Zvolene, v Žiari nad Hro-
nom alebo v Krupine, v prípade náh-
leho a život ohrozujúceho ochorenia 
sú k dispozícii 2 stanice záchrannej 
zdravotnej služby v Banskej Štiavni-
ci. Vzhľadom na to, že hrozilo úplné 
zrušenie LSPP v okrese Banská Štiav-
nica, veríme, že toto kompromisné 
riešenie bude pre občanov prijateľné. 
V prípade, že sa nájde prevádzkova-
teľ, ktorý zabezpečí v okrese nepretr-
žitú LSPP, vydá mu BBSK povolenie 
po splnení zákonom stanovených 
podmienok. Ľudmila Lysinová

Zabezpečenie  
LSPP v okrese 
Banská Štiavnica

Play station
Na múdrosť sa zabudlo
hlúpi vládnu svetom,
keď násilie vštepujú
už aj malým deťom,
keď vraj vojny nie sú
o bolesti a plači,
veď sú to len obyčajné
hry na počítači.

Epigram
Nade Kvakovej

Myšlienka dňa
Životy a sny mnohých ľudí na Zemi 
ostanú zatratené, a to len preto, že 
si sami nedokážu povedať "verím si".

Michal Boháč

5. marca
Redakčná rada VIO TV.  �
Pracovné stretnutie s práv- �
nym zástupcom vo veci rieše-
nia problematiky spoločnosti 
Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, s.r.o. 
Riešenie problematiky súvisia- �
cej s čistením mesta.
Účasť na oslavách Medzinárod- �
ného dňa žien, ktoré sa usku-
točnili v priestoroch Kultúrne-
ho centra. 

6. marca
Prijatie mimoriadneho a splno- �
mocneného veľvyslanca Ruskej 
federácie J.E. Pavla Maratoviča 
Kuznecova s manželkou. 
Účasť na spomienkových osla- �
vách oslobodenia nášho mesta 
pri Pomníku padlých. 

7. marca
Zasadnutie predsedníctva Ob- �
lastnej organizácie cestovné-
ho ruchu k riešeniu žiados-
tí o poskytnutie finančných 
prostriedkov. 
Riešenie otázok týkajúcich sa  �
poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti.
Príprava podkladov k financo- �
vaniu projektu rekonštrukcie 
ZŠ J. Horáka.

8. marca
Účasť na oslavách MDŽ, kto- �
ré zorganizovalo Denné cen-
trum Banská Štiavnica, časť 
Štefultov. 

9. marca
Riešenie odpadového hospo- �
dárstva.
Práca v meste súvisiaca so za- �
bezpečením volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky.

Andrea Benediktyová 
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S čistením mesta po zimnej 
údržbe 2011/2012 sa začalo 
dňom 1. marca 2012, prispô-
sobeným poveternostným 
podmienkam, ktoré budú 
brané do úvahy počas celého 
jarného upratovania. 

Jarné čistenie bude prebiehať 
podľa nasledovného harmonogra-
mu za použitia špeciálnej techniky: 
špeciálne vozidlo Mercedes Unimog 
ev. číslo BS 838 AN (zametanie hlav-
ných trás), nakladač JCB BS Z007, 
nákladné vozidlo na odvoz použité-
ho posyp. materiálu ev. číslo BS 279 
AM, traktor so zariadením na za-
metanie ev. číslo BS 598 AA, nosič 
výmenných nadstavieb FUMO CA-
RIER (zametanie bočných uličiek a 
chodníkov). V prípade potreby ďal-
šia potrebná technika.

V 11. kalendárnom týždni budú 
čistené nasledovné ulice: Námestie 
sv. Trojice, Radničné námestie, uli-
ce: A. Kmeťa, Akademická, Miero-
vá, Mládežnícka, Dolná, Križovat-
ka, 1.mája, L. Svobodu, Pátrovská, 
J. Straku, Energetikov, Bratská. 

Ulice: Sládkovičova, A. Pécha, 
Radničné nám. - priestor pred VÚB, 
A. Kmeťa – priestor za mestský-
mi WC, Novozámocká, Strieborná, 
Kammerhofská po začiatok ulice 

Dolnej, Botanická, Horná a Dolná 
ružová. Predpoklad dočistenia: 12. 
kalendárny týždeň.

Ulice: Ľ. Štúra, Slovanská, J. Ma-
tušku, Bernoláka, Hattalu, Krasku, 
Dobšinského, Pletiarska, Železni-
čiarska, časť ulice Fándlyho, Stanič-
ná. Predpoklad: 13. kalendárny týž-
deň.

Ulice: Robotnícka, Remeselníc-
ka, Spojná, Tabaková, Na Zigmund 
šachtu. Predpoklad: 14. kalendárny 
týždeň.

Ulice: Budovateľská, Povrazník, A. 
Komenského, Horná Huta, Šteful-

tov. Termín: 15. kalendárny týždeň.
Ulice: D. Licharda, Vodárenská, 

Pod Červenou studňou, Horná a 
Dolná Resla, J. K. Hella-medzi cin-
torínmi. Termín: 16. kalendárny 
týždeň.

Časť mesta – Jergištôlňa a Banky. 
Termín: 17. kalendárny týždeň.

Chodníky popri mestských ko-
munikáciách, nedostupné pre tech-
niku, s asfaltovým povrchom sa 
budú čistiť pracovníkmi strediska 
Technických služieb a aktivačnými 
pracovníkmi. 

Heiler Peter, Gejza Volf

Harmonogram čistenia 
mesta po zimnej údržbe

Špeciálne vozidlo Mercedes Unimog. foto archív štiavnických novín

Krádež 
Poverený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie pre 
prečinu krádeže podľa § 212/2f 
Trestného zákona, ktorého sa do-
pustil M. Š., tým že v čase o 13:25 
dňa 3. marca 2012 vykonal krá-
dež v predajni Billa, čím bola spô-
sobená škoda vo výške 7,99,- €. 

Ohrozenie pod vplyvom  
návykovej látky
Poverený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie pre 
prečin Ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky podľa § 289/1 
Trestného zákona, pretože F. L. 
viedol osobné motorové vozidlo v 
smere Štiavnické Bane – Banská 
Štiavnica, pričom bol zastavený 
a kontrolovaný hliadkou OO PZ 
Banská Štiavnica. Pri kontrole bol 
vyzvaný k dychovej skúške na zis-
tenie prítomnosti alkoholu v krvi, 
pri ktorej bola prístrojom name-
raná hodnota 1,44 mg/l. 

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
OO PZ Banská Štiavnica vyko-
náva vyšetrovanie priestupku 
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa § 49/1d Zákona SNR 
372/1990 Zbierky zákonov o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, ktorého sa dopustil L. 
R. tým, že fyzicky napadol oso-
bu A. K. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Mestská 
knižnica 
dočasne 
zatvorená

Oznamujeme užívateľom kniž-
ničných služieb Mestskej knižni-
ce v Banskej Štiavnici, že pracovis-
ko Mestskej knižnice v Základnej 
škole J. Kollára na sídlisku Drie-
ňová bude v dňoch 7. – 9. mar-
ca 2012 zatvorené. Dôvodom ne-
poskytovania služieb knižnice je 
potreba realizácie neplánovaných 
rekonštrukčných prác v objekte 
základnej školy.

Knižnica bude znovu otvorená 
po ukončení prác dňa 13. marca 
2012. Mestská knižnica

•1.str. Zdôraznil v ňom kus spo-
ločnej histórie v boji proti fašistom 
a poďakoval sa slovenským prísluš-
níkom odboja, ktorí významnou 
mierou prispeli k víťazstvu.

Pietny akt pokračoval zhromaž-
dením členov Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Klu-
be dôchodcov na Námestí sv. Trojice. 
Prišli ich pozdraviť detičky z Mater-
skej školy na Ulici 1.mája pásmom 
baníckych a ľudových piesní a bás-
ničiek (jedno dievčatko prednies-
lo dokonca básničku v ruštine), ve-
novaných padlým vojakom. Ich milé 
vystúpenie dojalo všetkých. Ruský 
veľvyslanec vysoko ocenil fakt, že 
už najmladšiemu pokoleniu vštepu-
jeme úctu k vojnovým hrdinom.

Zaujímavé bolo živé rozprávanie 
84-ročného MUDr. Filipa Dannin-
gera, priameho účastníka oslobo-

dzovacích bojov. Pán doktor, obdi-
vujeme Vašu pamäť!

Toto podujatie bolo vyjadrením 

úprimnej vďaky všetkým obetiam, 
ktoré položili životy za náš pokojný 
mierový život. Nora Bujnová

Česť a sláva padlým hrdinom 

Príhovor veľvyslanca Ruskej federácie pri pomníku padlých. foto michal kríž
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Mesto Banská Štiavnica podľa 
§ 25, odst. 3 a § 26, zákona 
č. 333/2004 Z.z. o voľbách 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa uskutočnia 
v sobotu 10. marca 2012 od 
7:00 hodiny do 22:00 hodiny. 

Miestom konania volieb podľa tr-
valého pobytu voliča je:

zasadačka Mestského úra- �
du, Radničné námestie č. 1 pre 
volebný okrsok č. 1, pre voli-
čov bývajúcich v uliciach: Andre-
ja Kmeťa, Antona Pécha, Andreja 
Sládkoviča, Akademická, Bočná, 
Botanická, Daniela Licharda, Dol-
ná Resla, Dolná ružová, Družico-
vá, Horná Resla, Horná ružová, 
J.Augustu, J.K.Hella, Jána Bottu, 
Kamenná, Katova, Klinger, Kon-
cová, Kutnohorská, Malá okruž-
ná, Martina Kukučina, Nad Roz-
grundom, Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká, Pavla Kyrmezera, 
Pod Paradajzom, Pod Červenou 
studňou, Radničné námestie, Sa-
muela Mikovíniho, Starometská, 
Staronová, Starozámocká, Strie-
borná, Úvozná, Viery Václaveko-
vej, Vilová, Ing. Š.Višňovského a 
Vodárenská,
budova Schindlerky, Ul. Dol- �

ná č. 18 pre volebný okrsok č. 2, 
pre voličov bývajúcich v ul.: Dolná, 
Farská, Jána Hollého, Jána Palá-
rika, Kammerhofská, Malé trho-
visko, Mládežnícka od č. 11 až po 
číslo 24, Na Zigmund šachtu, Re-
meselnícka, Robotnícka, Spojná, 
Tabaková, Záhradná a Zvonová,
Domov mládeže Strednej les- �

níckej školy, Ul. Mládežnícka 
č. 4 pre volebný okrsok č. 3, pre 
voličov bývajúcich v uliciach: 8. 
mája, A.G.Göllnerovej, Banícka, 
Belianska, Belianske jazero, Dr. 
Imricha Tótha, Družstevná, Ju-
rijaGagarina, Hájik, Jozefa Milo-
slava Hurbana, Petra Jilemnické-
ho, ĎurkaLangsfelda, Lesnícka, 
Michala Miloslava Hodžu, Mie-
rová, Michalská, Mládežnícka od 
č. 1 do č. 10, Osadná, Pavla Or-
ságha Hviezdoslava, Pod Kalvá-
riou, Ľudmily Podjavorinskej, Poľ-

nohospodárska, Pustá, Svetozára 
Hurbana Vajanského, SNP od čís-
la 1 do č. 21/A, Šobov, Športová a 
Výskumnícka,
Základná škola Jozefa Horá- �

ka, Ul. P. Dobšinského č. 17, 
pre volebný okrsok č. 4, pre vo-
ličov bývajúcich v uliciach: Antona 
Bernoláka, Ivana Krasku, Janka 
Matušku, Juraja Fándlyho, Kri-
žovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, 
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska,
Základná škola Jozefa Horá- �

ka, Ul. P. Dobšinského č. 17, 
pre volebný okrsok č. 5, pre vo-
ličov bývajúcich v uliciach: 1.mája, 
Andreja Trúchleho Sytnianskeho, 
Dr. Vladimíra Clementisa, Dre-
vená, Eleny Maróthy Šoltésovej, 
Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa 
Horáka, Karola Šmidkeho, Kol-
pašská, Ladislava Novomeského, 
Martina Benku, Na jazero, Majer, 
Okrúhla, Počúvadlianske jazero, 
Pod Trojickým vrchom, Trate mlá-
deže a Vyhnianska,
Základná škola Jozefa Kollá- �

ra, Ul. L. Svobodu č. 40, pre vo-
lebný okrsok č. 6, pre voličov bý-
vajúcich na Ul. L. Svobodu,
Základná škola Jozefa Kol- �

lára, Ul. L. Svobodu č. 40, pre 
volebný okrsok č. 7, pre voli-
čov bývajúcich v uliciach: Bratská, 
Drieňová, Energetikov, Kysihý-
belská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-
ská, Poľovnícka a Roľnícka,
Základná škola Jozefa Kol- �

lára, Ul. L. Svobodu č. 40, pre 
volebný okrsok č. 8, pre voličov 
bývajúcich v uliciach: SNP od č. 
22 do č. 39, MUDr. Jána Straku a 
Učiteľská,
Domov mládeže Združenej  �

strednej školy obchodu a slu-
žieb, Ul. Budovateľská 12 pre 
volebný okrsok č. 9, 
pre voličov bývajú-
cich v uliciach: An-
tolská, Brezová, 
Budovateľská, 
Cintorínska, 
Ferka Ur-
b á n k a , 
H o r n á 
Huta, 
Hut-

nícka, Jána Ámosa Komenského, 
Jozefa Cígera Hronského, Jozefa 
Gregora Tajovského, Kremenisko, 
Ladislava Exnára, G.Z.Laskome-
rského, Lintich, Na Mária šachtu, 
Obchodná, Obrancov mieru od 
čísla 1 po číslo 33 a číslo 113 Pov-
razník, Rakytová, Špitálska a Šte-
fana Krčméryho,
Požiarna zbrojnica v Štefulto- �

ve, Ul. Požiarnická č. 8 pre vo-
lebný okrsok č. 10, pre voličov 
bývajúcich v uliciach: 29. augus-
ta. B.S.Timravy, Boženy Nemco-
vej, Ignáca Bajzu, Ilijská, Jozefa 
Škultétyho, Janka Jesenského, 
Jozefa Kollára, Kríková, Krížna, 
Na Matej štôlňu, Na Maximilián 
šachtu, Námestie padlých hrdi-
nov, Obrancov mieru od čísla 34 
po číslo 112, od čísla 114 do 121, 
Partizánska, Podhájska, Potoč-
ná, Požiarnická, Rudolfa Debnári-
ka, Sama Chalupku, Srnčia, Stra-
tená, Školská, Štefana Moyzesa a 
Úzka.

Volič preukáže pred hlasovaním 
svoju totožnosť občianskym preu-
kazom. Od členov komisie dosta-
ne volič hlasovacie lístky a prázd-
nu obálku. V osobitnom priestore 
na hlasovanie jeden z hlasovacích 
lístkov bez ďalšej úpravy vloží vo-
lič do obálky a následne do volebnej 
schránky, alebo na jednom z hlaso-
vacích lístkov vyznačí odovzdanie 
prednostného hlasu zakrúžkova-
ním poradového čísla kandidáta. 
Volič môže zakrúžkovať poradové 
číslo najviac u štyroch kandidátov. 
Upravený hlasovací lístok vloží vo-
lič do obálky a následne do voleb-
nej schránky. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Oznámenie o dni a mieste konania volieb do Národnej rady SR

V sobotu 10. marca sa 
uskutočnia volby do NR SR

Ani nie po 2 rokoch, 10. 
marca, pôjdeme opäť voliť 
kandidátov na poslancov 
do NR SR. Ako sme volili 
v Banskej Štiavnici a našom 
okrese v roku 2010, vidieť 
z nasledovného prehľadu.

Banská Štiavnica: k volebným 
urnám pristúpilo 4 773 voličov, 
účasť vo voľbách bola 57,23%. 
Jednotlivé strany získali nasle-
dovný počet hlasov: Smer – SD 
1 890, SDKÚ – DS 749, SaS 710, 
KDH 378, SNS 226, HZDS 202, 
SDĽ 145. Všetky ďalšie strany zís-
kali menej ako 100 hlasov.

Obce v okrese Banská Štiavnica: 
Volieb sa zúčastnilo 3 297 voličov, 
čo bolo až 65% zapísaných voličov 
do volebných zoznamov. Jednot-
livé strany volil nasledovný počet 
voličov: Smer – SD 1 378, SDKÚ – 
DS 378, SaS 354, KDH 344, SNS 
224, HZDS 179, SDĽ 137. Ďalšie 
strany volilo menej ako 100 voli-
čov.

Z prehľadu vyplýva, že vo voľ-
bách naši spoluobčania výraz-
ne najväčšiu dôveru prejavili voči 
strane Smer – SD. V Banskej Štiav-
nici ju volilo viac ako SDKÚ – DS, 
SaS a KDH spolu a v obciach nášho 
okresu Smer – SD dostal ešte väč-
šiu dôveru, pretože táto strana 
získala dokonca viac hlasov ako 4 
ďalšie strany v poradí SDKÚ – DS, 
SaS, KDH a SNS. Aký bude výsle-
dok tohtoročných volieb, sa do-
zviete v nasledujúcom čísle Štiav-
nických novín. Ján Novák 

Ako sme volili 
v roku 2010

Technické služby, m.p., Banská 
Štiavnica, budú na základe požia-
davky MsÚ, odd. kultúry, cestov-
ného ruchu a športu vykonávať 
v dňoch 23. apríla a 4. júna vždy 
v pondelky v priebehu 1. polroka 
2012 kontrolu a údržbu mestské-
ho rozhlasu. Táto kontrola a údrž-
ba sa bude v uvedených dňoch 
vykonávať vždy v dopoludňaj-
ších hodinách za plnej prevádzky 
mestského rozhlasu, preto prosí-
me občanov mesta Banská Štiav-
nica o toleranciu, pretože kontro-
la a údržba mestského rozhlasu sa 
môže vykonávať len za plnej pre-
vádzky. Za pochopenie ďakujeme.

Peter Heiler

Oprava 
rozhlasu
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•1.str. ...na základe žiadosti 
Juraja Blahúta, Okrajová 1090, 
Banská Štiavnica. Náklady spo-
jené so zmenou UPN mesta Ban-
ská Štiavnica bude hradiť žiada-
teľ
Poskytnutie dotácie vo výške  -
13 000 eur pre FK Sitno Banská 
Štiavnica s tým, že dotácia bude 
použitá na činnosť FK v roku 
2012
Poskytnutie dotácie vo výške  -
2700 eur pre Plavecký klub Ban-
ská Štiavnica s tým, že dotácia 
bude použitá na činnosť tohto 
klubu
Doplnenie personálneho zlože- -
nia Mestského hasičského zbo-
ru (po vzdaní sa Ing. Martina 
Šinského, Pavla Pivarčiho a Ja-
kuba Zachara) - za veliteľa I. 

has. družstva Patrika Dobrotu, 
za členov I. has. družstva Mar-
tina Komorníka a Zdena Solda-
na. 

Majetkové veci mesta
MsZ schválilo:

prevod bytov na Ul. Dr. Straku  -
– zmluvy na 15, 20 rokov a pre-
vody bytov, ktoré zmenili maji-
teľov
prevod nehnuteľnosti na Uli- -
ci Horná huta Jaroslavovi Like-
rovi
zámer na odpredaj majetku na  -
Ul. Fándlyho a vymenovalo ko-
misiu na vyhodnotenie ponúk 
v zložení: Ing. Slavomír. Palovič 
–predseda, JUDr. Dučan Lukač-
ko, JUDr. Emília Jaďuďová – čle-
novia, Renáta Baráková – zapi-

sovateľka, Ing. Ivana Nikolajová 
– náhradníčka
predĺženie kúpnej nájomnej  -
zmluvy pre obchodnú spoloč-
nosť POSTEA, s.r.o., Bratislava
prenechanie nájmu Areál na Ul.  -
Drieňová 12 Súkromnej hotelo-
vej akadémii, n.o.
priamy predaj nehnuteľnos- -
ti – pozemku CKN, parcela č. 
53335/17 Miroslavovi Rievajovi
priamy predaj pozemku CKN,  -
parc. č. 7534/1 Jurajovi Babia-
kovi s manželkou

MsZ vzalo na vedomie:
informatívnu správu – podmien- -
ky pre investičný zámer výstav-
by obchodného centra na sídlis-
ku Drieňová
výsledky vládneho auditu č. A  -

386 – Projekt č. 22110120090 
– rekonštrukcia Základnej ško-
ly Jozefa Horáka – informatív-
na správa
správu o činnosti hlavného kon- -
trolóra za rok 2011

MsZ sa uznieslo:
na Dodatku č. 1 VZN č. 5/2011  -
o podnikateľskej činnosti a ur-
čení času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na úze-
mí mesta
na VZN č. 3/2012 o nakladaní  -
s komunálnymi odpadmi, drob-
ným stavebným odpadom na 
území mesta

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie ukončila. Štiavnické noviny 

Z februárového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Naše mesto má bohatú 
tradíciu lesníckeho vzdelá-
vania, ktoré ponúkala Lesnícka 
akadémia už v 18. storočí. 
Preto založenie lesníckeho 
učilišťa v šk. roku 1961/62 
bolo úplne samozrejmé. Túto 
udalosť si v piatok 2. marca 
v kine Akademik pripome-
nuli účastníci slávnostnej 
Akadémie , na ktorú prijali 
pozvanie významné osobnosti 
slovenského lesníctva, 
predstavitelia vedenia mesta, 
bývalí i súčasní pedagógovia 
a zamestnanci, absolventi i 
terajší žiaci školy.

Scéna vyzdobená – ako ináč – 
stromčekmi. Na úvod odzneli pies-
ne o Štiavnici v podaní mužského 
speváckeho zboru Štiavničan, bá-
seň Františka Majerského Mestečko 
v interpretácii Janky Bernáthovej a 
temperamentný cigánsky tanec sú-
boru Texasky. Prítomných privítala 
Mgr. Mária Petrová, ktorá celé po- 
dujatie moderovala. Slávnostnú reč 

predniesla súčasná riaditeľka PhDr. 
Viera Gregáňová. Zdôraznila v nej, 
že 50-ročná história školy znamená 
náročnú výchovno-vzdelávaciu prá-
cu. A toto výročie je príležitosťou na 
bilancovanie, spomínanie i zrod no-
vých impulzov.

S pozdravnými príhovormi vy-
stúpili Ing. Igor Olajec, generálny 
riaditeľ Sekcie lesného hospodár-
stva a spracovania dreva Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, primátorka B. Štiavni-
ce Mgr. Nadežda Babiaková, , ge-
nerálny riaditeľ spol. Lesy SR Ing. 
Igor Viszlai, Ing. Marián Číž, riadi-
teľ Múzea vo Svätom Antone, pred-
seda Odborového zväzu Drevo, lesy, 
voda Ing. Zdenek Dlugoš, absolvent 
školy Ing.Róbert Bartoš, zástupco-
via BBSK, ktorí odovzdali riaditeľke 
školy Pamätný list i veľkú kyticu.

Najemotívnejší prejav mal Ing. 
Ján Ivanič, ktorý si zaspomínal na 
prvého riaditeľa Ing. Michala Kráľa 
i ostatných svojich kolegov. Ing. Ján 
Ivanič stál na čele školy 14 rokov a 
má veľkú zásluhu na rozvoji školy 

vybudovaním ďalších priestorov a 
otvorením nových učebných odbo-
rov. K pôvodne dvojročnému štu-
dijnému odboru sa postupne pridal 
štvorročný s maturitou. Všetci reč-
níci popriali škole, jej pedagógom, 
zamestnancom a študentom veľa 
úspechov do ďalšej päťdesiatky.

Riaditeľka školy odovzdala býva-
lým i terajším pedagógom a zamest-
nancom Ďakovné listy a ružičku. 

Treba ešte pripomenúť, že 15. 
júna 2010 bol škole udelený čestný 
názov Stredná odborná škola Ľudo-
víta Greinera, významného sloven-
ského lesného odborníka.

Po slávnostnej časti nasledoval 
kultúrny program. Pripravili ho žia-
ci školy pod vedením Mgr. Duša-
na Kabinu, ktorý zostavil kapelu a 
ponúkol slovenské ľudové piesne. 
Vzápätí nastúpili "sekeráši" v pra-
covnom odeve a mohutnými hlasmi 
spustili Na Kráľovej holi... A napo-
kon krátky farebný film z praktic-
kej časti výučby – práca študentov 
v lese. 

Pre hostí bol pripravený slávnost-
ný obed v jedálni školy. Všetkých 
potešila príručka o škole, vydaná k 
tomuto výročiu.

Boli to dôstojné oslavy polstoroč-
nice školy, ktorá, podľa slov pani 
primátorky, „je spojená aj s rozvojom 
mesta a stala sa jeho neoddeliteľnou 
súčasťou.“ Nora Bujnová

50 rokov lesníckeho 
učňovského školstva u nás

Riaditeľka školy p. Gregáňová. 
foto michal kríž
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Návštevníci mesta a Sloven-
ského banského múzea mohli 
počas podujatia Zimmomra-
venie absolvovať netradičné 
sprevádzanie expozíciou 
Baníctvo na Slovensku v 
Kammerhofe. Škôlkári sa 
stávali súčasťou rozprávky o 
baníkovi Jožkovi. 

Počas tematickej prehliadky sa 
dostali bližšie k zbierkovým pred-
metom, ktoré si mohli chytiť a lep-

šie popozerať. Druhou ponukou 
pre deti bolo hádanie účelu niekto-
rých predmetov. Počas tejto pre-
hliadky zisťovali, na aký účel sa 
niektoré prezentované predmety 
používali. Účastníci podujatia tak 
prežili v múzeu netradičné zaují-
mavé chvíle.

Keďže táto ponuka Slovenské-
ho banského múzea je úplne nová,  
chceme na ňu pozvať deti a detské 
kolektívy. Vekovo je "Rozprávka o 
baníkovi Jožkovi" venovaná deťom 

materských a základných škôl pr-
vého stupňa. Prehliadka "Hádaj, čo 
je to" je určená prvému a druhému 
stupňu základných škôl. Ponuka 
netradičného sprevádzania je dopl-
nená aj o sprevádzanie s obrázka-
mi s názvom "Sprevádzajú nás ob-
rázky", kde sa žiaci stávajú na malú 
chvíľu lektormi expozície.

Uvedené produkty múzea nadvä-
zujú na podujatia realizované aj v 
minulosti pod názvom "Čo nám za-
nechalo baníctvo". Žiaci 3. a 4. roč-

níka majú možnosť vypracovávať 
pracovné listy "Ako jedon baník do 
šichty išou". Môžu si vyskúšať, ako 
a čím merali starí baníci. Pre žiakov 
druhého stupňa ponúkame mož-
nosť "ryžovania zlata", ktoré je spo-
jené s prehliadkou expozície. Účast-
níci si môžu vyryžovať pravé zlato a 
získať o tom osvedčenie.

Do budúcna by sme túto ponu-
ku chceli ešte rozšíriť. Tešíme sa na 
všetky návštevy nášho múzea.

Gabriela Marková

Netradičné sprevádzanie v expozícii Kammerhof
Slovenské banské múzeum pozýva do svojich výstavných priestorov deti z MŠ a 1. stupňa ZŠ

polItIcká InzercIa
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polItIcká InzercIa

Poďakovanie
Úprimne ďakujem MUDr. M. 
Streškovi, primárovi Interné-
ho odd. nemocnice v B. Štiavnici, 
MUDr. Ž. Ruščákovej a tiež ostat-
ným členom kolektívu interného 
oddelenia za preukázanú starostli-
vosť počas mojej hospitalizácie vo 
februári tohto roku. Juraj Čabák

Radi sa opäť pripomíname 
v čase, keď sa knižniciam 
zvykne venovať zvýšená 
pozornosť. Áno, pomaly sa 
prehupla zima a z kalendárov 
sa na nás usmieva marec. Aby 
sa s prebúdzajúcou prírodou 
a s množstvom aktivít s tým 
spojených nezabudlo na knihu 
tak, ako sa snažíme rýchlo 
zabudnúť na nekonečné haldy 
snehu, predstavujeme sa s 
novou energiou a vierou v 
priazeň širokej verejnosti 
hneď na začiatku Mesiaca 
knihy. 

I keď nie sme práve v centre dia-
nia (ani mesta), sme tu a ponúka-
me prostredníctvom našich služieb 
a aktivít príjemné chvíle strávené 
s knihou, či už v príbytkoch vašich 
domovov, alebo na spoločenských 
podujatiach, poukazujúcich na krá-

su písaného, či hovoreného slova. 
Mestská knižnica, schúlená dočasne 
v náhradných priestoroch ZŠ J. Kol-
lára na sídlisku Drieňová, sa napriek 
všetkým obmedzeniam snaží čo naj-
lepšie plniť svoje poslanie budova-
ním, ochranou a aktualizovaním 
knižničného fondu vo svojich dvoch 
oddeleniach deti a mládež, dospelí/, 
nepretržitými výpožičnými služba-
mi, odborným poradenstvom, sprí-
stupňovaním knižničného fondu 
on-line, poskytovaním internetu a 
reprografických služieb, ale aj rôzny-
mi aktivitami na podporu čítania a 
kultúry slova. V minulom roku bola 
verná všetkým tradičným poduja-
tiam pre deti, mládež a dospelých, 
ako boli literárne súťaže, autorské 
večery, informačné hodinky, vedo-
mostné súťaže, rozprávková noc v 
knižnici, čitateľský maratón, obno-
vila sa činnosť čitateľských klubov 
pre deti, konali sa i mnohé iné po-

dujatia. Nepoľavujeme ani v novom 
roku. I keď sa zdá, že zatiaľ sa do Ru-
bigallovho domu nevrátime, dokáže-
me čitateľom sprostredkovať všet-
ky knihy nášho fondu (aj keď časť z 
nich formou objednávky a následnej 
donášky z depozitu), neustále obno-
vujeme a dopĺňame knižničný fond 
novými titulmi, poskytujeme dennú 
tlač, niekoľko týždenníkov a mesač-
níkov, malý kútik na čítanie a teší-
me sa už aj na nastávajúce poduja-
tia. Mnohé z nich nás čakajú práve 
v marci. Určite sa objavia i v miest-
nej tlači, srdečne vás už teraz po-
zývame. No a ako už býva pekným 
zvykom na začiatku marca, vyhlasu-
jeme upomienkové mesačné prázd-
niny. Ak ste predsa len pozabudli v 
priebehu roka na knižnicu, ponúka-
me opäť možnosť vrátiť zapatrošené 
knihy bez sankčných poplatkov. Sme 
tu pre vás a pre vaše deti. Dočítania, 
priatelia. Mestská knižnica

Knižnica nezapadla snehom

Technické služby, m.p., 
oznamujú, že sa začínajú 
rozmiestňovať veľkokapacitné 
kontajnery (ďalej VKK) na 
jarné čistenie mesta. Veľko-
kapacitné kontajnery budú 

pristavené 16. marca 2012 na 
Ullici Belianska. 

Do kontajnera partia odpady, kto-
ré nie je možné umiestniť do zber-
nej nádoby používanej na "klasický" 

komunálny odpad – napr. kusy ná-
bytku, staré matrace, odpadové sta-
vebné materiály z drobných stavieb 
a pod. Iný odpad je možné priniesť 
na Zberový dvor Technických slu-
žieb. Peter Heiler

Rozmiestnenie VKK na jarné čistenie

„Ó, cintorín 
záhrada čud-
ná, aj keď 
veľa kvetov 
máš, veľmi 
si smutná. 
Keď na hrobe 
sviečka horí, človek tíško mod-
litbou k Bohu sa korí. Chceli by 
sme zastaviť tú chvíľu a späť 
vrátiť čas. Pre nás si však ne-
zomrela, vždy budeš žiť v nás.“
13. marca 2012 uplynie 10 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá Anastázia Jaku-
bíková. 3. apríla si pripome-
nieme narodenie jej syna Ja-
roslava, ktorý by sa dožil 45 
rokov. Tí, čo ste ich poznali, 
venujte im s nami tichú spo-
mienku a modlitbu. S láskou 
a úctou spomína celá rodina.
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Rozhovor s banskoštiav-
nickým fotografom Marianom 
Garaiom.

Fotografia je zvláštny fenomén, 
pre niekoho cenný historic-
ký dokument, pre iného nena-
hraditeľná spomienka s nády-
chom nostalgie, ale i hodnotné 
umelecké dielo. Zaujímalo by 
ma, čím všetkým je pre Vás fo-
tografia.

Otázka znie presne a zároveň si aj 
odpovedá. Moje fotografovanie za-
hŕňa všetky tieto oblasti. Fotka je 
pre mňa prostriedkom na vyjadrenie 
môjho videnia a zároveň artiklom, 
ktorým svojej rodinke zarábam na ži-
vobytie. Moja fotopráca sa dá rozdeliť 
na dve základné časti: voľnú tvorbu a 
komerčnú tvorbu. Nájdu sa u mňa fo-
tografie, ktoré vyvolávajú spomienky 
na dané okamihy. Fotografie, ktoré 
naozaj len dokumentujú stav okolia, 
prírody, podujatia a občas sa podarí 
"vyrobiť" aj naozaj nevšednú fotku s 
príjemnou, alebo dramatickou atmo-
sférou. Je to koníček a zároveň práca, 
ktorá ma napĺňa. 

Spomínate si ešte na svoj prvý 
kontakt s fotoaparátom a na 
svoje prvé fotky?

K fotografii som sa dostal ako 11 
ročný chlapec, ktorý videl príklad 
vo svojom otcovi. Ako správny ocko 
bez váhania, s dôverou a po krátkom 
rýchlokurze vložil do mojich rúk náš 
prvý fotoaparát ruskej výroby SME-
NA. S ním som vstúpil do tajov sta-
tických obrázkov a nekonečného tŕp-
nutia, ako dopadne každé vyvolanie 
filmu v našej panelákovej kúpeľni. 
Tie temné večery pri prižmúrenom 
červenom svetle, so zväčšovákom 
na doske cez vaňu a typickým zápa-

chom chemikálií mám vryté navždy 
do pamäte. Priznám sa ale, že mi to 
v dnešnej digitálnej dobe vôbec ne-
chýba. Najviac ma tešilo sušiť a žehliť 
fotky. Behal som valčekom cez plátno 
sušičky sem a tam, odliepal hotové 
fotografie. Neskôr sme si kúpili foto-
aparát značky ZENIT, ktorý vlastní-
me dodnes. Fotieval som s ním väčši-
nu môjho študentského veku.

Čo bolo pre Vás, ako fotografa, 
najväčšou školou?

Som samouk a rád skúšam veci 
systémom pokus - omyl, ale samo-
zrejme ma teší, keď je to radšej pokus 
- úspech. Najviac informácií získa-
vam z internetu a publikácií. Ostat-
né už závisí len na praktickom fotení. 
Dôležité je zžiť sa s technikou a zistiť, 
ako reaguje v ktorejkoľvek situácii, a 
to človek dosiahne len fotením.

Pokladáte sa za perfekcionistu? 
Ak sa to týka fotografie, tak áno. 

Mám rád kvalitnú fotografiu s dob-

rým momentom, svetlom, alebo 
emóciou. Mnohí fotografi tvrdia, 
že stačí dobrý moment, že kvalita 
nie je dôležitá. Ja si to, naopak, ne-
myslím. Dobrá fotka je tá, ktorá má 
správny moment a navyše kvalitne 
zachytený.

Snažíte sa pomôcť a poradiť aj 
začínajúcim fotografom?

Áno, koncom roka 2010 sme za-
ložili v Banskej Štiavnici s priateľ-
mi fotografmi OZ Fotoklub BLUR. 
Máme pravidelné mesačné stretnu-
tia, na ktorých pripravujeme rôzne 
aktivity: výlety, tematické premie-
tania, kurzy i zahraničné cesty, vy-
dávame vlastný klubový občasník v 
elektronickej podobe. Koncom roka 
2011 sme pripravili úspešný det-
ský jednodňový fotokurz. Tam sme 
sa stretli s veľkým nadšením detí a 
spokojnosťou ich rodičov, preto sme 
sa rozhodli tento rok pripraviť, v 
spolupráci s mestom Banská Štiav-
nica polročný fotografický krúžok 
v dvoch turnusoch: marec až máj a 
druhý od polovice septembra do po-
lovice decembra.

Podelíte sa s nami o nejaký ne-
zabudnuteľný moment, záži-
tok, alebo príhodu? 

V roku 1986, keď som začínal fo-
tiť už spomenutým fotoaparátom 
Smena, som v bývalej Juhoslávii 
v turistickom centre Omiš nafotil 
krásnu dúhu nad cukrovo bielymi 
skalami. S radosťou som túto sku-
točnosť oznámil ocovi. On sa len sr-
dečne zasmial a povedal mi: „Ma-
rian, keď tam budeš mať farebný 
film, tak ju možno bude aj vidno" 
... už vtedy som pochopil, že raz  
chcem fotiť naozaj FAREBNE."

Janka Bernáthová

Marian Garai – www.mgphoto.sk 
foto braňo krejčík

Oko vnímajúce 
pominuteľnosť momentu

BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko, SOŠ lesnícka v Banskej Štiav-
nici, Mesto Banská Štiavnica, Mú-
zeum vo Sv.Antone a Autorský klub 
literátov, výtvarníkov a hudobníkov 
v Banskej Štiavnici vyhlasujú lite-
rárno-výtvarnú súťaž s tematikou 
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 -

Uzávierka súťaže: 4. apríla 2012
Bližšie informácie: 045 / 692 13 87, 
0915 819 989, mail: petrova@osve-
taziar.sk Mária Petrová

Súťaž: Les v mojom srdci

Alžbeta Kopálová, stála čita-
teľka Štiavnických novín 

Cestovinový šalát
Potrebujeme:
½ kg mušličky alebo kolienka, 2 
lyžice vegety, 2 ks cibule, ½ kg 
papriky, ½ kg paradajok, 25 dkg 
šunkovej salámy, 1 majolku alebo 
tatársku omáčku
Postup: Cestoviny uvaríme, na 
uvarené dáme 2 lyžice vegety. Do 
vychladnutého dáme nakrájanú 
cibuľu na kocky, papriku, para-
dajky a nakrájanú šunkovú salá-
mu. Pridáme majolku alebo tatár-
sku omáčku. Všetko premiešame, 
dáme do chladničky do druhého 
dňa. Môže sa pridať aj na kocky 
nakrájaný syr.  Dobrú chuť!

Ničomu neujdeš,
všetko ťa dolapí,
tak držme opraty,
riaďme si životy.

Zabudni na mne, môj,
nech platí náš, naše,
keď to raz pochopíš,
stávaš sa človekom.

Krídlami zamávaš,
vyletíš ponad mrak,
prestávaš chmáry mať
na srdci studenom,
usmievať začneš sa.

Honor a noblesa
stratia sa zo scény,
dejinné kolesá
pomaly točia sa 
do ďalšej špirály.

Radomír Tomáš

Predvolebná

Čriepky
Pred voľbami: 
Daj nám svoj hlas!
Nerob nič viac!
Po voľbách: 
Čo si vyparatil
dozvieš sa o mesiac. J.Petrík
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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.7/2012: „Celý náš život 
sa utvára medzi tým čo chceme a 
čo musíme.“ Výhercom sa stá-
va Patrik Pauko, L.Svobodu 27, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Če-
chova:

A., Pokop, oslavovanie, dravec 
podobný mačke, B., Namotaj, deň v 
týždni, omen, C., Prebrala sa k živo-
tu, sláčik, podzemná železnica, D., 
Odaňte, ruská rieka, túto or nárečo-
vo, E., Nútia k mýleniu, prístrešok z 
celtoviny, ťapká, F., Ruby, dravé vtá-
ky, o veľa, G., Pomoc, predmestie 
Viedne, čínske meno, minúta, Júlia 
domácky, H., Záporne nabitý ión, 
šikmo, vznášajú sa, I., Stred slova 
Madona, otroctvo, výrobca zápa-

liek, J., Lepidlo, zachádzalo za ob-
laky, spoluhlásky slova Rapid, K., 
Zviera s chobotom, ledva žije, cit 
pre krásu, L., Meno Mojsejovej, krí-
dlo odb., 1 099 v Ríme, vozidlo, M., 
Ozn. áut Portugalska, Kambodže, 
Rakúska, meno Belmonda, dala od-
zadu, strč.

1., Zn. síra, dusík, kyslík, Zdru-
ženie miest a obcí, úhor po nemec-
ky, Slov. povstanie, 2., Začiatok taj-
ničky, 3., Ofúkla si, podpora, 4., 
Usilovní, umelý výtvor, vedz, 5., 
Cicavec z pralesa, čistiaci prostrie-
dok, cudzie mužské meno, ruka, 
ozn. áut Španielska, 6., Výzvedná 
služba skr., názov bicykla, kopla, 
7., Hovoril nezrozumiteľne, zn. TV, 
8., Kozácky náčelníci, český spevák, 
9., Čínska nádoba, schôdza strany, 
oparil, 10., Podmienková spojka, 
sila, olej, ženské meno, 11., Básnik, 
dones dnu, bodavý hmyz, 12., Ko-
niec tajničky, predložka 7.pád, 13., 

Meno kocúra, mútil, spojivo, 14., 
Modlenie, odstrč.

Pomôcky: Yan, adolácia, aal, muro, 
laa, uli, totú or Anna Rihová

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

Kultúrne centrum vás pozýva
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 manažér, žil takmer dokonalý život, až na jednu výnimku, kto-
rá 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 onedlho obráti život hore noha-
mi. Keď sa z víkendovej návštevy stáva pomaly mesačná, 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. Vrhne sa však do víru parížskeho života a jej pocity a názory sa časom menia.
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), ktorý sa má na jeseň zosobášiť, 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 ra-
jom všetkých umelcov a zlatým vekom zároveň. Jedného večera ide Inez so svojimi priateľmi tancovať a Gil sa 
prechádza nočným Parížom. Jeho polnočné zážitky mu odhalia Paríž v inom a novom svetle a spôsobia prehod-
notenie jeho života. Žije v ilúzii, ktorou ľudia niekedy trpia, a myslí si, že život ostatných ľudí by bol pre neho 
oveľa lepší.

Kino Akademik: Silvestrovská noc
Streda 21.3., 18:30, 2,20€, komédia, USA, 111 min. MN12
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance aj nové začiatky v najrušnejšom a najsľubnejšom meste sve-
ta – New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka. 
Šou pred koncoročným odpočítavaním rozhodne patrí romantike. Mnohé páry sa tešia na mimoriadnu polnočnú 
pusu, iní práve v týchto magických chvíľach robia celoživotné rozhodnutia a ďalší sa možno rozhodnú dať šancu 
niekomu, kto by mohol byť "ten pravý". Emočný dosah tohto sviatku má však väčší presah. Silvester slúži láske 
nielen v miliarde nádherných a niekedy šialených stavov, ale pozerá sa aj na jej ostatné formy: odpustenie, súcit, 
a každodenné zázraky, keď ľudia otvárajú svoje srdcia inému uhlu pohľadu. 
Film tieto myšlienky ukazuje prostredníctvom zdanlivo náhodne vybraných samostatných príbehov z obrovské-
ho množstva, ktoré sa dennodenne odohrávajú. Každý je samostatný, niektoré spolu súvisia, iné sa prelínajú.
Medzi hviezdnym obsadením zažiaria držiteľka Academy Award Halle Berry, Jessica Biel, dvojnásobný držiteľ 
Academy Award® Robert De Niro, Sarah Jessica Parker a mnohí ďalší.
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Keď vás vaše dieťa chytí za 
ruku, nie je to vypočítavý 
pohyb. Mimovoľne hľadá 
oporu, prekonáva strach, a 
buduje si, vďaka vám, pevný 
postoj k životu.

Keď si k vám vaše dieťa ľahne a 
schúli sa vo vašom náručí, nie je to 
akt sebectva, hľadá lásku a nehu. 

Každý rodič, ktorý svoje dieťa mi-
luje, pozná jeho pocity, sny a túžby. 
Na základe týchto tajomných väzieb 
sme sa pred dvoma rokmi rozhodli 
ponúknuť zážitky pre deti a ich ro-
dičov pod jednou strechou. 

Akcia Zimomravenie v sebe skrýva 
zimomriavky vo všetkých podobách. 
Tretí ročník nás presvedčil o tom, že 
pretechnizovaná doba ešte stále ne-
víťazí nad chvíľami strávenými spo-
ločne v kruhu rodiny, bez závislosti 
od technických výdobytkov. 

Začiatok odštartovala HRA 
Mestečko 3, ktorá zahriala všetkých 
zúčastnených tými na tú najideál-
nejšiu prevádzkovú teplotu. Tajom-
né komnaty nášho sveta ponúkali 
zážitky rôzneho druhu. Tento roč-
ník venovaný škriatkom bol naozaj 
škriatkovský. Tvorilo sa v tvorivých 
dielňach, v komnate šikovných detí 
dominovali krivé zrkadlá, obrovské 
farebné jazero, z ktorého deti muse-
li vyloviť čarovné vajíčka, v komna-
te hier sa z dospelákov stali deti, a 

deti zabudli na dianie okolo seba.
Komnata vnímavých detí vybur-

covala všetkých zúčastnených k 
tým najpríjemnejším pocitom. Po 
absolvovaní všetkých komnát do-
stalo každé dieťa certifikát členstva 
v klube borcov Zimomriavkova, a 
ako pamiatku na prekonávanie sa-
mého seba, nádhernú škriatkov-
skú čiapku s brmbolcom, ktorá žala 
úspech aj u rodičov. 

Čas človek neuchopí, ale ten ,kto-
rý prežije so svojimi deťmi aspoň 
krátku chvíľu, s nadšením a pocho-
pením ,sa uloží ako spomienka hl-
boko v základoch bytia našich detí. 
Tá spomienka im bude oporou vo 
chvíľach, keď im bude ťažko. Preto 
sme radi, že sme sa stali malou sú-
časťou vášho zážitku a mali sme na 

ňom aspoň nejakú zásluhu.
V závere by som sa rada poďa-

kovala každému, kto prispel k tej-
to milej akcii v malej či veľkej mie-
re. Menovite: Účinkujucim a Táni s 
pomocníkmi za skvelú zábavu pre 
všetkých; všetkým mediálnym part-
nerom; Maňovi, Frederike, Tomá-
šovi a Maji; Archanjelovi Jurajovi; 
p. Ľudmile Blaškovej; p. Mariánovi 
Čiernemu; MS 1. mája; chalanom z 
iHRYska; učiteľom a žiakom Stred-
nej priemyselnej školy S. Mikovíni-
ho (Mime, Zuzke a Radovi); Základ-
nej umeleckej škole; Bytovej správe, 
SBM a Salamandra Resort za zapo-
jenie sa do akcie; a samozrejme kaž-
dému jednému návštevníkovi - ĎA-
KUJEME a stretneme sa o rok (2. 
marca 2013)! Zuzka Patkošová

Ako sa z dospelákov stali deti

Že tomu tak skutočne je, 
mohla sa presvedčiť zaplnená 
veľká sála Kultúrneho centra 
vo štvrtok podvečer 1. marca. 
Tento názov si organizátori 
požičali z rovnomennej popu-
lárnej televíznej súťaže. 

Vo štvrtok však nešlo o súťaž, ale 
o prehliadku nadania štiavnických 
detí a mládeže. Takmer dva a pol 
hodinový program (možno by bolo 
dobré v budúcnosti takéto podujatie 
ponúknuť na dvakrát) pozostávalo z 
tanečných, hudobných, speváckych 
a športových čísel. Predviedli sa Zá-
kladná umelecká škola, Texasky a 
Centrum voľného času. Program 
otvorili Texasky. Zrod tohto mimo-
riadne úspešného súboru sa datuje 
rokom 1995. Tanečníci povyhráva-
li mnoho súťaží a vystupovali už v 
ôsmich krajinách. Manželia Bereší-

kovci pracujú s nimi veľmi cieľave-
dome. Už v rannom veku vyhľadá-
vajú pohybovo nadané deti, a tak 
má tento súbor niekoľko vekových 
skupín, čo zaručuje kontinuitu. Re-
pertoár súboru je široký – od tem-
peramentných "latino a retro" tan-
cov až po pôsobivú skladbu malých 
i väčších Ave Mária, za ktorú taneč-
níci zožali búrlivý potlesk. Texasky 
vystúpili kolektívne, aj ako sólis-
ti, napr. v scénickom tanci Bábka. 
ZUŠ ponúkla nadaných spevákov a 
speváčky, sólistov, Zborík i rozkoš-
nú spevohru Vtáci a žaba s krásnymi 
čistými detskými hláskami pod ve-
dením Mgr. Ireny Chovanovej. Po-
tešilo folklórne pásmo Na Fašiangy, 
ktoré so žiakmi nacvičila p.uč. Ve-
ronika Hajdučíková. Sólové klavír-
ne a gitarové skladby vhodne spá-
jali jednotlivé čísla. Pod vedením 
Mgr. Renáty Taligovej žiaci ponúk-

li humornú inscenáciu Ako prišli do 
Štiavnice zemiaky. V Centre voľné-
ho času sa venujú aj umeniu karate. 
Ukážky niekoľkých spôsobov seba-
obrany predviedol so svojimi zve-
rencami Ing. Miroslav Ďurovič. Na 
záver programu odzneli hymny sú-
boru Texasky a Základnej umelec-
kej školy. 

Nie je možné z priestorových dô-
vodov vymenovať všetkých účinku-
júcich. Ale spomeňme aspoň peda-
gógov, ktorí toto vydarené podujatie 
pripravili. Okrem už spomínaných 
sú to: Mgr. Ľudka Klimková, Rút 
Knapeková, Róbert Borodajkevyč, 
Mgr. Petra Voberová, Marián Kr-
náčik, Ľubomír Počai, Michal Pigoš, 
Terézia Ďuricová. Títo pedagógovia 
sa s láskou venujú mládeži a deťom, 
z ktorých určite vyrastú krásni, em-
patickí a duševne bohatí ľudia. 

Nora Bujnová

Banská Štiavnica má talentKúpim dom, byt v BŠ aj v okolí,  �
tel.č.: 0905 551 791

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

Kúpim 3izbový byt v BŠ, 0905148574 �
Predám garáž, tel.č.: 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, tel.č.: 0904 480 124

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

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

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

Predám 1-izbový byt na Ul. Dolná,  �
tel.č.: 0910 565 959

Dám do prenájmu veľký luxusný  �
zariadený byt v historickom centre BŠ 
aj krátkodobo, tel.č.: 0903 795 775

Predám garáž z rodinných dôvo- �
dov, tel.č.: 0907 830 951

Prijmeme čašníčku, Reštaurácia  �
pod Starým mestom, Botanická 11, 
BŠ, 0905 888 988 (10:00 -18:00)

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

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

Predám metrovicu a štiepané kláti- �
ky do krbu, tel.č.: 0944 164 590

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

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

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

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

Strihanie ovocných stromov, che- �
mická ochrana stromov, dĺžka rozpra-
šovania 9 m, tel.č.: 0918 594 753

Lokše na objednávku. Nad 10 ks  �
0,30€/ks. Tel.: 0907 817 186

Škola pantomímy míma Mira Kasprzyk. foto zuzka patkošová
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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

polItIcká InzercIa

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

meno a priezvisko: adresa: telefónne číslo:

Futbal - zimná 
príprava

Prípravný zápas sa hral na 
umelej tráve vo Zvolene 
4. marca 2012.

Sitno Banská Štiavnica - OFK 
Hodruša Hámre 1:2 (0:1)
Góly: 77’ Barák
Pažout, Čiliak, Hanzlík, Necpal, Ha-
lát (55’ Ferienčík ml), Dulaj, Barák, 
Urgela, Šima (71’ Ferienčík st.), An-
draščík, Kminiak.
Vo vyrovnanom zápase rozhodlo 
mladé ambiciózne mužstvo hos-
tí o svojom víťazstve gólom v 88. 
min zápasu. Ivan Javorský

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

Jana Machilová

Jarný turnaj 
v malom 
futbale

Študentka 3. ročníka KSŠ sv. 
Františka Assiského sa zúčast-
nila v rakúskom Innsbrucku v 
dňoch 13. - 23. januára 2012 na 
1. zimných olympijských hrách 
mládeže. Zúčastnilo sa na nich 
1020 športovcov zo 70 krajín 
sveta vo veku 14 až 18 rokov, 
ktorí súťažili v 63 disciplínach. 

Slovenský Olympijský výbor po-
slal na ZOHM 30 - člennú výpravu 
17 - členné družstvo hokejistiek, 4 
biatlonistov, 2 bežcov na lyžiach, 
2 zjazdárov a 5 sánkarov, ktorí sa 
zišli 9. 1. 2012 na zraze v Bratislave, 
kde 10. 1 .2012 zložili slávnostný 
sľub do rúk prezidenta Slovenské-
ho olympijského výboru Františ-
ka Chmelára. Následne po zložení 
slavnostného sľubu nabrala výpra-

va smer Innsbruck.
Pod veľkým skokanským mos-

tíkom na Bergiseli, kopci nad 
Innsbruckom, v piatok večer sláv-
nostne otvorili I. zimné olympij-
ské hry mládeže. Slovenskú zásta-
vu niesol bežec na lyžiach Andrej 
Segeč. 

Výpravy na ZOHM sa zúčastni-
la aj naša študentka Mária Hudeco-
vá, ktorá nastúpila spolu s ostatný-
mi hokejistkami proti rovesníčkam 
z Rakúska, Kazachstanu, Nemecka a 
Švédska. Šance na výhru neboli prí-
liš veľké. Podstatné však bolo dať do 
toho všetko a hrať hlavne srdcom a 
myslím, že to sa aj podarilo. Stačilo 
vyhrať jediný zápas a hrali by o me-
dailu. No šport je aj o štastí a ten-
tokrát nestála šťastena na ich strane.

Neúspešné pôsobenie slovenskej 

olympijskej výpravy na ZOHM vy-
striedali úspechy zjazdárky Petry 
Vlhovej, ktorá nakoniec získala zla-
tú medailu, zároveň jedinú medai-
lu pre Slovensko na historicky 1. 
ZOHM v Innsbrucku.

Okrem športových disciplín bol 
pre športovcov pripravený aj kul-
túrno - vzdelávací program, v kto-
rom spoznávali kultúru iných kra-
jín, zápajali sa do mnohých aktivít, 
zúčastňovali sa na festivaloch či 
stretnutiach, kde si prehlbovali svo-
je jazykové schopnosti.

Podujatie takéhoto charakteru je 
obrovským prínosom pre mladých 
športovcov. A preto sme radi, že sa 
na ZOHM mohla zúčastniť aj naša 
študentka a tým reprezentovať nie-
len seba, našu krajinu, ale aj KSŠ sv. 
Františka Assiského.  Vedenie školy

Študentka KSŠ sv. F. Assiského na 
zimných olympijských hrách mládeže
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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

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

Info v Lekárni Helios, alebo na www.lekarenhelios.sk

LEKÁREŇ 
SPRÁVNEJ VOĽBY

Otváracie hodiny: 
po – pi  8:00 – 16:30
sobota  8:00 – 11:00


