
Štiavnica na veľtrhu CR Utazás v Maďarsku
Banská Štiavnica sa zúčastnila na najvýznamnejšom 
veľtrhu cestovného ruchu Utazás v maďarskom 
hlavnom meste Budapešť. str.2

Máte hyperaktívne dieťa?
Poradíme vám a vysvetlíme, čo je príčinou 
tohto syndrómu, aké sú prejavy a kde 
môžete vyhľadať pomoc. str.4
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Výsledky volieb do NR SR
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412
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Politické strany, ktoré dostali minimálne 100 hlasov. Kompletný zoznam nájdete na 3.strane. zdroj www.statistics.sk

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám pri-

hovoril ako predstaviteľ strany 
SMER – SD v našom okrese, stra-
ny, ktorá impozantným spôsobom 
zvíťazila v predčasných parlament-
ných voľbách do NR SR nielen v SR, 
ale čo ma najviac teší, aj v Banskej 
Štiavnici a v našom okrese. Kým 
SMER – SD BSK na Slovensku zís-
kal 44,41% voličských hlasov, v 
Banskej Štiavnici to bolo až 51,91% 
a v celom našom okrese dokonca 
53,01%. V Kozelníku volilo SMER-
SD až 78,21%, Banskom Studenci 
62,29%, Baďane 62,28%, pričom v 
každej obci počet voličských hlasov 
pre SMER-SD prekročil celoštátny 
priemer. •3.str.

Živena - spolok slovenských 
žien, Mesto Banská Štiavnica 
a Smer - SD usporiadali 
dňa 5. marca 2012 v sále 
Kultúrneho centra v Banskej 
Štiavnici veľkolepú oslavu 
Medzinárodného dňa žien.

Program bol už tradične krás-
ny a bohatý. Slávnostnou zdravicou 
ho otvoril spevácky zbor Štiavničan 

a krátky návrat do histórie sviat-
ku MDŽ v podaní Mgr. Petra Daná-
ša, ktorý celé podujatie moderoval. 
Mužský spevácky zbor venoval prí-
tomným dámam aj zmes ľudových 
piesní a nesmrteľný šláger Gejzu Du-
síka. Nasledovali príhovory pánov, 
zástupcu primátorky mesta JUDr. 
Dušana Lukačku a poslancov NR za 
stranu SMER- SD, JUDr. Miroslava 
Číža a Ing. Petra Pelegriniho. 

A potom už pódium patrilo ta-
nečnej skupine TANYASAN z Ban-
skej Bystrice pod vedením Tatiany 
Jánošovej. Neha, pôvab, ladnosť, 
emotívna hudba, zvláštne kostýmy, 
a to všetko v nádhernom súlade po-
ézie pohybu a tanca.

Z úplne iného súdka živej vody 
načreli členovia folklórneho súboru 
Sitňan, Ing. Dominik Kútnik, Ľubo-
mír Spišiak, Martin a Danielka Kmi-

niakovci. Pestré slovenské kroje, he-
ligónky, fujary a írečité piesne, pri 
ktorých si mnohé prítomné dámy 
tiež veselo pospevovali. Ich vystú-
penie bolo odmenené obrovským 
potleskom a konštatovaním, že v 
Danielke nám rastie veľká speváč-
ka, tak ako aj v našej Patrícii Debná-
rovej, ktorá zaspievala niekoľko po-
pulárnych hitov zlatých slávikov so 
skupinou RDS. •4.str.

Krása kvetov v úsmeve ženy

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

z programu
primátorky

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu 
Dňa 21. februára 2012 o 22:54 
telefonicky oznámil Ľ.V. bytom 
Banská Štiavnica Horná Resla, že 
v rodinnom dome, kde býva, mu 
vulgárne nadáva M.M. a vyhráža 
sa mu fyzickým násilím. Hliadka 
Mestskej polície vykonala preve-
renie veci. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že M.M. pokračuje 
vo svojom protiprávnom konaní. 
Z toho dôvodu bol predvedený na 
útvar Mestskej polície, kde bola 
vec zadokumentovaná a pácha-
teľ M.M. bol postihnutý v zmysle 
priestupkového zákona uložením 
blokovej pokuty. 

Voľný pohyb psa 
Dňa 25. februára 2012 o 9:30 
v Banskej Štiavnici na Námes-
tí sv. Trojice hliadka Mestskej 
polície zistila voľný pohyb psa. 
Príslušníci Mestskej polície vy-
konali opatrenia, aby nedošlo k 
ohrozeniu života a zdravia ob-
čanov. Bol zistený majiteľ P.M., 
ktorý bol postihnutý za prie-
stupok proti verejnému poriad-
ku podľa § 48 zákona SNR č. 
372/1990 Zb. uložením bloko-
vej pokuty. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 25. februára 2012 o 23:10 
hliadka Mestskej polície počas 
výkonu hliadkovej služby na Ul. 
Dolná v Banskej Štiavnici v čase 
konania diskoték vykonala kon-
trolu osôb, ktoré sa zdržiavali na 
verejných priestranstvách na uli-
ciach Dolná a Kammerhofská. 
Kontrolou bolo zistené požívanie 
alkoholických nápojov na verej-
nosti. Uvedeného priestupku pro-
ti verejnému poriadku podľa § 48 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. sa 
dopustili D.I. a J.M. obaja bytom 
Štiavnické Bane. Priestupok bol 
zadokumentovaný a páchatelia 
boli postihnutí v zmysle priestup-
kového zákona uložením bloko-
vej pokuty. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Strana a meno Okrsok číslo: Spolu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zelení
Hraško Pavel 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 7
Gajdoš Igor 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
KDH
Binder Ondrej 11 9 34 18 8 13 10 16 11 11 141
Sloboda a solidarita
Ďuricová Miriam 1 15 0 1 2 1 1 2 0 2 25
SMER-SD
Číž Miroslav 36 30 47 58 42 37 41 48 31 21 391
ĽS-HZDS
Kvaková Nadežda 0 1 0 3 5 5 1 0 1 1 17
Kosmeľová Ingrid 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
SDKÚ-DS
Kaník Ľudovít 46 14 19 13 13 11 9 7 5 11 148
Balžanka Pavol 23 1 15 6 11 9 0 2 7 11 85
SOSKA
Boroška Albert 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Strana životníkov
Kiripolská Alena 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7

Výsledky prednostných hlasov kandidátov z nášho okresu

12.3.
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení. 
Pracovné rokovanie k realizá- �
cii úprav okolia tajchu Klinger 
so zástupcami SVP, š. p., Povo-
dia Hrona a MsZ s cieľom zlep-
šenia podmienok pre návštev-
níkov. 
Pracovné stretnutie k riešeniu  �
diabetologickej ambulancie.

13.3.
Uskutočnilo sa stretnutie sta- �
rostov obcí okresu Banská 
Štiavnica. 
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
verejného obstarávania pre po-
kračovanie prác na Ul. Akade-
mická. 

14.3.
Pracovné stretnutie signatá- �
rov Deklarácie pokračovateľov 
duchovného dedičstva slávnej 
Baníckej akadémie k príprave 
podujatia "Akademici v Banskej 
Štiavnici 2012". 

15.3.
Riešenie otázok týkajúcich sa  �
financovania autobusovej do-
pravy.
Pracovné stretnutie k riešeniu  �
problematiky diabetologickej 
ambulancie.

16.3.
Pracovné rokovanie ohľadom  �
zabezpečenia LSPP pre dospe-
lých na VÚC BBSK. 

Andrea Benediktyová 

Banská Štiavnica sa 1. – 4. 
marca 2012 zúčastnila na 
veľtrhu Utazás v Budapešti, 
najvýznamnejšieho veľtrhu 
cestovného ruchu v Maďarsku. 

Maďarský trh je pre Slovensko z 
pohľadu cestovného ruchu kľúčový, 
preto je dôležité využívať priestor, 
ktorý je Banskej Štiavnici poskyto-
vaný. Mesto sa veľtrhu zúčastnilo 
ako spoluvystavovateľ Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch spolu s 
ďalšími obcami a subjektmi cestov-
ného ruchu.

O Banskú Štiavnicu je preja-

vovaný neustály záujem. Maďar-
ským turistom je Štiavnica blízka 
a opakovane sa do nej vracajú. Po-
čas veľtrhu sa návštevníci stánku 
zaujímali hlavne o cyklistické tra-
sy, mapy, ubytovacie možnosti, his-
tóriu či stravovanie. Najviac u nás 
postrádajú dostatok tlačených ma-
teriálov v maďarskom jazyku a za 
zložitú považujú dopravu z Maďar-
ska do Banskej Štiavnice. 

Záverom srdečne ďakujeme za-
mestnancom SACR, menovite p. Je-
línkovej a p. Donovalovi, bez ktorých 
by naša účasť na významnom veľtr-
hu nebola možná. Ján Petrík, ml.

Banská Štiavnica 
na veľtrhu CR 
Utazás v Maďarsku

Štiavničania vo 
volbách do NR SR

Mierotvorcovia
vymysleli nové zbrane
a priemysel zbrojný.
Preto musia vymyslieť aj
nové vojny.

Epigram 
Nade Kvakovej

„Aby sme sa niekomu páčili,
nepotrebujeme k tomu páčidlo.“

Ján Petrík

ČriepkyPracovné stretnutie signatárov Deklarácie pokračovateľov duchovného 
dedičstva slávnej Baníckej akadémie k podujatiu Akademici v Banskej 
Štiavnici 2012, ktoré sa konalo 14. marca v zasadačke historickej radnice 
mesta Banská Štiavnica, ako súčasť osláv 250. výročia Baníckej akadé-
mie. foto michal kríž
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polícia
informuje

•1.str. V tejto súvislosti moje naj-
úprimnejšie poďakovanie patrí v 
prvom rade všetkým tým, ktorí sa 
vo voľbách rozhodli pre stabilitu a 
istoty v SR, ale aj pre ďalší rozvoj 
nášho mesta i okresu. Vrelá vďa-
ka patrí aj všetkým tým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o 
čo najväčšie priblíženie volebného 

programu našej strany SMER-SD k 
občanovi.

SMER-SD svojím historickým za-
sadnutím vlády SR v Banskej Štiav-
nici v septembri 2008 dokázal, že 
má eminentný záujem na rozvo-
ji nášho mesta i okresu. Aj keď SR 
sa nachádza v zložitých ekonomic-
kých podmienkach, nemáme mať 

žiadne pochybnosti, že SMER-SD 
ako vládnuca strana bude v tých-
to intenciách pokračovať aj v celom 
tomto volebnom období o to viac, 
že Róbert Fico, predseda víťaznej 
strany, je už aj čestným občanom 
Banskej Štiavnice, k čomu, k náš-
mu potešeniu, sa aj hrdo hlási.

Marian Zimmermann

Výsledky volieb do NR SR

Mesto Banská Štiavnica Okrsok číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Počet zapísaných voličov 957 701 1040 804 685 996 839 899 818 536 8275
Počet zúčastnených voličov 486 423 542 512 411 595 463 560 423 315 4730
Voľba poštou 1 1 0 1 1 2 1 6 0 3 16
Počet platných hlasov 482 417 538 503 405 585 454 545 418 309 4656

Ako sme volili v meste Banská Štiavnica

Strany podľa okrskov

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí a okresov

Strana Okrsok číslo spolu platné 
hlasy1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zelení 3 2 2 0 1 2 6 1 2 0 19 19
KDH 61 37 63 46 28 38 44 38 30 27 412 412
SDĽ 1 1 3 1 0 2 1 0 0 0 9 9
SNS 13 16 36 14 16 24 19 29 13 23 203 203
OĽaNO 48 17 37 49 42 60 35 47 40 33 408 408
SaS 40 22 19 25 17 25 27 31 14 11 231 231
Právo a spravodlivosť 2 1 2 2 2 2 1 3 0 0 15 15
Náš kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strana zelených 0 3 2 1 1 2 6 1 2 0 18 18
ĽS-Naše slovensko 12 8 11 13 2 20 13 25 14 5 123 123
SMER-SD 177 232 274 281 236 317 221 296 221 162 2417 2417
Zmena zdola-SÚS 6 2 14 6 3 3 8 7 8 13 70 70
Národ a Spravodlivosť NS 0 2 3 4 5 4 0 5 4 3 30 30
KSS 3 4 3 7 2 3 7 5 10 2 46 46
Strana Rómskej únie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MOST-HÍD 24 24 13 8 6 7 19 11 7 4 123 123
99 % - OH 3 2 10 4 4 21 8 7 9 4 72 72
ĽS-HZDS 5 4 1 7 8 9 3 3 5 3 48 48
STRANA + 1 HLAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Robíme to pre deti - SF 4 1 3 2 2 2 2 3 1 0 20 20
Obyčajní ľudia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
SDKÚ-DS 71 30 35 28 29 36 24 26 24 17 320 320
Strana občanov Slovenska 2 3 1 1 0 0 0 0 2 1 10 10
SMK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SSS-Nory Mojsejovej 5 1 3 2 0 7 5 4 12 0 39 39
Strana živnostníkov 2 4 1 2 1 1 3 2 0 1 17 17

Obec, 
okres

Počet 
platných 

hlasov 
spolu

Platné hlasy (počet / podiel)

Zele-
ní

KDH SDĽ SNS
OĽa-
NO

SaS PaS
NÁŠ 

KRAJ
SZ ĽSNS

SMER 
- SD

Zmena 
zdola, 

DÚ

NaS - 
ns

KSS SRÚS
MOST 
- HÍD

99%
ĽS - 

HZDS
+1 

HLAS
SF

Oby-
čajní 
ľudia

SDKÚ 
- DS

SOSKA
SMK - 
MKP

SSS - 
NM

SŽS

Baďan
114 0 8 0 4 5 5 1 0 0 10 71 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1

0,00 7,01 0,00 3,50 4,38 4,38 0,87 0,00 0,00 8,77 62,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63 0,87 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,87
Banská 
Belá

539 9 54 1 21 65 18 4 0 1 10 272 1 7 7 3 9 19 3 1 2 3 21 0 0 7 1
1,66 10,01 0,18 3,89 12,05 3,33 0,74 0,00 0,18 1,85 50,46 0,18 1,29 1,29 0,55 1,66 3,52 0,55 0,18 0,37 0,55 3,89 0,00 0,00 1,29 0,18

Banská 
Štiavnica

4 656 19 412 9 203 408 231 15 0 18 123 2 417 70 30 46 1 123 72 48 2 20 2 320 10 1 39 17
0,40 8,84 0,19 4,35 8,76 4,96 0,32 0,00 0,38 2,64 51,91 1,50 0,64 0,98 0,02 2,64 1,54 1,03 0,04 0,42 0,04 6,87 0,21 0,02 0,83 0,36

Banský 
Studenec

183 1 5 1 10 8 11 0 0 0 2 114 0 1 0 0 1 7 3 0 1 0 15 0 1 2 0
0,54 2,73 0,54 5,46 4,37 6,01 0,00 0,00 0,00 1,09 62,29 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 3,82 1,63 0,00 0,54 0,00 8,19 0,00 0,54 1,09 0,00

Beluj
59 0 7 0 2 0 3 1 0 1 1 29 1 0 4 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1

0,00 11,86 0,00 3,38 0,00 5,08 1,69 0,00 1,69 1,69 49,15 1,69 0,00 6,77 0,00 5,08 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 1,69

Dekýš
132 0 25 0 5 6 1 2 0 0 3 76 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0

0,00 18,93 0,00 3,78 4,54 0,75 1,51 0,00 0,00 2,27 57,57 1,51 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 6,81 0,75 0,00 0,00 0,00

Ilija
191 0 31 0 8 8 10 1 0 4 5 109 2 1 0 0 5 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0

0,00 16,23 0,00 4,18 4,18 5,23 0,52 0,00 2,09 2,61 57,06 1,04 0,52 0,00 0,00 2,61 1,04 0,52 0,00 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Kozelník
101 0 8 0 7 1 2 0 0 0 2 79 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 7,92 0,00 6,93 0,99 1,98 0,00 0,00 0,00 1,98 78,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Močiar
79 0 8 0 5 8 1 0 0 0 0 52 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0,00 10,12 0,00 6,32 10,12 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 65,82 0,00 1,26 1,26 0,00 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00

Počúvadlo
54 0 2 0 4 3 1 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 0 1 0

0,00 3,70 0,00 7,40 5,55 1,85 0,00 0,00 0,00 1,85 59,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 1,85 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 1,85 0,00

Podhorie
214 1 44 1 13 7 9 0 0 1 4 108 2 0 3 0 3 2 5 0 1 0 9 0 0 0 1

0,46 20,56 0,46 6,07 3,27 4,20 0,00 0,00 0,46 1,86 50,46 0,93 0,00 1,40 0,00 1,40 0,93 2,33 0,00 0,46 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,46

Prenčov
302 0 29 1 22 21 13 2 1 0 2 162 5 5 3 0 3 10 5 0 1 2 12 1 0 2 0

0,00 9,60 0,33 7,28 6,95 4,30 0,66 0,33 0,00 0,66 53,64 1,65 1,65 0,99 0,00 0,99 3,31 1,65 0,00 0,33 0,66 3,97 0,33 0,00 0,66 0,00
Svätý 
Anton

584 2 77 0 34 47 17 0 1 2 18 321 6 2 6 0 12 5 9 1 2 1 16 5 0 0 0
0,34 13,18 0,00 5,82 8,04 2,91 0,00 0,17 0,34 3,08 54,96 1,02 0,34 1,02 0,00 2,05 0,85 1,54 0,17 0,34 0,17 2,73 0,85 0,00 0,00 0,00

Štiavnické 
Bane

492 3 44 0 39 47 25 1 0 2 3 243 5 3 8 0 13 10 5 0 0 1 29 4 0 6 1
0,60 8,94 0,00 7,92 9,55 5,08 0,20 0,00 0,40 0,60 49,39 1,01 0,60 1,62 0,00 2,64 2,03 1,01 0,00 0,00 0,20 5,89 0,81 0,00 1,21 0,20

Vysoká
57 0 12 0 1 6 1 0 0 0 1 27 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0

0,00 21,05 0,00 1,75 10,52 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 47,36 0,00 0,00 3,50 0,00 3,50 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 
okres

7 757 35 766 13 378 640 348 27 2 29 185 4 112 94 50 81 4 178 140 83 4 27 9 449 21 2 58 22
0,45 9,87 0,16 4,87 8,25 4,48 0,34 0,02 0,37 2,38 53,01 1,21 0,64 1,04 0,05 2,29 1,80 1,07 0,05 0,34 0,11 5,78 0,27 0,02 0,74 0,28

Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva objasňovanie priestup-
ku proti majetku podľa § 50/1 zá-
kona SNR 372/1990 Zb., ktoré-
ho sa dopustil doposiaľ nezistený 
páchateľ tým, že dňa 10. 03.2012 
vhodil tehlu do okna rodinné-
ho domu v obci Banská Belá, kde 
rozbil sklenenú výplň okna, čím 
spôsobil škodu V. L. v neziste-
nej výške. Po páchateľovi polícia 
pátra.

Tunajšie OO PZ Banská Štiavnica 
vykonáva objasňovanie priestup-
ku proti majetku podľa § 50/1 zá-
kona SNR 372/1990 Zb., ktoré-
ho sa dopustil doposiaľ nezistený 
páchateľ tým, že od 14:00 h dňa 
9.3.2012 do 08:00 h dňa 12.03. 
2012 vykonal krádež medenej 
zvodovej rúry z budovy Krajské-
ho pamiatkového úradu v Ban-
skej Štiavnici, čím spôsobil škodu 
vo výške 130,- eur. Po páchateľovi 
uvedeného skutku polícia pátra.

Dňa 10.03. 2012 bolo na polí-
ciu oznámené občanom J.P. ná-
lez munície z II. svetovej vojny v 
Banskej Štiavnici na Ul. Okruž-
nej, kde polícia vykonala zaistenie 
nálezu a na miesto bol privolaný 
pyrotechnik z KR PZ Banská Bys-
trica, ktorý nález prevzal.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ
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•1.str. Po mužskom zbore, scénic-
kom balete, ľudových a populár-
nych piesňach predniesol krátke hĺ-
bavé zamyslenie Mgr. Peter Danáš 
v texte ,,Keď ide žena spať.“ V jeho 
slovách sa mnohé dámy spoznali a s 
ľahkým povzdychom možno aj po-
usmiali. 

Zlatým klincom programu bolo 
vystúpenie tanečného súboru TE-
XASKY, pod vedením manželov Be-
rešíkovcov, ktorý už od r. 1995 roz-
dáva radosť a krásu plným náručím 
doma i v zahraničí. K oslave sviatku 

žien sa pripojili temperamentným 
cigánskym tancom Cumajle a me-
xickým tancom z oblasti Veracruz.

„V Tamulde sa vraj píše, aby si 
muži dávali veľký pozor na to, aby 
nerozplakali ženu, pretože sám Boh 
počíta jej slzy. Neuvážené konanie 
a slová zvyknú raniť viac ako meč. 
Dávajme si preto pozor na svoje slo-
vá, ale aj na svoje činy. Posiľňujme 
skutočnú lásku, kde sa len dá. Ne-
súďme, ale pomáhajme. Dávajme 
druhú šancu a buďme k sebe dob-
rí. Na tom záleží zrejme najviac.“ 

Program ukončili záverečné slová 
Petra Danáša, malý kvietok a dar-
ček od usporiadateľov a sponzorov, 
ktorými boli p. Blašková, p. Barák, 
p. Lešičko, p. Považanová, p.Dobš-
ovič a iní. Príjemné chvíle pokračo-
vali v priateľských rozhovoroch pri 
chutnom pohostení, o ktoré sa po-
starali šikovné členky ŽIVENY pod 
vedením svojej starostlivej predsed-
níčky p. Jolky Šamovej, a budú po-
kračovať pri každej spomienkou na 
tento výnimočný večer. Z celého srd-
ca ďakujeme. Janka Bernáthová

aktualIty

Možno aj vy máte doma príliš 
živé dieťa - malé tornádo, 
ktoré už od malička behá 
tak , že mu nestačíte , dieťa, 
ktoré najprv koná a potom 
myslí, neobsedí a ešte aj pri 
jedle musí aspoň nohami 
kývať, všetečníka, ktorému 
ešte ani neodpoviete a už 
má pre vás ďalšie otázky. Ak 
u svojho dieťaťa pozorujete 
niektoré z týchto prejavov, 
je celkom možné, že vaše 
dieťa trpí syndrómom ADHD/
ADD (porucha pozornosti s 
hyperaktivitou, alebo hypoak-
tivitou). 

V poslednom období zazname-
návajú odborníci na celom svete ná-
rast tejto poruchy. Podľa súčasných 
poznatkov možno povedať, že treti-
na detí dozreje neskôr, teda ich cen-
trálny nervový systém dozrieva po-
malšie, ale predsa sa deti v dospelosti 
môžu bez následkov zapojiť do nor-
málneho života. Ďalšia tretina detí 
pomalšie dozrievanie "kompenzuje" – 
teda vonkajšie ťažkosti a prejavy síce 
vymiznú, ale ich neurofyziologický 
základ sa nemení. Napr. dyslektik sa 
naučí čítať, ale pri vyšetrení vykazuje 
zjavne pomalšie tempo. Kompenzá-
ciu podporujú hlavne vhodné rodin-
né zázemie, škola, nadpriemerný in-
telekt a pod.. Posledná tretina detí ani 
nedozreje, ani nekompenzuje. Táto 
skupina si nesie svoj problém ďalej do 
dospelosti. Často trpia mnohí z nich 
aj v sociálnej oblasti. Sú to nezriedka 
práve tí menej prispôsobiví.

Aké sú prejavy ADHD?
Hlavným znakom je nepozornosť. 

Často sa dopúšťajú chýb z nepozor-

nosti, ich práca je nedbanlivá, nepre-
myslená, nedokážu úlohu dokončiť, 
odbiehajú od činnosti , sú duchom 
neprítomní, ľahko sa rozptýlia. Majú 
problémy s organizáciou práce, sú ne-
spoľahliví. K nepozornosti sa pridáva 
impulzivita a hyperaktivita alebo zní-
žená aktivita. Impulzivita sa prejavu-
je ako netrpezlivé konanie, nedosta-
točné sebaovládanie, majú problémy 
čakať v rade . Neposlúchajú pokyny. 
Impulzivita je často aj príčinou úra-
zov. Tieto deti sa púšťajú do nebez-
pečných činností a nezvážia si násled-
ky. Vrtia sa na stoličke, kopú nohami, 
pobehujú, skáču po kreslách a pohov-
kách. Keď sú donútené sedieť, je to 
pre nich utrpenie. Neraz sú to deti, 
ktoré veľa rozprávajú, sú hlučné. Prí-
znaky sa ešte zhoršia, ak sú nútené 
robiť to, čo vyžaduje dlhšie sústre-
denie, činnosť je monotónna, stere-
otypná, alebo trvá príliš dlho. Deti 
postihnuté syndr. ADHD majú čas-
to aj problémy s učením. Môžu trpieť 
jednou i viacerými z nasledovných 
porúch učenia: Dyslexia (porucha 
schopnosti naučiť sa čítať podmiene-
ná poruchami v základných poznáva-
cích schopnostiach) schopnosť rozli-
šovať a zoraďovať písmená, skladať 
ich do celku, dysgrafia (porucha písa-
nia), dysortografia (porucha pravopi-
su) a dyskalkúlia (porucha matema-
tických schopností). Na syndr. ADHD 
môže upozorniť už tá skutočnosť, že 
dieťa má oneskorený vývin reči. 

Aké sú príčiny vzniku tohto 
syndrómu? 

Je dôležité uvedomiť si, že problémy 
dieťaťa nemajú príčinu v jeho tempe-
ramente, povahe, ale majú biologický 
a biochemický základ. Podiel jednotli-
vých faktoroch je asi takýto: dedičnosť 

(50-70 %), komplikácie v priebehu te-
hotenstva, pôrodu a po pôrode (20-
30%), neskoršie vplyvy - vysoké ho-
rúčky, encefalitída, meningitída, úrazy 
hlavy, hlavne keď sú spojené s bezve-
domím, ale aj otrava olovom (vplyv 
znečisteného životného prostre-
dia) a stravovacie návyky (10%).

Príčinou problémov u dieťa-
ťa nemusí byť jeden vplyv, ale 
môže to byť viac vplyvov. 

Výskumom bolo zistené, že mo-
zog jedincov s poruchou pozornos-
ti nevyrába dostatočné množstvo 
transmiterov (zabezpečujú bioche-
mickú komunikáciu medzi jednot-
livými nervovými bunkami), naj-
mä dopamínu. Dopamín je jeden z 
hlavných energizérov mozgovej čin-
nosti. Štúdie EEG ( vyšetrenie moz-
gu ) ukazujú u detí s ADHD v škol-
skom veku aktivitu, ktorá prináleží 
predškolskému veku.

Kde môžete vyhľadať pomoc?
Pomoc vám poskytnú v ktorom-

koľvek Centre pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie, 
v Centre špeciálno-pedagogické-
ho poradenstva alebo v ambulancii 
klinického psychológa. Psychológ 
obyčajne odporučí ďalšie odborné 
– neurologické, pedopsychiatrické a 
špeciálno-pedagogické vyšetrenie. 
Pre dieťa a jeho budúcnosť je dôle-
žitá spolupráca všetkých tých, ktorí 
sa na jeho výchove, vzdelávaní a te-
rapii zúčastňujú . 

V nasledujúcom čísle vám dáme 
niektoré námety ako k deťom, ktoré 
majú uvedené ťažkosti, pristupovať 
a ako ich vychovávať, aby následky 
tejto poruchy boli pre ne čo najmen-
šie. CPPPaP B.Štiavnica

Máte hyperaktívne dieťa?

Zasadnutie komisie sa konalo 
dňa 20. februára 2012. 

Komisia sa na svojom zasadnutí 
zaoberala Pravidlami ochrany kul-
túrneho dedičstva a stavebnej čin-
nosti v lokalite UNESCO. Preroko-
val sa návrh VZN Mesta Banská 
Štiavnica č. /2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy žia-
ka základnej umeleckej školy, die-
ťa materskej školy a školských za-
riadení so sídlom na území mesta 
Banská Štiavnica a návrh VZN 
Mesta Banská Štiavnica č. /2012 
o nakladaní s komunálnymi od-
padmi, drobnými stavebnými od-
padmi a elektroodpadmi z do-
mácností na území mesta Banská 
Štiavnica, ako aj návrh Dodatku č. 
1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľ-
skej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica. Ďalším bodom 
programu bolo prerokovanie plá-
nu opráv miestnych komunikácií 
pre budúce roky a prehľad o ka-
nalizáciách v meste. Komisia v zá-
vere prerokovala body týkajúce sa 
územného plánu Mesta Banská 
Štiavnica, a to informatívne sprá-
vy o návrhu na podanie žiadostí o 
poskytnutie dotácií na spracova-
nie územnoplánovacej dokumen-
tácie, o pripravovaných zmenách a 
doplnkoch č. 5 ÚPN Mesta Banská 
Štiavnica, o návrhu Zadania pre 
spracovanie "Urbanistickej štú-
die – Počúvadlianske jazero/roz-
vojová lokalita na južnom okraji", 
o investičnom zámere spoločnosti 
LIDL Slovenská republika, v.o.s., 
a informatívnu správu o investič-
nom zámere výstavby obchodné-
ho centra na sídlisku Drieňová. 

Sidónia Kiripolská 

Zo zasadnutia 
komisie 
rozvoja a 
výstavby 
mesta 

Krása kvetov v úsmeve ženy

ECAV cirkevný zbor Banská Štiav-
nica ponúka do prenájmu od 1. 
apríla budovu bývalého učiteľ-
ského ústavu na Ul. Kutnohor-
skej, kde je ubytovacia kapacita 
50 lôžok. Bližšie info mobil: 0908 
963 829 alebo 692 24 61. 

Ľudmila Blašková

Prenájom 



5číslo 10 • 15. marec 2012
sn@banskastiavnica.sk

Vo štvrtok 1. marca 2012 
privítalo Katolícke gymnázium 
sv. Františka Assiského 
vzácnu návštevu z Japonska, 
profesora Hirofumi Wakitu z 
Ryukoku Univerzity v Kjóte s 
manželkou. 

Profesor Wakita sa venuje výsku-
mu výučby anglického a nemecké-
ho jazyka na základných a stredných 
školách a tiež na školách národnost-
ných menšín (napríklad maďarských 
škôl) v strednej Európe. Navštívil aj 
Prahu a tiež Budapešť. A prečo si pre 
svoj výskum vybral práve Katolícke 
gymnázium sv. Františka Assiské-
ho v Banskej Štiavnici? Priviedla ho 
sem naša absolventka Petra Solivar-
ská. Petra bola už na gymnáziu vý-
nimočne jazykovo nadaná a počas 
štúdia absolvovala ročný pobyt na 
strednej škole v Spojených štátoch. 
Po skončení nášho gymnázia bola 
prijatá na štúdium japončiny na 
Univerzitu Komenského v Bratisla-

ve. Na základe študijných výsledkov 
bola vybratá na ročný študijný po-
byt, ktorý absolvovala vo štvrtom, 
t.j. poslednom ročníku bakalárske-
ho stupňa na dievčenskej súkrom-
nej univerzite Ferris University v 
Jokohame. Pobyt trval jeden rok, od 
septembra 2009 do augusta 2010. 
V septembri 2010, po návrate z Ja-
ponska, bola oslovená svojou vyu-
čujúcou japončiny, aby sprevádzala 

profesora Wakitu ako tlmočníčka pri 
jeho prvej návšteve Slovenska. Po 
roku a pol sa na Slovensko vrátil aj 
s manželkou a prišiel si pozrieť ško-
lu, ktorá Petru pripravila na úspeš-
né vysokoškolské štúdium. Svojej 
študentke týmto k jej doterajším vý-
sledkom gratulujeme a ďakujeme za 
šírenie dobrého mena nielen našej 
školy, ale aj nášho mesta.

Katolícke gym. sv. Fr. Assiského

aktualIty

V minulom čísle Štiavnických 
novín sme vás informovali 
o tom, že na oslavách 67. 
výročia oslobodenia Banskej 
Štiavnice sa zúčastnil mimo-
riadny a splnomocnený 
veľvyslanec Ruskej federácie 
Pavel Maratovič Kuznecov 
s manželkou a vedúcim 
protokolu. 

Okrem oficiálneho programu – 
prijatie na radnici, kladenie vencov 
k Pomníku padlých a účasť na zhro-
maždení SZPB – hostia zavítali do 
Múzea vo Svätom Antone, kde ich 
pozdravil krojovaný starosta obce 
p. Jozef Baranyai a expozíciou pre-
viedol v ich rodnom jazyku Ing. Ma-
rián Číž. Pán veľvyslanec nám pre-
zradil, že v detstve strávil so svojimi 
rodičmi, obchodnými zástupcami, 
dva roky v Bratislave, kde chodil do 
slovenskej školy a má aj slovenské 
vysvedčenie. V máji budú dva roky 

od začiatku jeho pôsobenia na Slo-
vensku, takže si slovenčinu stihol 
"oprášiť". Rozumie všetko, po slo-
vensky sa však odváži hovoriť iba 
v súkromí. Hosťom sa veľmi páčil 
Štiavnický betlehem, priznali sa, že 
nič podobné dosiaľ nevideli. Pani 
manželka si odtiaľ odniesla na pa-

miatku drevené suveníry. Zaujíma-
vá pre nich bola aj exkurzia po Pivo-
vare ERB, po ktorom nás previedol 
Ing. Rada. Hostia kvitovali, že ten-
to podnik ponúka nielen pokrm 
pre telo, ale aj pre dušu (Divadiel-
ko v podkroví). A pán veľvyslanec 
po dobrom obede ochutnal aj úde-
né pivo, manželka však ostala iba 
pri minerálke (alkohol vôbec nepi-
je). Ostal čas aj na krátku prechádz-
ku po historickom centre. Hostia sa 
pobavili na historke s fúzatým anje-
likom v podobe Lecha Walesu, kto-
rého nám zanechali poľskí reštau-
rátori. V obchodíku pohostinného 
p. Ladzianskeho (nevšedných hostí 
si uctil pohárikom) manželka pána 
veľvyslanca objavila do svojej ko-
lekcie 77 korytnačiek ďalší exem-
plár.

Ruský diplomat odchádzal z 
nášho mesta nadšený a prisľúbil, že 
sa k nám v budúcnosti rád vráti.

Nora Bujnová 

Naše mesto ruského 
diplomata očarilo

Ruský veľvyslanec. foto michal kríž

Profesor Hirofumi Wakitu z Ryukoku Univerzity s manželkou. foto kag

Katolícke gymnázium 
privítalo návštevu z Japonska

Tohtoročný Medzinárodný deň 
žien oslávili ženy z Centra voľné-
ho času pre seniorov (predtým 
Klub dôchodcov) v miestnej čas-
ti Štefultov neobyčajne slávnost-
ne: v reprezentačných priestoroch 
hotela Kerling v Banskej Štiavni-
ci. Oslava sa konala za prítomnos-
ti primátorky mesta Mgr. Nadeždy 
Babiakovej a Ing. Jaromíra Piliara 
z Mestského úradu. Prítomných 
privítala vedúca CVČ pre seniorov 
v Štefultove p. Ružena Dobrovod-
ská. So slávnostným príhovorom 
vystúpil člen CVČ Milan Štencl, 
ktorý na úvod predniesol báseň z 
vlastnej tvorby "MDŽ v Kerlingu". 
Vo svojom príhovore ocenil neza-
stupiteľné miesto žien v rodine i 
spoločnosti. K prítomným sa pri-
hovorila aj primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková. Slávnostný 
prípitok predniesol za MsÚ Ing. 
Jaromír Piliar, ktorý naše ženy ob-
daroval karafiátmi. Ženy dostali aj 
karafiáty od vedenia CVČ v Šteful-
tove, každá tiež dostala malý vecný 
darček. Stretnutie potom pokračo-
valo družným rozhovorom pri zá-
kuskoch a kávičke. Pri tejto príleži-
tosti chceme vysloviť našu srdečnú 
vďaku vedeniu a pracovníkom ho-
tela Kerling za príjemnú atmosfé-
ru, chutný obed i zákusky.

MDŽ v Kerlingu
Do Kelingu hotela, spoločnosť sa 
zletela. Všetko starší páni, dámy, 
známi i tí menej známi. Všetci majú 
túžbu veľkú: sláviť ženu tvoriteľku. 
Tú, ktorá nám život dala, tú, kto-
rá vždy pri nás stála. Každej patrí 
krásny kvet a želanie k tomu hneď: 
Veľa lásky, zdravia teda! Bez ženy sa 
vyžiť nedá... Milan Štencl

Oslava MDŽ

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje obyva-
teľom a návštevníkom mesta Ban-
ská Štiavnica, že v čase od 2. - 4. 
apríla bude z dôvodu pravidelnej 
údržby plaveckého bazénu pre-
vádzka Mestské kúpele - plaváreň 
zatvorená. Prevádzka bude opä-
tovne otvorená od štvrtka 5. aprí-
la 2012 od 13:00.

Počas veľkonočných sviatkov 
bude prevádzka zatvorená len v 
nedeľu a v pondelok 8. a 9. apríla.

Slezáková Denisa

Prerušenie 
prevádzky 
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Už je tomu rok, čo na 
Základnej škole Svätý Anton 
vznikol ekologický klub 
Stromáčik. Klub si postupne 
získal 15 stálych členov 
z radov žiakov základnej 
školy, podporu vedenia 
školy aj obce. Aktivity klubu 
sú zamerané na ochranu 
životného prostredia, deti sa 
zážitkovou formou priamo v 
teréne učia pochopiť vzťahy 
medzi činnosťou človeka a 
jeho prostredím. 

Tohoročná zima bola na aktivity 
bohatá. December sme začali výro-
bou pohľadníc z vlastnoručne vy-
robeného recyklovaného papiera. 
Pohľadnice sme odovzdali pánu sta-

rostovi obce, ktorý ich využil ako 
pozvánky na Vianočné trhy v obci. 
Na Vianočných trhoch sa Stromáčik 
aktívne zúčastnil vlastnoručne vy-
robenými vianočnými ozdobami z 
druhotných materiálov. Za utŕžené 
peniaze sme zakúpili umelý ekosys-
tém, na ktorom si už žiaci vyskúšali 
vznik dažďa a s príchodom jari budú 
na ňom pozorovať kolobeh vody v 
prírode. Vďaka bohatej snehovej 
nádielke sme mohli skúmať čisto-
tu a pH snehu v okolí školy aj obce. 
Veľmi atraktívne bolo pre deti zisťo-
vanie pH, sfarbenia, zákalu a čisto-
ty potoka Štiavnička, ktorý tečie cez 
ich obec. Kvalitu vody sme skúmali 
na niekoľkých odberných miestach 
a s výsledkami sme informovali ve-
denie obce. Žiaci sa tiež zapojili do 

niekoľkých ekologických súťaží, v 
rámci ktorých vlastnými pozoro-
vaniami hľadali funkcie a význam 
stromu, či negatívne dopady sprá-
vania sa človeka ku krajine. 

Koniec zimy zavŕši Stromáčik za-
pojením sa do veľkej celosvetovej 
akcie – Hodina pre Zem, keď upo-
zorníme na svetelné znečistenie 
atmosféry a s dovolením pána sta-
rostu bude vo Svätom Antone na 
hodinu od 20:30 vypnuté obecné 
osvetlenie. Túto aktivitu bude spre-
vádzať lampiónový sprievod a kon-
cert skupiny Tri prasiatka. Aj touto 
formou pozývame všetkých dob-
rých ľudí, ktorým nie je ľahostaj-
né prostredie, v ktorom žijeme, aby 
nás prišli podporiť.

Zuzana Knezovičová

Zelená zima vo Sv. Antone

Po dvoch rokoch lyžiarskeho 
výcviku dennou dochádzkou 
sa SPŠ S.Mikovíniho podaril 
husársky kúsok - pobyt na 
chate plný nezabudnuteľných 
dojmov a zážitkov. Vďaka 
ponuke pána P. Erneka a ústre-
tovosti vedenia školy sa partia 
prvákov a druhákov v slušnom 
počte - 35 duší, nalodila v 
pondelok ráno do autobusu a 
vyrazila smer: Počúvadlo. 

Príjemné prostredie chaty po-
núklo študentom možnosť oddých-
nuť si v izbách s televízorom, zahrať 
si stolný futbal alebo stolný tenis, čo 
aj náležite využili, vyhriať sa v sau-
ne a vyblázniť sa v bazéne. Ku po-
citu absolútnej blaženosti študen-
ta nechýbalo ani wifi pripojenie na 
internet. Z nadšených ohlasov štu-
dentov vyberáme aspoň tie naj -naj-
dramatickejšie, najkrajšie, najneča-
kanejšie. Čím začať? Vari lyžiarskym 
výcvikom?

Prvý deň sa nesie vždy v zname-
ní očakávaní. Naši študenti ho pre-
žili na malom vleku na Počúvadle, 
kde ich po nevyhnutnej úprave tra-
te vlastnými silami – systémom "ži-
vého ratraku", inštruktori rozdelili 
do troch skupín, podľa výkonnos-
ti i príslušnosti - k lyžiam či snow-
boardom. Nečakaným zážitkom 
bola návšteva malej srnky, ktorá asi 
sympatizuje s lyžiarmi, dala sa po-
hladkať a ponaháňala aj snowboar-
distov. Neveríte? Máme foto a vô-

bec nejde o fotomontáž.
Na druhý deň s napätím očakáva-

li, ako ich prijme Salamandra. Niek-
torí s rešpektom začiatočníka radšej 
absolvovali prvú jazdu dole lanov-
kou a učili sa na Pome .Tí odvážnej-
ší to riskli a šinuli si to svahmi Sala-
mandry s razanciou parného valca a 
takmer zabúdali , že občas je nutné 
aj pribrzdiť. Samozrejme, všetko sa 
dialo pod pozorným dohľadom in-
štruktorov: p. prof. T. Štepánekovej, 
p.prof. M. Prokeina a D. Totkovičo-
vej. Chlapci neodolali skokom, ale v 
zdraví prežili. Elegantné carvingové 
oblúky v duchu inštruktážnych vi-
deí a realizované našimi študentmi 
na večné veky zvečnil prof. telesnej 
výchovy a kameraman v jednej oso-
be M. Prokein. Večerné premietanie 
pobavilo, ale aj odhalilo, kto sa naj-

viac snažil.
Pribudlo aj pár úrazov, veď štu-

dent je tvor krehký a mimoriadne 
meteosenzitívny. Posledný deň sa 
čerti ženili a rýchlosť vetra nedo-
volila spustiť lanovku. Zlyhal aj ná-
hradný kopec- Ski Dúbravy na Iliji, 
ktorý pre zmenu bičoval dážď.

A nakoniec pripájam chválospevy 
spokojných frekventantov lyžiar-
skeho kurzu: „geniálne ubytovanie, 
skvelá strava, dali nám aj dupľu, 
pribrala som 3 kg, pozorný perso-
nál, milí a liberálni vyučujúci, cíti-
li sme sa ako na kúpeľnom pobyte. 
Ak sa bude dať, zúčastníme sa aj na 
budúci rok, Ďakujeme!“ Ako vidíte, 
ešte stále sa dajú úspešne zorgani-
zovať lyžiarske zájazdy. Kde je vôľa, 
tam sa nájde i cesta.

Beata Chrienová

Lyžiarsky výcvik na výbornú

Študenti SPŠ S. Mikovíniho na Počúvadle. foto archív autora

8. marec je medzinárodne 
uznávaný sviatok všetkých 
žien.

Do penziónu Senior Park v  
Prenčove prišli členovia prenčov-
ského Klubu dôchodcov pozdra-
viť spevom, príhovorom a bás-
ňami klientov penziónu. Malo to 
byť prekvapenie, no prekvapení 
boli členovia Klubu dôchodcov – 
keď ich v domove čakalo bohaté 
občerstvenie, napečené koláče a 
slané pečivo. Pri piesni – Pri na-
šom domčeku rozkvitli jablone..., 
zmáčali potôčiky sĺz tváre prítom-
ných. Členovia Klubu dôchodcov 
im tiež s láskou priniesli sladké 
dobroty.

Aj takto vyzerá pohladenie duše 
– seniori seniorom. Budeme radi, 
keď tieto stretnutia budú pokra-
čovať aj v miestnom Klubu dô-
chodcov. Tešíme sa na vás!

Emília Cútová

Pohladenie 
duše

Toto číslo vraví
prestaňte byť žraví
milí páni hradní
voliť boli hladní.

60%ná

Krst
Z ľudí viera obrov činí
a z nich láska ľudí zas.
Dozrel na to čas,
aby sme boli iní. 

Radomír Tomáš

Obyvatelia Prenčova uvítali 
zrekonštruovanú predajňu 
Jednoty. 

V obnovených priestoroch je to-
var prehľadnejšie uložený a rozší-
rila sa ponuka sortimentu. Potešili 
sme sa aj novej predajni Zelovo-
cu, ktorá okrem čerstvej zeleniny 
a ovocia ponúka drogériu, či ume-
lé kvety. 

Takže už aj v našej dedinke sa dá 
dobre nakúpiť, čo sa iste odzrkad-
lí na tržbách v jednotlivých predaj-
niach a nemusíme za týmto tova-
rom cestovať. Emília Cútová

V Prenčove 
otvorili nový 
Zelovoc
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Ponuka na prenájom
Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica ponúka na pre-
nájom bytové priestory. Podrob-
nejšie informácie na webovej 
stránke školy www.sosbs.sk a na 
informačnej tabuli Spojenej Školy.

Oznam
Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov v Banskej Štiavnici ozna-
muje svojim členom, že výbor 
ZO bude poskytovať svoje služ-
by v Klube dôchodcov na Námestí 
sv. Trojice č.7 v týchto termínoch 
21. marca 2012, 4. apríla 2012 od 
9:30 - 12:00. Anton Greguss

Pozvánka
Slovenský ovocinársky a záhrad-
kársky zväz, základná organizá-
cia Štefultov, vás pozýva na vý-
ročnú členskú schôdzu, ktorá sa 
bude konať dňa 18. marca 2012 o 
15:00 v hasičskej zbrojnici Šteful-
tov. Lamper, Mojžiš

Výročná členská schôdza
Výbor odbočky podporného zdru-
ženia Betliar, pobočky č.106 v 
Banskej Štiavnici pozýva svo-
jich členov na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 
24. marca 2012 o 14:30 v rešta-
urácii "Ametyst" na Križovatke. 
Upozorňujeme svojich členov, že 
na uvedenej schôdzi si môžu za-
platiť členské, a to vo výške 10,- 
eur. Členské, na rok 2012 je po-
trebné uhradiť do 30. júna 2012. 
O hojnú účasť na výročnú členskej 
schôdzi vás prosí výbor odbočky 
PPZ. Matidla Šajmerová

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

Ivan Madara

8. marca 
2012 uply-
nulo 10 ro-
kov, čo nás 
n a v ž d y 
o p u s t i l a 
naša drahá 
mamička, starká a prastarká 
Júlia Sláviková rod. Adam-
ková. Tí, ktorí ste ju poznali 
a mali radi, venujte jej spolu s 
nami tichú spomienku.
Syn s rodinou

Vo vytriedených komoditách 
zvezených zo Štiavnice 
(papier, plasty, sklo, nápojové 
kartóny) môžete nájsť 
množstvo vecí, ktoré tam 
vyslovene nepatria. 

Napr. šupky zo zemiakov, kosti, 
zvyšky citrusového ovocia či topán-
ky. Z tých nechutnejších vyberáme: 
rozkladajúce sa kosti z kuraťa, pou-
žitá záchodová kefa, či dokonca po-
užité detské plienky, ktoré sme na-
šli nedávno v hojnom počte (cca 20 
ks) v papieri. 

Ľudí, ktorí hádžu do farebných 
nádob takéto pikantnosti, možno 
zaradiť do 2 hraničných skupín:

extrémni separátori - tvária sa, 1. 
že neprodukujú žiadny zmesový 
odpad tým, že všetko vhodia do 
nádob na triedený zber 

farboslepí ignoranti - tvária sa, 2. 
že triedený zber v meste nee-
xistuje. Bez toho, aby rozlišovali 
farbu zbernej nádoby a nápis, čo 
do nej patrí a čo nie, hádžu svoj 
odpad do prvého koša, čo im prí-
de pod ruku. 

Nech už títo ľudia patria k jed-
nej alebo druhej skupine, výsledok 
je vždy rovnaký: znehodnotenie se-
parátov a sťaženie práce personá-
lu, ktorý uvedené kúsky musí ručne 
vyberať z odpadu pri dotrieďovaní. 
Ak sa však stane, že takto znečiste-
ná vyseparovaná surovina sa dosta-
ne z Technických služieb k ďalšiemu 
odberateľovi, nasledujú sankcie vo 
forme zrážok z odobraných množ-
stiev, zrážok z výkupnej ceny alebo 
si odberateľ fakturuje množstvo ko-
munálneho odpadu, ktoré mu z ta-

kejto dodávky vzniklo. 
V konečnom dôsledku na tom 

škodujú všetci Štiavničania, keďže 
nesprávne triedenie zbytočne od-
čerpáva financie všetkým platite-
ľom poplatku za komunálny odpad. 
Preto prosíme, aby si tí, ktorí sa v 
tomto príspevku spoznali, pozorne 
prečítali leták ako správne separo-
vať, čo patrí a čo nie do jednotlivých 
zberných nádob. Leták je na mest-
skej stránke: www.banskastiavnica.
sk/stranka_data/subory/webbs-a-
ko-spravne-separovat.pdf (v čas-
ti "Občan" kliknite na ľavej lište na 
"Mestské spoločnosti", "Technic-
ké služby" a po otvorení podstrán-
ky Tech. služieb na "Odpadové hos-
podárstvo"). Neničte, prosím, úsilie 
ostatných, ktorí vedia ako na to. 
Všetkým tým, ktorí správne sepa-
rujú, ďakujeme. Miloš Veverka

Plienky do zberu nepatria!

Dňa 29. februára sa na SPŠ.S 
Mikovíniho konalo školské 
kolo Stredoškolskej odbornej 
činnosti, na ktorom sa 
zúčastnilo 17 študentov, ktorí 
predstavili práce na vysokej 
odbornej úrovni v 6 kategó-
riách. Študenti nielen odpre-
zentovali výsledky svojej 
práce, ale preukázali aj svoju 
zručnosť pri tvorbe modelov.

Medzi najúspešnejších  
riešiteľov patrili:

02 Matematika, fyzika �
1. Výpočet materiálovej a ener-
getickej bilancie pomocou rieši-
teľa - Patrik Šuhaj

03 Chémia, potravinárstvo  �
1. Produkcia kyseliny glutámo-
vej baktériami Corynebacte-
rium glutamicum - Dominika 
Gallová 
2. Produkcia pullulánu kvasin-
kou Aureobasidium pullulans - 
Veronika Lihocká 

04 Biológia �
1. Svetelné znečistenie a jeho 
negatívne dopady - Denisa Vi-
zyová 

05 Geovedy (geografia, geológia,  �
geodézia)

1. Vytýčenie a porealizačné za-
meranie inžinierskych sietí na 
stavbe rýchlostnej cesty R1 - 
Štefan Kubík
2. Vizualizácia časti územia Ož-

ďany - Martin Figuli
3. Výpočet objemu skládky štr-
koviska v Žiari nad Hronom - 
Simona Škreňová

07 Pôdohospodárstvo a životné  �
prostredie

1. Využitie biosorpcie pre od-
straňovanie ťažkých kovov z 
vodných roztokov - Gergely Gy-
eneš 
2. Návrh využitia časti Tuhár-
skeho námestia v meste Luče-
nec - Viktória Hudeová
3. Klimatologická stanica- Orav-
ská Lesná - Eva Zvonárová 

11 Informatika �
1. Určovanie vlastností tekutín 
pomocou empirických závislos-

tí - Andrej Baniari
14 Tvorba učebných pomôcok,  �
didaktické technológie

1. Tvorba propagačných mate-
riálov zo životného prostredia 
v edukačnom procese - Karina 
Stolárová 
2. Riadená skládka odpadu v 
Handlovej - Dominika Čokaši-
ová 

Do krajského kola postupujú štu-
denti, ktorí získali 1. a 2. miesto. 

Srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov na krajskom kole, 
ktoré sa bude konať v Banskej Bys-
trici 31. marca 2012.

Slavomíra Kašiarová

Stredoškolská odborná činnosť

Študent 4. ročníka odboru Geodézia kartografia a kataster Š. Kubík pri 
prezentácii. foto archív autora
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Keď sa mi náhodne dostala 
pred oči Vyhláška Krajského 
úradu životného prostredia 
v Banskej Bystrici č. 8/2011 
z 28. novembra 2011, bolo 
už neskoro. Nestačila som 
ani prehltnúť nahromadenú 
horkosť. Ba toto sústo blenu 
nestrávim asi nikdy. Dlho som 
váhala, či sa zmieriť so skutoč-
nosťou a byť ticho, alebo sa 
ozvať a aspoň si uľaviť. Človek 
má vždy dve možnosti. Dobrú 
a zlú. Ja za zlú považujem byť 
ticho.

A tak cítim povinnosť povedať 
tým, čo rozhodli, že sa „ruší ochrana 
chráneného areálu Banskoštiavnic-
ká kalvária z dôvodu absencie prí-
rodných hodnôt, ktoré by mali byť 
predmetom jeho ochrany podľa § 21 
odst.1 a 2 zákona“. Páni, riadne ste 
to pohnojili ! Nesnažte sa nám vsu-
gerovať, že tí, čo ju pred vami zara-
dili do vyššieho levelu, boli hlúpejší 
než vy. Naopak, oni veľmi dobre ve-
deli, že jedinečnosť Kalvárie spočíva 
v súbehu originálnych prírodných, 
kultúrnych i vzácnych historických 
daností, a preto mala aj dostatočne 
široké ochranné pásmo, ktoré je už 
tiež minulosťou. Lebo Kalvária to 

nie je len komplex sakrálnych ob-
jektov aj keď najpôsobivejších a naj-
krajších v Európe, ale je to aj vrch 
čoby unikátny architektonicko-kra-
jinný celok, je to vrch pôvodne nazý-
vaný aj Scharfenberg (Ostrý vrch), 
ktorý je pozostatkom zdenudované-
ho bazaltového vulkánu, ktorý bol 
aktívny v mladších treťohorách. Že 
je pozoruhodným prírodným útva-
rom, ktorý má aj veľký kultúrno-
historický význam a že ukrýva vo 
svojich útrobách to, o čom inde ani 
nechyrujú, to mi nikto nevyvráti. 
Jaspis, polodrahokam hrajúci far-
bami od oranžovej po krvavo červe-
nú, je len jedným z nich, ktoré prí-
rodné sily občas vyvrhnú na povrch 
zemský. A to nespomínam tróniace 
kamenné ruže, šafrany, pobehujúce 
jašterice, toto všetko pánov životné-
ho prostredia neoslovuje? Čo sú po-
tom prírodné hodnoty? Vari to boli 
len lipy, ktorých životnosť sa poma-
ly končí? Natíska sa otázka. Vedelo 
mesto o krokoch bystrického úradu 
ešte pred vydaním Vyhlášky? A ak 
áno, aké bolo jeho stanovisko? Iste 
to bude zaujímať aj viacerých obča-
nov, nielen mňa.

Nuž, nedá mi vysloviť podozre-
nie, že ktosi vie viac o jaspisoch ako 
ja a ten ktosi má o zaujímavé ka-

mienky záujem. 
Čo teda tento krok KÚŽP v Ban-

skej Bystrici znamená v praxi ? Mož-
no som podozrievavá, ale dáva v pod-
state neobmedzený priestor rôznym 
tiežaktivitám. Povedzme si to na ro-
vinu, celé mesto je de facto i de jure 
v I. stupni ochrany a napriek tomu 
sme svedkami nehorázneho ničenia 
„chránených“ hodnôt takými, kto-
rí morálku a vrúcny vzťah k pamiat-
kam majú radi len vo filmoch. 

Pred dvomi rokmi sme Botaniku 
pred hrozbou zrušenia ochrany tým 
istým úradom ubránili. S Kalváriou 
sa nám to nepodarilo. Žiaľ, ani sme o 
tom nevedeli, podobne ako o zruše-
ní ochrany dolnej botanickej záhrady 
pri Fortune pred viacerými rokmi.

Záverečné strohé konštatovanie 
„Ruší sa nariadenie Okresného ná-
rodného výboru v Žiari nad Hro-
nom č. 10 zo 16. decembra 1986 o 
vyhlásení chráneného prírodného 
výtvoru Banskoštiavnická kalvá-
ria“ znie ako umieráčik alebo nek-
rológ z pera prednostu Ing. Tibora 
Tuhárskeho. Predmetná vyhláška 
totiž nadobudla účinnosť 1. januá-
ra 2012.

A čo tak iniciovať vykonanie seri-
ózneho geologického i botanického 
prieskumu? Oľga Kuchtová

Kalvária bez ochrany

Prvá staveb-
ná sporiteľňa, 
a. s., pomáha 
svojim klien-
tom fi nanco-
vať bývanie 
už 20 rokov. 
O jej aktuálnej 
ponuke a mož-
nostiach sta-
vebného spore-

nia hovoríme s Ing. Pavlom Gáborom, 
okresným riaditeľom Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s.

Financovať bývanie je beh na dlhé 
trate. Môže cestu k novému bývaniu 
skrátiť stavebné sporenie?
Súhlasím, že kúpiť si hoci aj staršiu ne-
hnuteľnosť, prípadne pustiť sa do obnovy 
tej, ktorú už vlastníte, často nie je mož-

né bez úveru z banky. Aj preto ponúka-
me klientom všetky typy medziúverov, 
a to aj bez predchádzajúceho sporenia, 
so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadz-
bou už od 1,69 %. V porovnaní s aktuál-
nymi úrokovými sadzbami je táto úroková 
sadzba nižšia o 3 % resp. 4 % p. a.

Za akých podmienok je možné využiť 
tieto úvery?
Akcia je časovo obmedzená do 31. mar-
ca 2012. Zvýhodnená úroková sadzba 
bude platiť 12 mesiacov od schválenia 
úveru v banke. Po roku sa síce úrok 
zmení, ale novú sadzbu platnú o 12 me-
siacov poznáte v PSS, a. s., už teraz. 
Je to úrok, ktorý poskytuje PSS, a. s., 
mimo akciovej ponuky v roku 2012. 
A priemerná úroková sadzba vášho 
úveru bude vďaka zníženej úrokovej 
sadzbe aj tak výhodnejšia, ako u porov-

nateľných produktov na trhu.

Komu a na aký účel sú určené?
Zvýhodnené úvery ponúkame súčasným 
ale aj novým klientom na všetky bytové 
a stavebné účely, ktorých cieľom musí 
byť kúpa, výstavba či rekonštrukcia bý-
vania. Myslím, že prichádzame s touto 
novinkou v pravú chvíľu, veď v mnohých 
rodinách sa o chvíľu začne stavbárska 
sezóna, a nepochybujem o tom, že tie-
to úvery budú vítanou pomocou pri fi -
nancovaní menších, ale aj náročnejších 
projektov. Veď na jednu zmluvu o sta-
vebnom sporení poskytne PSS, a. s., 
úver od 3 tisíc € až do 170 tisíc €, na 
jeden fi nancovaný objekt až 340 tisíc €.

Aké ďalšie výhody sú spojené so 
stavebným sporením?
V prvom rade je to vysoké a bezpečné 

zhodnotenie vkladov. Podľa ich výšky 
získa každý stavebný sporiteľ aj štát-
nu prémiu. V tomto roku predstavuje 
10 % z ročného vkladu, maximálne 
66,39 €. Vklady i štátna prémia sú 
úročené až 2-mi %-mi ročne, čo zna-
mená, že počas šiestich rokov sporenia 
dosahuje priemerné zhodnotenie vkla-
dov až 5,19 % ročne. Samozrejmosťou 
je aj zákonná ochrana vkladov až do 
výšky 100 tisíc €. Osobitnou výhodou 
stavebného sporenia je zákonný ná-
rok na stavebný úver s garantovanou 
úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne 
počas celej doby splácania úveru. Pre 
mladé rodiny a ľudí, ktorí nemajú čím 
ručiť za úver, je jedinečným riešením 
stavebný úver až do 40 tisíc €, ktorý 
PSS, a. s., poskytuje bez preukazovania 
príjmov žiadateľa, bez ručiteľa alebo 
bez záložného objektu. 

PODROBNÉ INFORMÁCIE ZÍSKATE NA ADRESE: BANSKÁ ŠTIAVNICA, KRIŽOVATKA 5, TEL.: 0905 740 244

Prvá staveb-
ná sporiteľňa, 
a. s., pomáha 
svojim klien-
tom fi nanco-
vať bývanie 
už 20 rokov. 
O jej aktuálnej 
ponuke a mož-
nostiach sta-
vebného spore-

nia hovoríme s Ing. Pavlom Gáborom, 

Úver od 1,69 % ročne
Pri fi nancovaní bývania môžete využiť ponuku najväčšej stavebnej sporiteľne

InzercIa

Stanislav Osvald, čitateľ ŠN
Fazuľové bančianske 
gundže 
Potrebujeme: 200 g fazuľa (naj-
lepšie bugáre), 1 vajce, hladká 
múka, 150 g údená slanina, 1 cibu-
ľa, soľ, čierne korenie mleté, pažít-
ka, petržlenová vňať
Postup: Napučanú fazuľu (24 hod.) 
varíme tak dlho, aby sa dala rozpu-
čiť na hrubú kašu. Pokiaľ sa fazu-
ľa varí pokrájame slaninu na malé 
kocky a stopíme na panvici za 2 ly-
žice masti, odstavíme. Príprava ces-
ta: Do fazuľovej kaše pridáme 2 ly-
žice masti, vajce, soľ, korenie podľa 
vlastnej chuti. Dobre premiešame 
a pridáme múku za stáleho mieša-
nia, aby sa vytvorilo cesto ako na 
halušky. Cesto sa zavára do vriacej 
vody ako halušky, ale hádže sa z lo-
pára lyžicou (gundže). Na zostatku 
masti a slaniny v panvici usmažíme 
do žlta na hrubo pokrájanú cibuľu. 
Týmto sa polejú varené, alebo ope-
čené zemiaky aj s gundžami. Nako-
niec sa to posype posekanou pažít-
kou a petržlenovou vňaťou. Doba 
prípravy: 60 – 90 minút podľa dru-
hu fazule.  Dobrú chuť!
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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.8/2012: „Radšej chcem mať sle-
pé jedno oko ako slepé srdce“. Vý-
hercom sa stáva Henrich Zurian, 
Bratská 16, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Cice-
ra: 

A., Otázka 1.pádu, záporná od-
poveď, 3.časť tajničky, predlož-
ka, B., Omen, preto, sníval, napĺ-
ňal, C., Pracuj nožom, žen. meno 
26.7., otvorené angl., žena, R fone-
ticky, D., Otravné látky, tkaný ob-
raz, ochrana tovaru, herecká posta-
va Karola Machatu, orgán zraku, 
E., Kamarát Loleka, napojil alko-
holom, fúka, oktány exp., F., Prehŕ-
ňa vlasy, mohol, drvia, cudzie muž. 
meno, G., Mária, indián, dom fará-
ra, patriaci Janovi, H., Samohlásky 
v slove veže, vyhynutý kočovník, 

meno psa, diera, obme-
na, I., Ponos, splietaj-
te, kruh, otázka na čas, 
J., Stred slova chiníny, 
pokoj, moc, badám, K., 
Ozn. áut Španielska a 
Talianska, 1.časť tajnič-
ky, španielska vychová-
vateľka, 

1., 2.časť tajničky, 
2., Somár česky, patria-
ce ose, spojka, 3., Teda, 
vták, korenina, 4., Gén, 
plocha, zn. kozmetiky, 
hláska pri pozeraní do 
krku, 5., Eman, ozn. vy-
sloboď, skr. mladšieho, 
6., Snan naopak, druh 
Fatimy, pozná, 7., Čis-
tiaci prostriedok, poopekaj, aj, 8., 
Toto, otĺkol, naše pohorie, 9., Kys-
lík, nebdel, 3. pád slova Mara, spo-
luhlásky slova sať, 10., Mal česky, 
František, ozn. kancelárskych po-
trieb, 11., Akt, geometrické teleso, 

čln, 12., Ozn. ruských lietadiel, ope-
kajú, lapala exp., tona, 13., Dusík, 
páli s prehodeným prízvukom, ka-
marát slangovo, vnútri, 14., Stred 
slova oválnosť, manželka Chaplina, 
meno Basingerovej, 15., Snívaj, ob-

lok, vysoké učenie, 16., Koniec taj-
ničky, jód, 17., Hliník, slov. spiso-
vateľ, zástupy, babylonská bohyňa 
Zeme.
Pomôcky: Aníz, Aras, Gelo, Konor, 
Taro, Fatra 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: 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. Allenov-
sky spracovaný príbeh mladej dvojice, ktorá sa tesne pred svadbou vyberie do Paríža, pretože uvažuje o presťa-
hovaní 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 roz-
diel od neho jeho romantickú predstavu nezdieľa a nemyslí si, že toto mesto bolo v 20. rokoch minulého storo-
čia rajom 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 
prehodnotenie 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 polnoč-
nú 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.

Filmový klub OKO: Jack sa chystá vyplávať
Piatok 23.3., 19:00, 2,00 €, USA, 2010, far., 89 min.
Jack (Philip Seymour Hoffman) je šofér limuzíny a sníva o práci v newyorskej hromadnej doprave. Miluje reg-
gae. Väčšinu voľného času trávi so svojím spolupracovníkom a najlepším kamarátom Clydom a jeho ženou Lucy. 
Vďaka nim sa zoznámi s Connie (Amy Ryan), ktorá s Lucy pracuje v brooklynskom pohrebnom ústave. Jack se 
zrazu učí variť a dokonca plávať, aby mohol v lete vziať Connie na jej vysnívané člnkovanie. Kým sa Jack a Con-
nie pomaly oddávajú rodiacej sa láske, manželstvo Clyda a Lucy sa otriasa v základoch. Oba páry sa musia vy-
rovnať s nevyhnutným osudom svojich vzťahov.
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Dlho očakávaná jar prišla. 
Marec je už tradične Mesiacom 
knihy. Rád by som vás 
upozornil na zaujímavé knihy, 
ktoré sa nedávno dostali 
na pulty kníhkupectiev. Kto 
miluje napätie a vojnovú 
hrôzu, mal by siahnuť po knihe 
Nitrianske inferno (Nitra, 
Sobor, 2010, 184 str.). 

Emil Vontorčík: Nitrianske  
inferno 

Autor Emil Vontorčík v útlej kniž-
ke odhaľuje prekvapivé udalosti z 
konca 2.sv. vojny. Sám som nevedel 
o tom, že dňa 26.marca 1945, pon-
delok po Kvetnej nedeli, mesto Nit-
ra sa stalo terčom nemilosrdného 
bombardovania sovietskym letec-
tvom. Táto udalosť sa v minulých 
rokoch utajovala. Nitra bola otvo-
reným mestom. Nemecké oddie-
ly opustili mesto a všetci očakáva-

li príchod blízkej Červenej armády. 
Na vyprázdnené mesto bez pred-
chádzajúceho prieskumu zaútoči-
li sovietske bojové lietadlá. Obete 
medzi obyvateľstvom boli značné, 
bombardovanie zasiahlo aj nemoc-
nicu. Kniha je zbierkou príbehov 
ľudí, ktorí tieto udalosti spred 60 
rokov sami prežili. Autor PhDr. 
Emil Vontorčík je významný slo-
venský informatik a začas bol riadi-
teľom Univerzitnej knižnice v Bra-
tislave. 

Ľuboš Jurík: Smrť ministra
Druhou pozoruhodnou knihou, 

ktorú som si prečítal, je rozsiahly 
román Ľuboša Juríka Smrť ministra 
(Matica slovenská, Martin 2011, 
310 str.). Osou románu je noc pred 
popravou Vladimíra Clementisa, vý-
znamného slovenského komunis-
tického intelektuála, ktorý sa stal 
obeťou osobnej Stalinovej pomsty. 

V knihe čitateľ nájde aj text divadel-
nej hry Ministrova smrť. V knihe je 
pripojené aj DVD televízneho filmu 
toho istého názvu, kde v réžii Mira 
Košického úlohu väzňa Clementisa 
stvárňuje Ján Króner. Tragický prí-
beh komunistu, ktorého privedie 
pod šibenicu vlastná strana, skú-
sený prozaik Jurík spracoval ako 
fiktívny rozhovor Clementisa so 
svojím advokátom noc pred popra-
vou. Postupne sa tak odhaľuje zlo-
žitý život hrdinu. Spoznáme nielen 
politické pozadie čias neznámych 
dnešným čitateľom. Autor zobrazu-
je aj Clementisove ľudské stránky, 
jeho lásku k manželke Líde, uväz-
nenej v tom istom väzení, pričom o 
sebe nevedeli...

Úlohou literatúry je zanechať 
svedectvo o dobe. Som presvedče-
ný, že tieto knihy vás nielen poučia, 
ale aj duchovne obohatia.

Anton Hykisch

Prečítajte si, milí priatelia...

„Čoho všetkého sme 
schopní pre detský úsmev?“ 
pomyslela som si, keď som 
na svoje drahocenné klobúky 
priväzovala kraslice, prišívala 
bacuľaté vrecúška s levan-
duľou, či titulnú stránku našich 
novín a písacie potreby, ako 
neodmysliteľnú pomôcku 
každého novinára. 

Cítila som takú radosť, akoby som 
aj ja sama bola opäť dieťaťom. A 
bolo nás viac, lebo v sobotu 3. marca 
2012 sa v klubovni OZ Margarétka 
uskutočnila Klobúková paráda, na 
ktorej sa to fantastickými pokrýv-
kami hláv len tak hemžilo. Detičky 
tancovali, spievali, žiarili šťastím a 
neustále nám svoju lásku prejavo-
vali objatiami, ba aj božtekmi na líč-
ka. Evka Hornická nás dokonca po-
hostila vynikajúcou narodeninovou 
tortou a do tanca nám úžasne hral 

a spieval pán Jozef Radjansky, ml. 
Pani primátorka Mgr. Nadežda Ba-
biaková už tradične prispela deťom 
na občerstvenie. Pomohli aj láskaví 
sponzori Potraviny Ernek, pán No-

votný, s.r.o., a predsedníčka Živeny 
pani Jolana Šamová. Srdečne ďaku-
jeme a už teraz všetkých pozývame 
na májové stretnutie na Sitne.

Janka Bernáthová

Klobúková paráda s Margarétkou

Veselé "Margarétky". foto ján koťo

Februárové číslo mesačníka 
"Cestovateľ "prináša bohatý 
materiál o B.Štiavnici. 

Šéfredaktor Ľubomír Motyčka sa 
venuje histórii mesta, jeho dominan-
tám, významným obyvateľom, vyná-
lezcom i tvorcom kultúrnych hodnôt. 

Upozorňuje na bohatý spoločensko-
kultúrny život mesta, aj zaujímavé 
expozície, napr. Štiavnický betlehem. 
Zvláštny článok je venovaný Kalvá-
rii. V rozhovore s Ing. Richardom Ka-
ňom sa čitatelia dozvedia o činnos-
ti Slovenskej banskej, s.r.o., jedinej 
funkčnej bane v súčasnosti. Pán Igor 

Kuhn, výkonný riaditeľ Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu, Región 
Banská Štiavnica , hovorí o najbliž-
ších plánoch tohto združenia. Ne-
chýba ani podrobný plán centrálnej 
pamiatkovej zóny, príťažlivé fotogra-
fie a reklama ubytovacích a stravova-
cích zariadení. Nora Bujnová

Miro Gavran: Muž mojej ženy.
Réžia: Vlado Zetek -
Účinkujú: Jozef Klučár, Pavol  -
Škrha
Zvuk: Peter Hegyi -
Svetlo: Vlado Zetek -
Scéna: Denisa Bogdalíková -
Inšpicia: Vilan Malachovič -

Dvaja muži, dve nárečia a jed-
na žena. Malackí ochotníci sa 
opäť premenili vďaka chorvátske-
mu dramatikovi Mirovi Gavrano-
vi na komorné divadlo. V hre sa 
totiž objavujú len dvaja herci, no 
ako to už býva, keď sa stretnú po-
kope "chlopi" - všetko sa točí oko-
lo žien.

V tomto prípade sa celý dej točí 
okolo jednej ženy - Dobruše, ktorej 
tvár a hlas prepožičala známa slo-
venská herečka a zabávačka. Spo-
znáte ju? Dobruša je obyčajná pra-
covitá žena, ktorá si zariadila život 
po svojom, tak ako milióny iných 
žien na svete. Jej riešenie je však 
prinajmenšom šokujúce a navyše 
protizákonné. Dobruša má dvoch 
mužov, ktorí o vzájomnej existen-
cii ani len netušia. No jedného dňa 
je tajomstvo odhalené.

Keď sa východniar stretne so 
Záhorákom, očakávali by ste znač-
né komunikačné problémy, no títo 
dvaja si rozumejú dokonale. Majú 
totiž veľa spoločného..

Piatok 30. marca 2012, o 18:00 
hod., v divadle Pivovaru ERB, No-
vozámocká 2, Banská Štiavnica, 
vstupné: 9 € v predpredaji, 14 € 
v deň predstavenia. Predpredaj 
vstupeniek: v reštaurácii Pivova-
ru ERB, na tel. čísle 0917 755 235 
alebo na www.pivovarerb.sk

Mária Radová

Pivovar Erb 
pozýva

Časopis Cestovateľ o našom meste
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Meno: RANGO, vek: cca 1,5 
roka, rasa: kríženec NO, farba: 
odtiene hnedej, veľkosť: 
mohutný, o niečo menší ako 
klasický NO; veterinárne 
ošetrený, čipovaný. Pozná-
vacie znamenie: sklopené 
uško, to druhé ukazuje ten 
správny smer.

Ahóóój, volám sa Rango a som 
celkom obyčajný psík...Hmm, no 
dobre, teda nie až taký obyčajný. 
Som výnimočné stvorenie, poprav-
de, som perpertum mobile. Som 
stvorenie s nevyčerpateľným po-
tenciálom. Mám dušu plnú pocho-
penia a lásky. Som skvelým parťá-
kom pre deti, či aktívneho človeka. 
Získam si srdce každého. Som ši-
kovný psík. 

Zbožňujem naháňačku. Ak ste 
sa už teraz do mňa zaľúbili a ste se-
davý typ, prepáčte, musím vás od-
mietnuť. 

Snažím sa porozumieť ľudským 
pravidlám, ale prepáčte, občas sú 
padnuté na hlavu. Prečo by som ne-
mohol zjesť hovienko či obhorený 
papek? No dobre, dobre...Síce sa mi 
niektoré ľudské pravidlá zdajú hlú-
pe, ale som odhodlaný ich rešpekto-
vať a plniť. 

Vedel by som rozprávať o sebe 
celé dni, pokúsim sa skrátiť to. Tak-
že, s každým chcem byť kamarát, 
nechápem tých nevrlých namosú-
rených psov. A ešte niečo. Modrý, 
zelený, môže byť vlastne akýkoľ-
vek, hlavne nech je to gauč. No dob-
re, aby ste si nemysleli, že som ná-
ročný, môže to byť aj kreslo. Hlavne 
nech je tam teplo a nech ste tam vy.

Mimochodom, hodím sa ja pred 
váš krb. Pokračoval by som aj ďa-
lej, ale to už radšej v prípade serióz-

neho záujmu zoznámiť sa so mnou, 
predsa nebudem žiť s hocikým, to 
dúfam chápete. 

Fotku mi posielať nemusíte, stačí, 
keď mi zavoláte alebo napíšte mo-
jim sekretárkam z OZ Túlavá labka. 

PS: môžete sa ozývať aj zo zahra-
ničia, nemám žiadne jazykové ba-
riéry.

Kontakt: tulavalabka@gmail.
com, 0918 050 524, 0911 291 083, 
0908 953 783, 0903 261 807.

OZ Túlavá labka

šport

Jarné Majstrovstvá stredosloven-
skej oblasti žiakov A, B juniorov 
a seniorov – dlhé trate, sa konali 
25. februára 2012 v meste Čadca.

Kategória seniorky  
a juniorky 
Tenkelová Denisa
1500 m voľ. sp. - 18:43.70 - 1.
Maruniaková Monika 
1500 m voľ. sp. - 19:41.70 - 4.

Kategória seniori a juniori
Adamský Marián 
400 m voľ. sp - 4:34.35 - 1., 800 m 
voľ. sp. - 9:57.86 - 3.

Kategória žiaci A
Ernek Matej 
1500 m voľ. sp - 20:37.94 - 6., 800 
m voľ. sp - 10:11.85 - 3.

Kategória žiaci B
Ernek Šimon 
800 m voľ. sp - 11:26.14 - 3.

Kategória žiačky B
Potančoková Timea
800 v voľ. sp - 14:34.83 - 11. 
Plavecký klub Banská Štiavnica 

Plávanie

Futbal

Stolný tenis

V 9.kole sa našim družstvám 
nedarilo a obidve prehrali. 
V 10.kole sa odohrá 
banskoštiavnické derby, keď 
Klopačka privíta doma Sitno.

Nová Baňa - Opevnenie Banská 
Štiavnica-Klopačka 5,5:2,5
Body: vyhrali Jancsy a Niemeyer, 
remizoval Majsniar 

Opevnenie Banská Štiavnica-
Sitno - ŠO Podbrezová 1,5:6,5
Body: vyhral Píš a remizoval Lon-
gauer

Ostatné výsledky
ŠO Kremnica - ŠK Vinica 0:8 -
PŠK Kurta Banská Bystrica -  -
ŠK Veža CVČ Banská Bystrica 
5,5:2,5
Magnezit Jelšava B - ŠK Garde  -
CVČ Detva 4,5:3,5
FTC Fiľakovo B - ŠK Podpoľanie  -
Stožok 5:3
PŠK Rimavská Sobota - Slovan  -
Modrý Kameň 4:4
Slovan Sliač - Balassagyarmati  -
Kabel SE 5:3
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Slovan  -
Hrnčiarske Zalužany 4:4

1 PŠK Kurta B. Bystrica 9 9 0 0 18 263.00
2 Magnezit Jelšava B 9 7 1 1 15 269.00
3 ŠK Garde CVČ Detva 9 5 1 3 11 271.50
4 ŠO Podbrezová 9 5 1 3 11 262.00
5 PŠK Rimavská Sobota 9 4 2 3 10 263.50
6 FTC Fiľakovo B 9 5 0 4 10 262.00
7 ŠK Vinica 9 5 0 4 10 250.00
8 ŠK Veža B. Bystrica 9 5 0 4 10 232.00
9 ŠK Podpoľanie Stožok 9 4 1 4 9 262.50

10 Slovan Nová Baňa 9 4 1 4 9 259.00

11 Opevnenie Banská 
Štiavnica Sitno 9 4 0 5 8 264.00

12 Slovan Sliač 9 4 0 5 8 249.50
13 ŠK Orlová Pohorelá 9 3 2 4 8 245.00
14 Slovan Modrý Kameň 9 3 2 4 8 241.00
15 Balassagyarmati 9 3 1 5 7 232.50

16 ŠK Slovan Hrnčiarske 
Zalužany 9 1 2 6 4 239.50

17 ŠO MsL Kremnica 9 2 0 7 4 237.50

18 Opevnenie Banská 
Štiavnica Klopačka 9 1 0 8 2 243.50

Standa Kuchyňa

iii. liga v šachu – 9. kolo

Prípravný zápas sa hral 11. mar-
ca 2012 v Hronskom Beňadiku.
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Nová Baňa 0:4(0:2)
Pažout, Čiliak, Hanzlík A., Necpal, 
Halát, Hanzlík P.(60’ Ferienčík st.), 
Dulaj, Barák, Urgela, Šima (46’ Fe-
rienčík ml.), Andraščík, Kminiak. 

Ivan Javorský

Psík Rango. foto oz túlavá labka

Zápasy 11. kolo extraligy mu-
žov v stolnom tenise sa odohrajú 
v piatok 16. marca. 2012 o 18:00 
medzi STKM B. Štiavnica A a Sta-
voimpex Holíč A, a v sobotu 17. 
marca 2012 o 11:00 medzi STKM 
B. Štiavnica A a MSK Malacky A. 
Zápasy sa budú hrať v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1 (býva-
lý KASS). Príďte povzbudiť našich 
hráčov! Peter Sliacky

Predstavujeme psíka: Rango

Umelecké slovo, hudba, 
spev, tanec, folklór, trubači, 
sokoliari, barmanská šou, 
módna prehliadka, prezentácia 
spoločenských účesov...

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica, Školský 
internát pri Spojenej škole v Ban-
skej Štiavnici, Mesto Banská Štiav-
nica srdečne pozývajú vás a vašich 
priateľov na prezentáciu záujmo-
vo-umeleckej činnosti a tvorivosti 

mládeže. Streda, 21. marca 2012 o 
17:30 – Školský internát pri Spoje-
nej škole v Banskej Štiavnici (Pov-
razník).

Bližšie info: 045/692 13 87, 0915 
819 989, e-mail: petrová@osveta-
ziar.sk. Mária Petrová

Pozvánka na Art Pódium 2012
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reality služby

práca

inzercia

InzercIa

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

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

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

Kúpim 3-izbový byt v BŠ, tel.č.: 0905  �
148 574

Predám garáž, tel.č.: 0907 624 974 �
Predám pozemok v BŠ časť Štefultov  �

3750 m² na slnečnom mieste, prístu-
pová cesta priamo k pozemku, inž. sie-
te 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 dohodou,  �
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 za- �
riadený byt v historickom centre BŠ aj 
krátkodobo, viac informácií na tel.č.: 
0903 795 775

Predám garáž z rodinných dôvodov,  �
tel.č.: 0907 830 951

Predám 2-izbový byt na Križovat- �
ke vedľa Billy. Cena dohodou, tel.č.: 
0903 621 917

Dám do prenájmu chatku so záhrad- �
kou na Štefultove, 045/692 92 10 

Hľadám pozemok pre klientov v cen- �
tre alebo okolí BŠ, viac informácií na 
tel.č.: 0908 906 704 

RK predá 3-izbový byt na sídlis- �
ku Drienóvá, viac informácií na tel.č.: 
0908 906 704

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, motorovou  �
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Strihanie ovocných stromov, chemic- �
ká ochrana stromov, dĺžka rozprašova-
nia 9 m, tel.č.: 0918 594 753

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

Odstúpime zabehnutý obchod s po- �
travinami na Hornej Rovni, tel.č.: 0904 
947 093

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

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

Predám metrovicu a štiepané klátiky  �
do krbu, tel.č.: 0944 164 590

Predám obrazy Jozefa Kollára. Tel.:  �
0944 445 105

Úspešná realitná kancelária 
v Banskej Štiavnici:

Directreal TOP

Príjmeme nových maklérov!

KRIŽOVATKA 5

...ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám

KÚPA - PREDAJ - PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

STOLMID – Miloš Dubovský
Vstavané skrine, 

kuchyne a iné
na mieru 

a aj na splátky!

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

POŽIADAVKY: 
Kuchár –  výučný list alebo rekvalifi kácia 

(prax nie je nutná)
Čašník –  komunikatívnosť, príjemné 

vystupovanie, znalosť AJ alebo 
NJ vítaná

PONÚKAME: 
Možnosť 13. platu, stabilný a priateľský 
kolek tív, navštevovanie kurzov v oblasti gas-
tronómie, stabilná práca s fi nančnou istotou.

Spoločnosť ERB – Eduard 
Rada Breweries, s.r.o., prijme 

na pozície

KUCHÁR, ČAŠNÍK

Žiadosť posielajte na 
maria.radova@pivovarerb.sk, 0918 356 744

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

Ponúkame predaj, servis, montáž 
PC a satelitov.

Predaj vysokorýchlostného 
internetu od 4 € za mesiac.

PC-TEAM.sk

www.pc-team.sk tel.: 0904 638 653


