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Inzercia

V nedeľu 20. marca 2011 naše 
historické mesto navštívil Jeho 
Excelencia mimoriadny a spl-
nomocnený veľvyslanec Spo-
jených štátov amerických v 
Slovenskej republike Theodore 
Sedgwick s priateľmi. 

 V historickej radnici ich prijala 
primátorka mesta Banská Štiavnica 
Mgr. Nadežda Babiaková. Pán veľ-
vyslanec ako vyštudovaný historik 
prejavil živý záujem o naše mesto, 
preukázal aj určité vedomosti o 
našich reáliách a podpísal sa do pa-
mätnej knihy.  

Potom sa hostia prešli po meste, 
pozreli si najvýznamnejšie pamiat-
ky, vrátane štôlne Michal.  Ďalšou 
ich zástavkou bol drevený pohyb-
livý Štiavnický betlehem, ktorý ich 
mimoriadne zaujal, zdržali sa tam 

dlhšie  a stretli sa aj s jeho autorom 
Ing. Petrom Chovanom. Nepredaj-
né modely zaujali pána veľvyslanca 
natoľko, že sa s ich autorom doho-
dol na výrobe jedného modelu arti-
kulárneho kostolíka v Hronseku. Po 
obede a ochutnávke piva v pivovare 
ERB hostia navštívili Banské múze-
um v prírode, kde ich zaujala tech-
nika a prostredie. No a nakoniec 
Múzeum vo Svätom Antone, kde 
okrem poľovníckej časti obdivovali 
aj zábery prepravy Sochy slobody z 
Paríža do New Yorku. 

Bola to prvá návšteva pána veľ-
vyslanca v Banskej Štiavnici od 
jeho nástupu do tejto diplomatickej 
funkcie v auguste 2010, ale určite 
nie posledná. Okrem histórie sa ve-
nuje aj poľovníctvu, a tak v jeho iti-
nerári sa objavia aj Hubertove dni v 
prvý septembrový víkend a zrejme 

aj Salamandrove dni v druhý sep-
tembrový víkend.  

A ešte jedna zaujímavosť. Bola to 
práve jedna z priateliek pána veľvy-
slanca, ktorá ho na základe obsiah-
leho článku v Th e New York Times 

(jeden z najznámejších amerických 
denníkov) o Banskej Štiavnici ako 
o jednom z najvýznamnejších po-
kladov Európy upozornila na našu 
Štiavnicu.

mrn

The New York Times a Štiavnica

28.marca 1592 sa narodil učiteľ 
národov, český humanistický 
spisovateľ, fi lozof a reformátor 
pedagogiky. Tento deň je Dňom 
učiteľov, ktorým chceme touto 
cestou poďakovať za ich prácu 
pri výchove a vzdelávaní mladej 
generácie,  za ich odvahu a tr-
pezlivosť, za námahu a úsilie.

Vážené panie učiteľky, vážení páni 
učitelia!

Snáď nie je iné také povolanie , ako 
to Vaše,  ktoré by dennodenne, rok 
za rokom, vždy v ďalších a ďalších 
mladých srdciach zapaľovalo iskru 
túžby poznania, pestovalo schopnosť 
vnímať život, seba, dobro a zlo, vní-
mať a tvoriť harmóniu a krásu .

Vy, učitelia, musíte byť psycho-
lógmi, musíte vedieť, čo je slušné, 
musíte byť matkou, otcom, priate-
ľom, trochu aj  hercom, lenže vždy 
pripravení pravdivo odpovedať na 
nespočetné otázky. Vytrvalým se-
bavzdelávaním a pribúdajúcimi 
skúsenosťami dosahujete svoje pe-
dagogické majstrovstvo uplatňujúce 
sa nielen v procese výchovy a vzde-
lávania, ale aj pri plnení množstva 
úloh, ktoré ako pedagógovia zabez-
pečujete v mimoškolských, voľnoča-
sových, záujmových, projektových a 
iných aktivitách.

Ste ľudia, ktorí podstatne ovplyv-
nili a ovplyvňujú smerovanie a prá-
cu celých generácií ľudí, ktorí si aj 
po rokoch dokážu sprítomniť Vaše 

tváre, hlas, láskavé slovo, pokarha-
nie – ale častejšie povzbudenie.

A my Vám ďakujeme.  Nie s vedo-
mím povinnosti, ale predovšetkým 
s úprimnou, nadovšetko úctivou 
radosťou, že ste tu, že ste zotrvali 
na ťažkej ceste pedagóga, skromní 

a obetaví.
Želáme Vám pevné zdravie, veľa 

tvorivých síl, mnoho šťastia a osob-
ných úspechov. 

S úctou a vďakou
Mgr.Nadežda Babiaková 

primátorka mesta

Poďakovanie ku Dňu učiteľov 
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Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková prijala veľvyslanca USA v SR 
Theodora Sedgwicka
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Z programu primátorky

Pozvánka

Mestská polícia 
informujeVyhlásenie výberových konaní

Mesto Banská Štiavnica, v zastú-
pení primátorkou mesta Mgr. 
Nadeždou Babiakovou, vypisuje 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie: 

zamestnanec na úseku:

- Samostatné zabezpečovanie a re-
alizovanie kultúrnych podujatí alebo 
vzdelávacích podujatí, programo-
vých a produkčných činností organi-
zovaných oddelením kultúry, športu 
a CR, 

- Vysielanie oznamov v mest-
skom rozhlase, starostlivosť o vzhľad 
všetkých propagačných  skríň mesta, 
úradných tabúľ a ich aktualizácie,

- Zabezpečovanie administratív-
nych práce oddelenia, starostlivosť o 
majetok oddelenia, vedenie  centrál-
neho protokolu spisov oddelenia.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 
13. 04. 2011 o 15.00 hod. v kancelárii 
primátorky mesta v Banskej Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úrade 
v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. 
alebo na tel. č. 045/6949612, resp. 
6790362.

Písomné prihlášky s požadovanými 
dokladmi treba zaslať alebo osobne 
doručiť do 08. 04. 2011 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie č. 1, 
969 24 Banská Štiavnica na obálke s 
označením: Výberové konanie – odde-
lenie kultúry, športu a CR.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- ÚSO vzdelanie s maturitou
Iné požiadavky:
- občianska bezúhonnosť
- znalosť na PC: MS Offi  ce (Word, 

Excel) – pokročilý,
- Internet (e-mail, www) - pokro-

čilý
- ochotu učiť sa a vzdelávať

Ponúkame:

- fi nančné ohodnotenie na základe 
príslušných právnych noriem    

plus pohyblivá zložka v závislosti 
od pracovného výkonu

- prácu vhodnú aj pre dynamic-
kých absolventov
Uchádzači o výberové konanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška do výberového kona-
nia

- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 
- čestné vyhlásenie o bezúhon-

nosti
(u úspešného kandidáta sa bude 

vyžadovať výpis z registra  
trestov nie starší ako 3 mesiace)

Mesto Banská Štiavnica, v zastú-
pení primátorkou mesta Mgr. 
Nadeždou Babiakovou, vypisuje 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie: 

zamestnanec na úseku:

- vybavovanie ucelených odbor-
ných agend vo vymedzenej oblasti 
samosprávy (Štátny fond rozvoja 
bývania),

- samostatná odborná práca a prí-
prava rozhodnutí vo vymedzenej ob-
lasti na úseku územnéhoo rozhodo-
vania a stavebného poriadku vrátane 
sankcií (správa na úseku stavebného 
poriadku na úrovni obce).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 
12. 04. 2011 o 14.00 hod. v kancelárii 
primátorky mesta v B. Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úrade v 
čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. alebo 
na tel. č. 045/6949612, resp. 6749602.

Písomné prihlášky s požadovaný-
mi dokladmi treba zaslať alebo osob-
ne doručiť do 08. 04. 2011 na adresu: 
Mestský úrad, Radničné námestie č. 
1, 969 24 Banská Štiavnica, na obálke 
s označením: Výberové konanie – 
oddelenie výstavby, RM, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa technického alebo príbuzného za-
merania (stavebný odbor výhodou)
Iné požiadavky:

- 3 roky praxe v danej oblasti
- občianska bezúhonnosť
- odborná spôsobilosť v oblasti 

preneseného výkonu štátnej správy 
na úseku bývania a stavebného po-
riadku vítaná

- podmienka získania odbornej 
spôsobilosti pre výkon funkcie do 3 
mesiacov od nástupu do zamestna-
nia
Ponúkame:

- fi nančné ohodnotenie na zákla-
de príslušných právnych noriem plus 
pohyblivá zložka v závislosti od pra-
covného výkonu
Uchádzači o výberové konanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška do výberového kona-
nia

- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania  
- čestné vyhlásenie o bezúhonnos-

ti (u úspešného kandidáta sa bude 
vyžadovať výpis z registra  

trestov nie starší ako 3 mesiace)

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 30. marca 
2011 (streda) o 13,00 hod. Za-
sadnutie sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti historickej radnice, 
prízemie č.d. 4.

Mgr. Nadežda Babiaková v. r.

primátorka mesta

Dňa 12.3.2011 o 20.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná do 
lokality Šobov, kde došlo k bitke 
medzi dvoma rómskymi občan-
mi. Nakoľko jedna osoba bola 
zranená, na miesto bola privo-
laná záchranná služba a hliadka 
OO PZ. Vec je v riešení OO PZ.  

Dňa 15.3.2011  o 14.15 hod. 
oznámil na útvar MsPo V.G. z 
Banskej Štiavnice, že ho v zá-
hradkárskej oblasti na Štefulto-
ve napadli 2 psy. Hliadka MsPo 
objasňovaním priestupku zisti-
la majiteľa psa. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.   

Dňa 17.3.2011 o 07.00 hod. 
bolo  na útvar MsPo  oznámené, 
že v byte na Ul.  Povrazník do-
chádza k domácemu násiliu. Na-
koľko oznámenie sa zakladalo na 
pravde, bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ. Vec je v riešení 
OO PZ.  

Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
vodičov motorových vozidiel, 
aby dodržiavali pravidlá cestnej 
premávky a neparkovali so svo-
jimi motorovými vozidlami na 
verejnej zeleni. V opačnom prí-
pade porušujú § 25 ods. 1 písm. 
s/ zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o 
cestnej premávke, ktorý hovorí, 
že vodič nesmie zastaviť a stáť na 
cestnej zeleni a inej verejne prí-
stupnej zeleni, na ostrovčekoch 
a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou. 
V prípade porušenia uvedeného 
ustanovenia hrozí vodičovi blo-
ková pokuta až do výšky 65,- €.

     
Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

21.3.

Zabezpečovanie materiálov 
pre pracovníkov Správy fi nančnej 
kontroly k projektu Rekonštruk-
cie Základnej školy J. Horáka v B. 
Štiavnici. 

Gremiálna porada vedúcich 
oddelení MsÚ.     
22.3.

Zabezpečovanie materiálov 
pre pracovníkov Správy fi nančnej 
kontroly k projektu Rekonštruk-
cie Základnej školy J. Horáka v B. 
Štiavnici. 

Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie k doriešeniu projektu 
rekonštrukcie objektu na Ul. A. 
Kmeťa 5.

Pracovné stretnutie so zástup-
com SVP, š.p., k dodaným pod-
kladom ohľadne podpory vytvo-
renia pracovných miest a riešenia 
zamestnávania pri odstraňovaní 
povodňových následkov a pred-
chádzaní povodniam. 

Pracovné stretnutie s pro-
jektantom k riešeniu verejného 
osvetlenia na sídlisku Drieňová.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami samosprávy mesta Vráble. 
23.3.

Pracovné stretnutie s J. E. Va-
lerie Raymond, veľvyslankyňou 
Kanady na Slovensku a v Českej 
republike.    

Pracovné stretnutie signatárov 
Deklarácie pokračovateľov du-
chovného dedičstva slávnej Ba-
níckej akadémie v Banskej Štiav-
nici pri príležitosti 10. výročia 
podpísania Deklarácie. 

Účasť na prezentácii záujmovo 
– umeleckej činnosti a tvorivosti 
mládeže ART PÓDIUM 2011.
24.3.

Pracovné stretnutie so zá-
stupcami vydavateľstva AB ART 
press. 
25.3.

Príprava materiálov pre výjaz-
dové zasadnutie zastupiteľstva 
BBSK. 

Práca na projekte obnovy zvo-
nice na Zvonovom vŕšku. 
26.3.

Slávnostné prijatie občanov 
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová 
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Mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková zvolala na 15. 
marca mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva.
Prítomní: všetci poslanci

Poslanci MsZ schválili:

- Zmluvu o termínovanom 
úvere č. 08/002/11 na úver vo 
výške 138 000 eur s cieľom kúpy 
nehnuteľnosti (administratívna 
budova – súp. č. 1591, kotolňa, 
sauna a priľahlé pozemky v k.ú. 
Banská Štiavnica)

- Zabezpečenie úveru vista 
blanko zmenkou č. 08/002/11
Poslanci MsZ vzali na vedomie:

- stanovisko hlavného kontro-
lóra k úveru

Po interpeláciách a dopytoch 
poslancov primátorka mesta za-
sadnutie ukončila.

ŠN

Na začiatku bola len nesmelá 
myšlienka, ktorá sa opovážila pre-
rásť do výzvy, aby sa stretla s priaz-
nivou odozvou, ba až nadšením 
tých, ktorí si chceli pripomenúť 
význam vody pre život, a to nielen 
slovami, ale aj skutkami  hodnými 
nasledovania.

Prvotným zámerom bolo vy-
čistenie prameňa sv. Jána Nepo-
muckého pod Červenou studňou 
a Vodárenských jazier. K výzve sa 
postupne pripojilo 26 dobrovoľ-
níkov z radov študentov SOŠL a  
pani vychovávateľky Idka Hradi-
lová a  Hanka Černotková s dcé-
rou Saškou, neúnavná ochrankyňa 
prírody pani Oľga Kuchtová a prí-
jemným prekvapením bol príchod 
11členov Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v B.Štiavnici na čele s 

akčným veliteľom, p. Vladimírom 
Popracom st. Pod jeho velením za-
čali motorizovaní členovia DHZ s 
čistením terénu od Červenej studne 
a lesáci od hrádze veľkého Vodá-
renského jazera, kde ich viac, než 
legenda o mníchovi Františkovi, 
zaujal miestny milovník kúpania v 
Adamovom rúchu. Počasie i nálada 
boli slnečné, aj keď vyššie položené 
jazerá ešte spali pod vrstvou ľadu. 
Obidve pracovné skupiny sa stretli 
pri prameni sv. Jána, kde vrecia s 
vyzbieraným odpadom naložili do 
hasičského auta, vypočuli si niečo 
o histórii tohto miesta i živote ml-
čanlivého svätca, stali sa svedkami 
chemického rozboru vody z prame-
ňa, ba aj zvláštneho pokusu s vodou 
horiacou. Študenti  si otestovali 
svoje vedomosti priamo v prírode, 

čo bolo aj vďaka vynaliezavosti p. 
Hradilovej veľmi zábavné. 
Nakoniec každý dostal sladkú od-
menu, darček na pamiatku a tí naj-
lepší aj jednotku.

Potom sme sa s našimi hasičmi a 
p. Kuchtovou rozlúčili. Na spiatoč-
nej ceste sme ešte našli niekoľko de-
siatok fl iaš, pneumatiky, exkluzívne 
kúsky oblečenia, ba aj lyžu. Vychut-
nali sme si pohľad na nádherné 
tyrkysové jazero, slnkom zaliatu 
Štiavnicu a sami študenti už pláno-
vali, ako oslávime aprílový  sviatok  
Zeme. Deň vody zavŕšili mnohí z 
nich návštevou banskoštiavnickej 
plavárne, ktorá tiež naše podujatie 
veľmi ochotne podporila. Všetkým 
srdečná vďaka.

J. Bernáthová

22.3. - Svetový deň vody

Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú, že  sa  začínajú 
rozmiestňovať veľkokapacitné 
kontajnery ( ďalej VKK ) na jarné 
čistenie mesta.
VKK budú dňa 01.04.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – Ul.Bernoláka
1 VKK – Ul.Remeselnícka
1 VKK – Ul.Križovatka
Do kontajnera patria odpady, 

ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matrace, 
odpadové stavebné materiály z 
drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny ( železný šrot, papier, 
sklo, plasty ), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie ).

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Tech-
nických služieb, m.p., na ulici 
E.M.Šoltésovej č.1. 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

pondelok až piatok – 6,00 hod 
do 18,00 hod.

sobota -8,00 hod do 12,00 hod.
Heiler Peter, riaditeľ podniku

V utorok 15.3.2011 sa v priesto-
roch jedálne Základnej školy Jozefa 
Kollára konalo pravidelné stretnu-
tie samosprávy mesta s obyvateľ-
mi sídliska Drieňová. Na stretnutí 
sa zúčastnil viceprimátor JUDr. 
Dušan Lukačko a poslanci MsZ p. 
RNDr. Pavel Bačík a Ivan Beňo. 
Hlavnými bodmi stretnutia boli 
otázky týkajúce sa umiestnenia 
miest pre vyvádzanie psov, čistota, 
poriadok na sídlisku Drieňová, kri-
minalita mladistvých, problémy s 
miestnym rozhlasom a parkovací-

mi miestami, čistotou na detských 
ihriskách, zavedenia retardérov, 
veľkokapacitných kontajnerov, 
čistením chodníkov po zimnej 
údržbe, problémy s neplatičmi. 
Viceprimátor odpovedal na otázky 
obyvateľov a ako uviedol, samo-
správa mesta sa snaží riešiť všetky 
problémy zodpovedne. Nie je však 
možné tieto nápravy urobiť ihneď, 
nakoľko rozpočet mesta nedokáže 
uvoľniť fi nančné prostriedky naraz, 
ale postupne. Uviedol, že o „ven-
čoviská“ sa budú starať Technické 

služby mesta a predpokladá sa ich 
rozmiestnenie na Ul. Bratská a Dr. 
Straku. S kriminalitou na sídlisku 
Drieňová sa Mestská polícia zao-
berá už dlhšiu dobu, ale pomohla 
by aj väčšia osveta a spolupráca 
rodičov, ako uviedol p. Truban. Po 
diskusii a interpeláciách sa stret-
nutie ukončilo. Je len na škodu, že 
obyvatelia sídliska Drieňová prišli 
v takom malom počte. Dúfajme, že 
o veci verejné v budúcnosti preja-
via väčší záujem.

Michal Kríž

Stretnutie s občanmi 

Organizátorom Hodiny Zeme je 
celosvetová ochranárska organizá-
cia WWF (World Wildlife Fund), 
ktorej poslaním je zastavenie ni-
čenia prirodzeného prostredia 
a vybudovanie budúcnosti, kde 
ľudia budú môcť žiť v harmónii s 
prírodou.

Hodina Zeme je pravdepodobne 
najväčšou celosvetovou akciou so 
zapojením verejnosti. Zhasnutím 
svetiel každoročne prepája viac ako 
miliardu ľudí na celom svete vo viac 
ako 6000 mestách a obciach, prepája 
verejný aj súkromný sektor.

História Hodiny Zeme sa datuje k 
31. 3. 2007, keď viac ako 2,2 milió-
na domácností a 2000 fi riem v aus-

trálskom Sydney vyplo na hodinu 
svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do 
Hodiny Zeme zapojilo už okolo 50 
miliónov ľudí v 370 mestách a ob-
ciach vo vyše 35 zemiach v 18 časo-
vých pásmach. Kampaň sa zmenila 
z udalosti v Sydney na celosvetové 
hnutie za trvalo udržateľný život. Vo 
svojom treťom roku sa Hodina Zeme 
zapísala do histórie ako zatiaľ najroz-
siahlejšia dobrovoľná akcia vôbec, 
predstavovala celosvetové vyjadrenie 
názoru. Aj úspory energie ukazujú, 
že stovky miliónov ľudí hlasovalo 
pre Zem tým, že svoje svetlá vyplo 
4159 miest v 88 krajinách vrátane 79 
hlavných miest a až 9 z 10 najľudna-
tejších veľkomiest sveta. V sobotu 27. 

marca 2010 sa do Hodiny Zeme, do 
boja proti zmene klímy, zapojilo re-
kordných 128 štátov a teritórií. Iko-
nické stavby od Pacifi ku a Ázie, cez 
Európu a Afriku až do Ameriky boli 
vypnuté. Ľudia z celého sveta vypli 
svoje svetlá, aby oslávili a chránili to, 
čo máme spoločné – našu planétu.

K tomuto projektu sa pripája aj 
Samospráva mesta B. Štiavnica. Pri-
mátorka mesta v tejto súvislosti vy-
zýva všetky organizácie, inštitúcie v 
našom meste, aby sa zapojili do tohto 
projektu. V sobotu 26.3.2011 v čase 
od 20,30 - 21,30 hod. bude v našom 
meste vypnuté verejné osvetlenie do-
minánt B. Štiavnice. Ďakujeme...  

Zdroj: internet, mk

Hodina Zeme – 26.3.



4 24. marca 2011

Ako hospodária Mestské lesy? 
Túto otázku si možno kladú 
viacerí občania nášho mesta. 
Každoročne sa v niekoľkých 
článkov snažím na túto otázku 
odpovedať, dnes som sa však 
stretol s názorom, že podávanie 
informácií zo strany našej spo-
ločnosti musíme zintenzívniť. 
Veľmi správne! Rád sa tomuto 
prianiu podrobím a odpoviem 
na jeden z námetov, ktorý mi 
bol adresovaný v rámci inter-
pelácií poslancov na mimoriad-
nom mestskom zastupiteľstve 
15. marca. Rád privítam, ak sa 
na mňa obrátite či už cez po-
slancov alebo priamo cez kon-
takty riaditel.ml@banskastiav-
nica.sk, prípadne 0903 549 406. 
Budem sa snažiť odpovedať na 
všetky Vaše otázky a podnety, 
verím, že odpoviem uspokoji-
vo. Kontakty nájdete  na www.
mlbs.sk. Budem sa snažiť za-
bezpečiť priamo na tejto webo-
vej stránke založenie diskusnej 
stránky, prípadne sa môžete na 
mňa obrátiť cez facebook. Na-
koniec niet čo skrývať.

Teraz k podnetu vznesenému v 
interpeláciách: ide o „neporiadok“ v 
lesnom poraste pri Veľkej vodáren-
skej nádrži. Musím podotknúť, že 
už minulý rok jedna mladá pisateľ-
ka kritizovala tento stav, tak by som 
chcel touto cestou odpovedať i jej.

Tento stav je dôsledkom vykona-
nej obnovnej ťažby, nie je to však 
neporiadok. Zvyšky po ťažbe, ako 
sa konárom a kusom dreva ležiacim 
v lese odborne hovorí, majú pre les 
obrovský a nezastupiteľný význam. 
Toto drevo v priebehu niekoľkých 
rokov zhnije, počas tejto doby bude 
slúžiť ako potrava pre mnoho dru-
hov hmyzu a húb. Lesnému porastu 
z tejto strany nehrozí nebezpečen-
stvo, nakoľko ide zväčša o druhy 
žijúce na odumretom dreve. Možné 
zvýšenie podkôrneho hmyzu pravi-
delne v tejto lokalite monitorujeme 
a v prípade hroziaceho nebezpečen-
stva vykonáme potrebné opatrenia. 
Najdôležitejšie však je, že zhnité 
drevo obohatí lesnú pôdu o živiny 
a prispeje k lepšiemu a zdravšiemu 
rastu následného porastu.

Mnohí z Vás si však povedia: 
„Ten les bol predsa len pekný, ne-
mali ho rúbať!“ Moja odpoveď je 
však iná. Nad mestom sa pred nie-

koľkými desaťročiami tiahol pás 
krásnych smrekových porastov. V 
roku 1986 som túto časť lesa, ja ako 
občan mesta, milovník prírody, ale 
zároveň i vedúci kolektívu taxáto-
rov, zaradil do ochranných lesov s 
tým, že sa tento les nebude úmy-
selne rúbať, aby sme nepoškodili 
scenériu mesta. Akceptoval som 
síce pripomienky kolegov, že lesné 
porasty sú už staré a napadnuté ko-
reňovou hnilobou, dúfal som však 
v odolnosť lesa. Chyba! Táto časť 
lesa padla v priebehu niekoľkých 
rokov v dôsledku vetrových a ná-
sledných kôrovcových kalamít. Pri 
cielených ťažbových zásahoch tento 
stav nemusel nastať, alebo by si prí-
roda vybrala takú istú daň. Práve z 
tohto dôvodu realizujú lesníci v les-
ných porastoch, ktorých vek dozrel, 
obnovné ťažby. Zrúbaný les nie je 
smutný, ani škaredý, je len iný ako 
bol predtým. Je základom nové-
ho života, nového lesa, ktorý chcú 
Mestské lesy vypestovať zdravší a 
odolnejší, ako bol ten predošlý. Me-
niaca sa príroda nás k tomu núti.

Na dobre mienené rady, že zvyš-
ky po ťažbe uhodené do hromád 
vyzerajú estetickejšie, odpovedám, 
že to je neodborný názor. Rozhá-
dzaná haluzina zhnije oveľa skôr 
ako úhľadne uhodené kopy koná-
rov strašiace v lese často viac ako 
dvadsať rokov. Zároveň bráni po-

hybu lesnej zveri, poškodzujúcej 
ohryzom mladé stromčeky na plo-
chách po vykonanej ťažbe.

Takto by malo teda vyzerať nor-
málne hospodárenie v lese. Takto to 
od našej spoločnosti vyžaduje celo-
svetový systém certifi kácie správne 
obhospodarovaných lesov, ale je to 
i podmienka poskytnutia lesnícko-
enviromentálných dotácií na správ-
ne hospodárenie v lesoch. Ja ako 
Banskoštiavničan, ktorého k tomu-
to mestu pripútali práve lesy v okolí 
mesta, však pripúšťam, že vo vybra-
ných lokalitách, v ktorých je zvýše-
ný pohyb turistov, môžu Mestské 
lesy urobiť likvidáciu zvyškov po 
ťažbe štiepkovaním, to ale enormne 
zvýši ekonomické náklady na hos-
podárenie.

Lesy sú vraj zelené zlato. Bohu-
žiaľ, niektorí ľudia by ich chceli pre-
meniť na skutočné zlato. V lese sa 
dá hospodáriť zle, dobre alebo vý-
borne. Pokiaľ má vlastník, v našom 
prípade naše mesto, všetky páky a 
možnosti dozoru v rukách, môže 
zabezpečiť, aby platil ten výborný 
stav. V dnešnej dobe bude vedenie 
mesta vystavené tlaku solventných 
skupín ľudí, ktorí ponúknu mestu 
výhodné podmienky na prenájom 
mestských lesov. Ako však hospo-
dária súkromné spoločnosti, je len 
ich vlastnou otázkou. Je ľahko sľúbiť 
lukratívne nájomné, ale ako budú 

tieto peniaze získané, je kompliko-
vanejšia otázka a otázka toho, kto-
rý solventný človek vám dá väčšie 
nájomné ako podiel, ktorý skončí v 
jeho vrecku. Dobrým, či skôr zlým 
príkladom je neďaleká obec Uhlis-
ká, ktorá svoje lesy prenajala. Keď 
však zistila, že hospodárenie v nich 
nie je dobré, mala veľké problémy 
tento stav odstrániť.

 Lesy, či sú už mest-
ské, štátne, alebo iné, sú skutočne 
zeleným zlatom, sú bohatstvom, 
ktoré tu bolo od nepamäti, je tu v 
súčasnosti a musí tu byť i v budúc-
nosti. Ak tu nebudú, nebudú ani 
knihy, nebudú ani stoličky, ale čo je 
horšie, nebudú tu asi ani ľudia. Túto 
skutočnosť si uvedomujú i taká dô-
ležitá celosvetová organizácia, akou 
je OSN, ktorá rok 2011 vyhlásila za 
Medzinárodný rok lesov. 

Ing. Jaroslav Dudík

AKTUALITY

Anketa Štiavnických novín
1. ŠN si kupujete pravidelne?   Áno   Nie
2. Myslíte si, že ŠN poskytujú dostatočné informácie o dianí v meste?  Áno  Nie
3. Ktoré rubriky (témy) považujete za najzaujímavejšie?

4. Ktoré rubriky (témy) vás nezaujali? 

5. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie kvality ŠN:

6. Prípadné ďalšie pripomienky:

Milí čitatelia, 

našou snahou je urobiť ŠN pre 
vás zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
Preto vás prosíme, aby ste zodpove-

dali na naše nasledovné otázky. Mô-
žete ich vhodiť do týchto schránok: 
Drieňová - nemocnica, Križovatka, 
predajňa Bala, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, prípadne e-mai-
lom: michal.kriz@banskastiavnica.
sk. Z prispievateľov vylosujeme 3, 
ktorí získajú vecné ceny.

Chcete prispieť k skvalitneniu ŠN?

Ako hospodária Mestské lesy
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Zavedenie LVK do učebných 
osnov bol isto jeden z najvy-
darenejších kúskov v školstve. 
Sú  o tom presvedčení aj žiaci 
prvých ročníkov SOŠ Ľ. Greine-
ra v B. Štiavnici. Dobré je to, k 
čomu sa neustále chceme vra-
cať... Počas posledného večera 
na Skalke pri Kremnici sa všetci 
dušovali, že sa tam určite opäť 
vrátia. Niektorí už na najbližší 
víkend.

Nuž, čaro prekonávania strmých 
svahov (prvýkrát lyže na nohách, 
nohy zafi xované ako v „gipsovej“ 
dlahe a jama pred sebou...), čaro 

prvého nočného lyžovania, ticho 
lanoviek a horúcich čajov, inten-
zívne opaľujúceho slnka, prekva-
pivo rýchly pohyb na bežkách, 
pedagógovia trochu inak, večerné 
programy, ranné rozcvičky, ľahký 
jogging v snehu... Nová dimenzia 
trávenia voľného času. Veľmi pre-

svedčivé!
Poďakovanie organizátorom, 

pedagógom, lyžiarom začiatoční-
kom, kuchárovi, ako i fi rme WIN-
NER Banská Štiavnica. Chceme sa 
vrátiť opäääääääääääääääť!

Mgr. D. Kabina

Anketa: Ako nakladáte 
so starými knihami ?

,,Mám ich odložené doma 
na povale a veru neviem, čo s 
nimi.“

Anna Š.

,,Pri svojom povolaní riešim 
mnohé  technické rébusy a čas-
to siaham aj po staršej odbornej 
literatúre. Knihy, ktoré asi nikto 
nikdy nečítal ako napr. straníc-
ke príručky, alebo závery XIV, 
či iného zjazdu strany, tie dávno 
skončili v zbere. Ale mám aj kni-
hy, ktoré  pokladám za klenoty a 
tak s nimi aj nakladám.“  

Vladimír S.

V meste je veľmi slušný an-
tikvariát, niečo predám, niečo 
kúpim, takže moja knižnica sa 
neustále obmieňa, no obsahuje 
aj stálice, ktorých sa nikdy ne-
vzdám.“

Janka M..

,,Svojich obľúbených kníh sa 
nezbavujem, vraciam sa k nim aj 
po čase.“

Andrea. V.

,,Knihy? To sa oplatí nechať.“
Michal A.

,,Nedávno ma skoro prizabila 
polica obťažkaná knihami. Vlast-
ne ich mám veľmi veľa a všade, 
dokonca aj tam, kde iní máva-
jú posteľnú bielizeň, či šatstvo. 
A nenápadne k nim pribúdajú 
nové. Knihy majú pre mňa ne-
smiernu cenu.“

Oľga K.

,,Po prečítaní ich obyčajne da-
rujeme ďalej, aby plnili svoje po-
slanie.“

Anton V.

Pýtala sa a za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Lyžiarsky výcvikový kurz (LVK)Lyžiarsky výcvikový kurz (LVK)

Či už bol vyhlásený tým, alebo 
oným spoločenským zriadením, 
rezonuje v našom povedomí 
každý rok. Podľa dostupných 
zdrojov je tomu tak už celých 
60 rokov.

Médiá zapĺňajú svoje stránky a 
vysielací priestor rôznymi štatisti-
kami, prezentáciami, novinkami zo 
sveta kníh, ale aj úvahami o zmysle 
a perspektívach tlačenej knihy, či 
rôznych periodík. Samozrejme, bi-
lancujú aj knižnice.

Mestská knižnica v Banskej Štiav-
nici vstupuje do povedomia ľudí 
zvláštnym spôsobom tiež práve v 
marci, keď púta na seba pozornosť 
pripravovaním rôznych podujatí 
pre deti i dospelých, pozýva vo zvý-
šenej miere nových členov a počas 
celého mesiaca knihy tiež odpúšťa 
sankčné poplatky za upomienky. 
A samozrejme bilancuje, hodnotí. 
Knihovnícka odborná verejnosť, ku 
ktorej sa pripája množstvo vzdelan-
cov, pedagógov a odborníkov rôz-
nych oblastí kultúrneho a spoločen-
ského života, nepripúšťa možnosť 
zániku tlačeného slova, knižníc, 
či printových médií. Internetový 
a elektronický boom sa v značnej 
miere odráža na čitateľskej gra-
motnosti mladej generácie a vzniká 
ďalší problém- sťažené vzdelávanie. 
Aj preto sa mestská knižnica sna-
ží podporovať rôznymi aktivitami 
najmä čítanie detí a mládeže. Nielen 
informačnými hodinami v knižnici 
v spolupráci s pedagógmi škôl, ale 
i zaujímavými podujatiami, ako je 

napr. celoslovenský čitateľský ma-
ratón /tento rok sa uskutoční kon-
com mája/, vzdelanostné kvízy a 
súťaže, literárne súťaže, voľba kráľa 
čitateľov, prvácke pasovačky a ako 
najkrajšia odmena pre najaktívnej-
ších detských čitateľov je priprave-
né nádherné podujatie pod názvom 
Noc s Andersenom s celovečerným 
programom a peknou odmenou, 
ktoré sa uskutoční tento rok 1.4.- 
v predvečer narodenín slávneho 
rozprávkara. Samozrejme, pripra-
vujeme i podujatia pre dospelých. 
Okrem kultúrnych aktivít   mest-
ská knižnica vykazuje takisto vý-
chovno-vzdelávacie a informačné 
aktivity. Nevyhýba sa  moderným 
technológiám, chce poskytovať 
komplexné knižnično-informačné 
služby. Zdrojom informácií pre jej 
používateľov je nielen knižničný 
fond /v súčasnosti je to 25616 kníh, 
z toho 7517 odborných a 14 titulov 
periodík/, disponuje aj počítačo-
vou technikou pre používateľov s 
možnosťou pripojenia na internet, 
ktorú využívajú najmä študenti, 
ale aj dospelí , dôchodcovia. Práve 
posledne menovaní sú vďačnými 
používateľmi knižnice a mestská 
knižnica pripravuje pre nich oso-
bitný program spolupráce, zatiaľ 
najmä pre tých, ktorí sú obyvateľ-
mi Domova dôchodcov na sídlisku 
Drieňová, keďže mestská knižnica 
je dočasne umiestnená v náhrad-
ných priestoroch v Základnej škole 
J. Kollára na Drieňovej. Toto ob-
medzenie- umiestnenie knižnice 
mimo centra mesta a stiesnené 

priestory / 2 školské kabinety/ sa 
podpísali pod zníženie počtu pou-
žívateľov knižnice v minulom roku. 
Počas celého roka sa v knižnici vy-
striedalo 10 499 používateľov, ktorí 
si požičali spolu 30 035 kníh. Dú-
fame, že počas tohto kalendárne-
ho roka sa podarí dokončiť rekon-
štrukcia Rubigallovho domu, kam 
by sa knižnica mala opäť vrátiť, a 
počet jej používateľov sa zvýši na 
pôvodné čísla. Knižničný fond sa 
neustále inovuje, na nákup kníh 
Mesto Banská Štiavnica každoroč-
ne vyčleňuje istú čiastku rozpočtu , 
knihovníčky okrem toho pripravu-
jú projekty, ktorými sa uchádzajú o 
grantovú podporu z MK SR. Vlani 
sa podarilo rozšíriť fond o 357 no-
vých titulov rôznych žánrov, kate-
górií a zamerania. Keďže Mestská 
knižnica je univerzálnou knižnicou, 
snaží sa budovať knižničný fond čo 
najobjektívnejšie a zahrnúť všetky 
oblasti života s ohľadom na potre-
by obyvateľov nášho mesta. Ak ste 
sa rozhodli tráviť čas napríklad aj s 
knihou- či už náučnou, praktickou, 
alebo z bohatstva krásnej literatúry 
a rozšíriť našu členskú základňu, ste 
srdečne vítaní na adrese: B. Štiavni-
ca, L. Svobodu v budove ZŠ J. Kollá-
ra na sídlisku Drieňová- dočasnom 
pracovisku, t.č. 045/2909035. Infor-
mácie o Mestskej knižnici získate 
tiež na banskoštiavnickej interneto-
vej stránke, kde je umiestnený on-
line vyhľadávač kníh z nášho fon-
du. Tešia sa na vás pracovníčky 

Mestskej knižnice.

Marec - mesiac knihy 

Pozoruhodné výstavy v 
Bratislave

V Galérii Čin Čin v Bratislave 
je do 1.4. výstava z tvorby národ-
ného umelca Jozefa Kollára (1899 
– 1982), banskoštiavnického ro-
dáka, ktorý celý svoj život žil a 
tvoril vo svojom rodnom meste. 
V Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave je až do 5.6. výsta-
va ďalšieho umelca – akad. mal. 
Ernesta Zmetáka (1919 – 2004), 
taktiež jedného z najvýznamnej-
ších slovenských umelcov v 20. 
storočí. Žil a tvoril síce v Brati-
slave, ale v r. 1949 vytvoril jedi-
nečný cyklus drevorezov Baníci v 
Banskej Štiavnici. 

Ján Novák 

Študenti SOŠ Ľ. Greinera na lyžiarskom výcviku 
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Mor pustošil najhroznejšie 
do polovice septembra 1710. 
A to nielen v B. Štiavnici, ale 
aj v susednom meste Banskej 
Belej. Mor pustošil aj v Hod-
ruši, Štefultove a na Bankách. 
V meste panovali hrozné po-
mery. V Lazarete boli vo dne v 
noci opití všetci lekári, felčiari, 
ošetrovatelia, nosiči mŕtvol a 
hrobári. Pretože im poriadne 
nevyplácali mzdy, dopúšťali 
sa hrozných činov, napr.: „Za-
mestnanci nemocnice, rozzú-
rení, v opitom stave, porozbí-
jali v nemocnici všetky okná, 
pece a vôbec všetko, čo sa len 
dalo rozbiť.“ Zúfalí obyvatelia 
mesta často neplatili morovú 
daň, takže sa museli vynášať 
rozsudky a hrozilo sa väzením. 
Ale aj tak mnohí daň nezapla-
tili. Vo viacerých domoch ležali 
nepochované mŕtvoly. Zástup-
ca súdu Pirolt sa niekoľkokrát 
pokúsil energicky zakročiť a 
urobiť poriadok, pričom seba 
samého vystavoval nebezečen-
stvu. Nepodarilo sa mu to. 

   Mestská rada v tom období za-
sadala rýchle, jedno za druhým. 9., 

11., 18., 21., 23., 26. júla. Jediným 
predmetom rokovania na všetkých 
zasadnutiach bola obrana proti 
strašnej nákaze – moru. Posled-
né zasadnutie magistrátu bolo 26. 
júla. Od tohto dňa až do 15. sep-
tembra keď mor už začal ustupo-
vať, magistrát nezasadal.

   14. septembra v kostole je-
zuitov (terajší tzv. nemecký kos-
tol) dal sudca Pirolt, zastupujúci 
richtár, v mene mesta, komory a 
banskej vrchnosti, slávnostný sľub 
svätej Trojici za ukončenie hroznej 
nákazy. Tento sľub bol na zvláštnej 
listine uložený v kostole jezuitov. 
Právoplatný odpis sa uložil aj do 
zápisnice zo zasadnutia mestskej 
rady (ročník 1710, v nemeckej 
reči). V sľube na uzmierenie spra-
vodlivého božieho hnevu a za 
oslobodenie od hroznej nákazy, 
sľubujú, že komora, mesto a ban-
ská vrchnosť postavia spoločne na 
slávu Božiu a najsvätejšej Trojice v 
tomto meste na vhodnom mieste, 
podľa najlepších možností a síl, 
peknú sochu. Po postavení sochy, 
každý rok na deň svätej Trojice, 
pôjde z jezuitského kostola k  so-
che procesia a budú tu zadržané 
slávnostné služby. Tento sľub sú 

povinní zachovávať pod ťarchou 
smrteľného hriechu aj naši po-
tomci.

   Na druhý deň  po zložení sľu-
bu, 15. septembra 1710, zastupu-
júci sudca Pirolt dal zvolať členov 
vnútornej i vonkajšej mestskej 
rady do bytu Dr. Jána Langa. Boli 
tu prítomní: Ján Krištof Zweig, 
banský majster, Ulrich Lober, 
Krištof Grossschmidt, Ján Hokker, 
Baltazár Heldt, Peter Meidhart, 
Ondrej Zwittonger, Dr. Ján Lang, 
Pirolt a za komoru šľachtic Karol 
Khunberg. Pirolt predniesol, že 
mor si ešte stále vyžaduje obe-
te a mestská pokladnica je úplne 
prázdna. Niet čím vyplatiť nosičov 
mŕtvol, hrobárov a iných najatých 
ľudí. Nemôžu sa zaplatiť lieky v 
apatieke, kde mesto už teraz dlhuje 
130 forintov. Keďže komora, ktorá 
doteraz na ochranu proti moro-
vej nákaze venovala 360 toliarov, 
nechce viac obetovať a aj banské 
spoločnosti, hlavne spoločnosť 
štôlne Troch kráľov („Konigstolli-
ner“) dala na tento účel viac ako 
200 toliarov, potrebné peniaze sa 
dajú získať iba tak, že mesto musí 
skonfi škovať peniaze, zlato, strieb-
ro, ktoré zanechali mešťania alebo 

iní obyvatelia, čo zomreli na mor. 
Pozostalým vyplatia právoplatný 
úpis a zaviažu sa aj na zaplatenie 
úrokov. Napríklad len po zomre-
lom Samuelovi Khunovi zostalo 
veľa peňazí. Ich skonfi škovaním 
mal byť poverený mestský drabant 
Jakub Tonhauser, ktorý bol na-
kazený morom, ale zostal na žive 
– bol poverený ísť do bytu vdovy 
Khunovej a vyzvať ju, aby dala 
peniaze v hotovosti po mŕtvom 
manželovi. Keby sa zdráhala, mal 
otvoriť skrine („die Kasten aufma-
chen“) a peniaze, ktoré by hocikde 
našiel, mal skonfi škovať pre mesto. 
O tomto obnose jej mesto vystaví 
výhodný úpis. Taktiež „ab intesta-
to“ mal pozrieť aj truhlicu po mŕt-
vej, zo spišskej župy pochádzajúcej 
Marinky a peniaze, ktoré nájde, sa 
majú skonfi škovať. Zhromaždenie 
sa spočiatku zdráhalo počínať si 
tak násilne, ale nakoniec z nutnos-
ti vydalo toto nariadenie.

(pokračovanie v ďalších číslach)

Podľa Edmunda Richtera, archivára mes-

ta Banská Štiavnica z roku 1903, z ma-

ďarčiny preložila: Brigita Herrmannová, 

st., upravila Mgr. Brigita Herrmannová 

V tomto zmysle máme u nás 
zem z najlepších na svete. Pše-
nice sa síce neurodilo najviac, 
no ochotu a vďačnosť sme žali  
mierou hojnosti. Svedčia o tom 
listy, ktoré nám poslali ženy z 
Komárna, Bodze, Tône, ženy i z 
komárňanských lodeníc s pros-
bou, aby sme verejne, v novi-
nách poďakovali v ich mene 
dobrým ľuďom. Od dobrého 
slova hlava nezabolí, nuž ozná-
mime – dobrým ľuďom dobré 
slovo vďačnosti za všetko, čo 
ochotne, bez nárokov na odme-
ny či akékoľvek uznanie spravili 
pre občanov Komárňanského 
okresu v čase povodne.

Emília Sláviková z lodeníc píše: 
„Devätnásteho júna 1965 bolo 
rozhodnuté o evakuácii žien a detí 
pracujúcich Slovenských lodeníc. 

Nikdy nezabudneme na ten deň, 
lebo popri horkosti a žiali zaži-
li naše ženy a deti toľko krásneho 
ľudského citu, že to prekonalo všet-
ky očakávania. Vyše 550 žien a detí, 
medzi ktorými bolo aj jednodňové 
dieťatko, evakuovali na Počúvadlo. 
Prakticky za tri hodiny po výzve 
na evakuáciu boli všetci v autobu-
soch. Cez Nové Zámky, kde s veľ-
kou ochotou pridávali železničné 
vozne, Levice, kde ČSAD rýchlo 
uvoľnili už z veľmi redukovaného 
stavu ďalších päť autobusov, súdru-
hovia z okresného výboru strany a 
ONV veľmi ochotne a hlavne hneď 
zabezpečili zdravotnú službu, uvoľ-
nenie chát podnikov z ich okresu 
na Počúvadle, všade cesta našich 
matiek a detí bola priam ovenčená 
ochotou a láskou.

Naše predstavy o vzájomnom 
pochopení a pomoci prekonali sú-

druhovia v Banskej Štiavnici a na 
Počúvadle. Netrvalo ani pol hodiny 
a už boli medzi nami predseda ná-
rodného výboru Miroslav Kováčik, 
náčelník okresného oddelenia ve-
rejnej bezpečnosti, riaditeľ lesníckej 
školy a ďalší starostliví súdruhovia, 
ktorí ešte v priebehu tej noci uvoľ-
nili  najmodernejší internát kraja 
v Banskej Štiavnici, kde našlo svoj 
dočasný domov tristo žien a detí. 

Veľmi radi a s láskou spomíname na 
primára MUDr. Daningera Filipa, 
ktorý nepoznajúc únavu, ochotne 
a v každom čase pomáhal našim v 
internáte i na Počúvadle. Pomocou 
dobrých ľudí sme ľahšie prekonáva-
li dočasnú stratu domova, za čo im 
patrí naša úprimná vďaka“.

(Mária Sedláková Besednica 
14.nov. 1965 roč. XLVI č. 316 B)

Vladimír Poprac

Morová epidémia v B. Štiavnici

Dobrým ľuďom dobré slovo
Vraví sa, že vďačnosť, ochota a pšenica iba v dobrej zemi rastú

MUDr. Filip Daninger
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Oznamy

Pozvánka na pravidelné stretnu-
tie baníkov a ich priateľov

Dňa 25.marca 2011 o 16.00 hod. 
v baníckej krčme u pána Karabelly-
ho sa uskutoční pravidelné piatkové 
posedenie baníkov a ich priateľov. 
Na vašu účasť sa tešia usporiada-
telia.

Spomienkový koncert

Učitelia, žiaci, priatelia ZUŠ v 
Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zývajú na Spomienkový koncert 
venovaný Pavlovi Macákovi riadi-
teľovi ZUŠ, ktorý sa uskutoční 9. 
apríla 2011 o 17. hod. v kostole sv. 
Kataríny.

Členské schôdze 

Výbor ZO SZTP č.125 v BŠ pozý-
va svojich členov na výročnú člen-
skú schôdzu, ktorá sa uskutoční v 

piatok 8. apríla 2011 o 14 hod. na 
Špitálskej 4, na Povrazníku v škol-
skej jedálni. Na obe aprílové akcie 
Vás srdečne pozývame.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

PPB Betiar – odbočka č.106 v 
B.Štiavnici Vás pozýva na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoč-
ní 9.apríla 2011 (sobota) o 15. hod. 
v Kultúrnom centre na Kammer-
hofskej 1. Upozorňujeme svojich 
členov, že na uvedenej schôdzi si 
môžu uhradiť členské v čiastke 10 € 
na rok 2011 v termíne do 30. júna. 
Pohrebná podpora u členov sa zvý-
šila na 285 €. Od 1.1. 2011 sú zmeny 
v tom, že sa zvýšila veková hranica 
v prijímaní nových členov vo veku 
od 18 – 55 rokov na základe pri-
hlášky. Bližšie info Vám poskytnú 
členky  PPZ. 

p. Chladná, tajomníčka pobočky 

Zájazd

Výbor SZTP v B.Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že dňa 
13.apríla 2011 usporiada autobuso-
vý zájazd do divadla J.G. Tajovské-
ho vo Zvolene na svetoznámu ko-
médiu Lakomec. Odchod autobusu 
z Križovatky o 8,30 hod., v cene 5€ 
sú zahrnuté cestovné a lístok na 
predstavenie. Prihlásiť sa môžete 
vždy v stredu od 8-12 hod. v kan-
celárii zväzu. 

Sprievodcovský kurz 2011

V mesiacoch apríl až jún orga-
nizuje Mestský úrad mesta Banská 
Štiavnica sprievodcovský kurz. Ško-
lenie nových záujemcov a následné 
skúšky organizačne zabezpečuje 
Informačné centrum mesta Banská 
Štiavnica. Školenie prebehne vždy 
od 15:00 v dňoch 11.04. až 15.04. 
2011 v priestoroch Kultúrneho cen-

tra. Srdečne pozývame všetkých 
záujemcov! Info: Mgr. Ján Petrík, 
Informačné centrum mesta Banská 
Štiavnica, e-mail: ic@banskastiav-
nica.sk, tel.č.: 045/6949653    

Ď a k u j e m 
všetkým, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s 
našou milovanou 
dcérou, mamou 
a sestrou Milenkou Polkorá-
bovou, rod. Böhmovou na jej 
poslednej ceste a kvetinami a 
prejavmi sústrasti sa snažili 
zmierniť náš veľký žiaľ. Smú-
tiaci rodičia, deti Deniska a 
Stanko, sestra Dana, bratia 
Ivan s rodinou, Róbert s ro-
dinou. Ďakujeme.

OZNAMY

Oznamy

MDŽ na Ranči Nádej

Členovia KD v Banskej Štiav-
nici sa rozhodli, že MDŽ oslá-
via na Ranči Nádej vo Svätom 
Antone. Po dohovore s pánom 
Ondrejom Binderom sme sa 
10.3.2011 (štvrtok) vybrali do Sv. 
Antona. Pán Binder nás na ran-
či srdečne privítal a poukazoval 
nám prostredie ranča. Najviac 
nás zaujali kone, na ktoré je pán 
Binder zvlášť pyšný. Pretože nám 
počasie neprialo, pobrali sme sa 
dovnútra, kde nás čakal teplý krb. 
Muži pripravili ženám program. 
Pán Balúch porozprával o his-
tórii MDŽ, pán Číž zarecitoval 
Kostrovu Ave Evu. Všetci sme 
obdivovali jeho úžasnú pamäť. V 
programe vystúpili aj p. Popra-
cová, Cúthová, Buchholcerová, 
Dubovanová a Gašparová. Pán 
Ernek obdaroval prítomné ženy 
kvetmi. Všetci sme si pochutili 
na haluškách s bryndzou a po-
hári červeného vína. Po družnej 
zábave a príjemnom posedení so 
spevom, sme sa vrátili v dobrej 
nálade domov. Za skvele zorga-
nizovanú akciu ďakujeme pani 
Marte Boroškovej, vedúcej KD.

KD

LIVE JAZZ koncert newyorskej 
jazzovej formácie 26.marca 
2011, o 17.00 h v Kultúrnom 
centre mesta Banská Štiavni-
ca, pripravený v spolupráci s 
Veľvyslanectvom USA na Slo-
vensku.

Každý hudobný nadšenec má 
svoj vlastný obľúbený štýl, svoje 
skupiny či interpretov, ktorí vo 
chvíli smútku alebo šťastia po-
zdvihnú človeka do inej zmyslovej 
dimenzie, a ponúknu mu miesto, 
kde môže snívať, smiať sa a baviť, 
odpútať sa od bežných starostí a 
uvoľniť nahromadený stres.

Zvlášť uvoľňujúce je stretnu-
tie so špičkovými interpretmi na 
živo.

Ponúkame vám koncert ame-
rickej jazzovej formácie, ktorá má 
za sebou množstvo vystúpení, ale 
hlavne zaujímavých hráčov, skvos-
ty v oblasti jazzu. 

Chris Byars, tenor saxofóne 
- rodák z New Yorku, naštarto-
val svoju kariéru ako šesťročný, 
keď spieval s Metropolitan Opera 
Company. Hre na saxofóne sa za-
čal venovať v štrnástich rokoch. 
Je rovnako uznávaný ako vyni-
kajúci skladateľ a aranžér, o čom 
svedčí viacero prestížnych cien, 
grantov a odmien, ktoré dostal od 
mnohých organizácií vrátane Th e 

Tanne Foundation and Chamber 
Music America. Chris pôsobil na 
fakulte jazzu v Lincoln Center a v 
roku 2009 bol ocenený hlavným 
grantom za 18 dielnu sériu, kto-
rá priviedla jazz a hudbu Bashira 
Quasima do verejného školského 
systému v New York City. Spolu 
s Ari Rolandom vedie pokraču-
júci program "Bi-Communal Jazz 
Futures" na Cypre, sponzorovaný 
Velvyslanectvom USA v Nikozii.

Ari Roland, basa - už v šestnás-
tich rokoch profesionálne hral na 
basu v New Yorku, takisto sa mu 
dostalo 5-ročného štandardného 
vzdelania v Th e Juilliard Scho-
ol. Pracoval s množstvom naj-
významnejších postáv jazzu, vrá-
tane Barry Harris, Betty Carter, 
Lou Donaldson, Wynton Marsalis, 
Marcus Roberts and Harry Con-
nick Jr. Jeho dve CD ako vedú-
ceho kapely od Small Records si 
zaslúžili obrovské nadšenie kritiky 
v medzinárodnej jazzovej tlači a 
jeho tretie CD "New Music" bolo 
uvedené v septembri 2009. V po-
sledných troch rokoch cestoval 
ako "Veľvyslanec Jazzu" pre Mi-
nisterstvo zahraničných vecí USA 
do 26 rôznych krajín v rámci 41 
programov.

Zaid Nasser, alto saxofón - na-
rodil sa a vyrástol v New Yorku, je 
synom majstra jazzu a blues Jamila 

Nassera, učil sa priamo od samot-
ných legiend jazzu. V 19. rokoch 
sa vrátil do Memphisu, rodného 
mesta blues, dva roky hral s Calvi-
nom Newbornom. Keď sa vrátil do 
New Yorku, bol hlavným sólistom 
Panama Frances "Savoy Sultans" s 
priekopníckym jazzovým organis-
tom Billom Doggettom. Jeho CD 
bolo mnohými kritikmi zahrnuté 
do ročného "Top Ten" listu. Zaid 
ostal pôsobiť v New York City. 
Takisto koncertoval v Európe, na 
strednom východe a celej Ázii ako 
vedúci kapely a pre Ministerstvo 
zahraničných vecí.

Keith Balla, bicie - narodený 
v Austin, Texas, v roku 2004 sa 
presťahoval do New Yorku. V 17. 
rokoch začal Keith profesionálne 
pracovať v New Yorku. Študoval 
pod vedením majstra a učiteľa v 
bubnovaní Kennyho Washingto-
na. Koncertoval v USA, Európe 
a Ázii, pôsobí v New Yorku kde 
spolupracuje s množstvom ta-
mojších mladých, dynamických 
a vplyvných jazzových umelcov. 
Založil spolok jazzových bubení-
kov všetkých úrovní v Amerike aj 
mimo nej a potom ako vydal de-
butové CD v roku 2008, pokračuje 
v nahrávaní v New Yorku.

Koncert sa uskutoční v Hlavnej sále 
Kultúrneho centra, bez vstupného.

Chris Byars Quartet 
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 Keďže tohtoročný prvý jarný 
spln je veľmi neskoro, preto je 
neskoro v apríli aj Veľká noc, 
preto bolo veľmi dlhé fašiango-
vé obdobie. Bolo pomerne veľa 
času na rôzne oslavy, bály, ple-
sy, zábavy a fašiangové hun-
cútstva. V tomto fašiangovom 
čase sa už tradične po 24. krát  
v rázovitej obci Malá Lehota, 
za Novou Baňou, stretli gajdoši 
zo šíreho sveta.

Obec Malá Lehota, Cech sloven-
ských gajdošov a Pohronské osve-
tové stredisko Žiar nad Hronom, 
v dňoch 2.-5. marca 2011,  orga-
nizovali medzinárodné stretnutie 
gajdošov a gajdošských hudieb 
„24. Gajdošské fašiangy“. V pia-
tok 4. marca sa v kultúrnom dome 
uskutočnil slávnostný galakoncert 
všetkých zúčastnených. Vyše 100 
účinkujúcich sa predstavilo v skoro 
30 programových číslach. Gajdova-
li, hrali, spievali a tancovali. Javisko  
sa otriasalo buchotom cifrovaných 
ozembuchov, čižiem, šuchotom 
krpcov, za sprievodu vtipných, ori-
ginálnych gajdošských piesní s ty-
pickým šteklivým humorom.

Väčšina gajdošov, ktorí účinko-
vali, sú aj výrobcami týchto vzác-
nych hudobných nástrojov. Medzi 
nich patrí napr.: vyše 80 ročný 

bača Jozef Kostúr z Podkoníc, Ti-
bor Koblíček z Turičiek, Dominik 
Garaj v Veľkej Lehoty, Bernard 
Garaj st. z Malej Lehoty, Ľubomír 
Tatarka zo Slovenskej Ľupče, Mar-
tin Tesák z Pohronskej Polhory, Se-
rafín Lusčoň zo Sihelného, Drahoš 
Daloš z Lehoty pri Nitre,  Margi-
ta Kuráková z Oravskej Polhory a 
mnohí ďalší.  

Účinkovali mnohé folklórne 
súbory a gajdošské muziky, napr.: 
Novosielski muzikáši a Ľudová 
hudba Kobylka z Devínskej Novej 
Vsi s gajdošom Milanom Ruskom, 
Musicantica Slovaca z Mojmíro-
viec s Robertom Žilíkom, Gajdoš-
ské spolčenie z Bojníc s Jurajom 
Dufekom,  a ďalší. Medzi nimi svo-
jím vystúpením zaujal aj Folklórny 
súbor „Sitňan“ z Banskej Štiavnice   
s gajdošom Alexandrom Ladzian-

skym z Hornej huty. So svojimi 
priateľmi Ľubomírom Spišiakom, 
Ing. Dominikom Kútnikom a ma-
lým heligónkarom Petrom Sliac-
kym, patrili medzi najlepších.

Mnoho účinkujúcich bolo zo za-
hraničia, napr.: Gajdošská muzika 
„Ruky na dudy“ z Moravy, Hana 
Olšanská z Třinca, Jozef Černík z 
Brna, Gajdošská muzika z Poľska, 
Gajdošská muzika z Maďarska, 
Frederic Jacq z Francúzska, Lindsay 
Davison zo Škótska, a prvý krát v 
histórii tohto podujatia aj gajdoš z 
exotickej Kuby.

Po ofi ciálnom programe nasle-
dovala fašiangová zábava, ktorá 
trvala až do rána.  Gajdoši sa ťažko 
lúčili, ale všetci si sľúbili, že o rok, 
na okrúhlom 25. ročníku, sa isto-
iste znovu stretnú.

Ing. Dominik Kútnik

Chovateľská prehliadka trofejí 
poľovnej zveri ulovenej v po-
ľovníckej sezóne 2010 bola pre-
zentáciou starostlivosti o zver 
poľovníkov z okresov  Banská 
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom združených pod Ob-
vodnou poľovníckou komorou 
a Regionálnou organizáciou 
Slovenského poľovníckeho 
zväzu v Žiari nad Hronom.

Na posúdenie správnosti odstre-
lu a určovania bodových hodnôt 
sústredili poľovníci zo 47 poľov-
ných subjektov 259 kusov jeleních, 
242 srnčích, 50 diviačích, 73 muf-
lóních a 11 danielích trofejí, ale aj 
trofeje medveďov, vlkov, jazvecov 
a líšok. Množstvom predložených 
trofejí presiahla prehliadka dote-
rajších devätnásť ročníkov kona-

ných vždy v Múzeu vo Sv. Antone.
Uspokojivé boli aj výsledky 

bodového ocenenia trofejí, keď z 
jeleních trofejí dosiahlo 35 ks me-
dailové ocenenie, zo srncov 6, z 
mufl ónov 11, z danielov 5, divia-
kov 15  a šeliem 4. Banskoštiavnic-
kú oblasť ako každý rok dôstojne 
reprezentovali trofeje medailových 
jeleňov z Prenčova a Dekýša, srn-
cov zo Štiavnických Baní, Prenčo-
va a Banskej Štiavnice, danielov a 
mufl ónov z Banskej Belej, Dekýša 
a Banského Studenca, diviakov z 
Počúvadla a šeliem z Vyhieň.

Na otvorení chovateľskej pre-
hliadky trofejí dňa 20.3.2011 sa 
zúčastnilo veľa vzácnych hostí – 
PaedDr. Imrich Šuba, výkonný 
riaditeľ kancelárie Slovenského 
poľovníckeho zväzu a Slovenskej 
poľovníckej komory, zástupcovia 

Lesov SR, š.p., a ďalší. Chovateľ-
ská prehliadka bola vo výstavných 
priestoroch Múzea vo Sv. Antone 

sprístupnená do 25.3.2011.
Ing. Erik Petrikovič

vedúci poľovníckeho oddelenia

Chovateľská prehliadka trofejí

 „Sitňan“ fašiangoval
Pozvánka do divadla Erb

Zita Furková a Zuzana Kró-
nerová a Miroslav Marcelli v hre 
Sylvestra Lavríka „Tichý dom“. 
Čierna komédia o láske dvoch žien 
k jednému mužovi. Nezabudnu-
teľné, autentické herecké výkony 
podávajú Zita Furková a Zuzana 
Krónerová. Ich herecké majstrov-
stvo v postavách Marty a Bíborky 
partia k tomu najlepšiemu, čo v 
súčasnosti možno vidieť na sloven-
ských javiskách. Divadelná hra Sil-
vestra Lavríka, ktorý patrí k našim 
najvýznamnejším súčasným dra-
matikom, získala 1. miesto v súťaži 
Slovenského literárneho fondu. 
Sobota 26.3.2011, 17,30 hod. v di-

vadle Pivovaru Erb, Novozámocká 

2, B. Štiavnica, vstupné 19€, pred-

predaj vstupeniek v reštaurácii Pi-

vovaru Erb alebo na 

www.pivovarerb.sk

Pozývame Vás na dni 
Ázijskej kuchyne !   

Súkromná hotelová akadémia 
Banská Štiavnica Drieňová 12 
Reštaurácia Balans Vás srdečne 
pozýva na dni Ázijskej kuchyne, 
ktorá sa bude konať od 28.3. 2011 
– 2.4. 2011. Pripravili sme si pre 
Vás mnoho špecialít exotickej 
Ázijskej kuchyne. Pripravené je 
aj „vankúšové kráľovstvo“, v kto-
rom si môžete oddýchnuť a zrela-
xovať. Tešíme sa na vašu účasť. 

 Žiaci druhého ročníka 

Pozvánka

Chovateľské trofeje vystavené v Múzeu vo Sv. Antone

Sitňan na „Gajdošských fašiangoch 2011“
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
17.3.2011: „Trpezlivosť je horká 
bylina, ale má sladké plody.“ Vý-
hercom sa stáva Rudolf Veselý, 
Križovatka 23, Banská Štiavnica
V tajničke sa ukrývajú porekadlá: 

A., Ženské meno, 1100 v Ríme, 
obráť, výbušné zariadenie, B., Za-
čiatok tajničky č.1, 3. časť tajničky 
č.1, C., Značka kozmetiky, kraj na 
Slovensku, kopnutie, chumáč, zn. 
kozmetiky, predložka, D., Kyslič-
ník dusíka, ženské meno, zn. liter 
a eman, stred slova spotky, nič 
nerobenie, druh opice, E., Meno 
Tekelyovej, badal, ozn. áut Rož-
ňavy, mečanie, citoslovce, F., Ro-
mán E. Zolu, neval naopak, vrch 
na Slovensku, dar nevesty, G., 
Druh papagája, koniec tajničky 
č.1, rozkaz, H., Zn. fl uoru, čistiaci 
prášok, vysotil, 7, draslík, I., Atak, 
hádžem, býv. podnik v B.Štiavnici, 
stred slova vyráta, J., Mok odzadu, 
časť úst, koniec tajničky č.2, semit, 
osobné zámeno, K., Podpis anony-
ma, Barbora, brat Ábela, nehoda, 
zranenie, druh slona, L., Eva kovaj, 
abak, anjel, ozn. áut Španielska, 
M., Šero, ako po rusky, hlas vrany, 
poobaľujem, N., 2. časť tajničky 

č.2, inakšia, O., Jednotka hmot-
nosti, chlapec z rozprávky Sneho-
vá kráľovná, líščia diera, sklad na 
seno, Anno Domini,

1., Idka, 2.časť tajnička č.1, skrat-
ka seniora, 2., Preto, dlhý beh, opo-
novanie, 3., Stred slova morská, te-
lovedec, domáce zviera, 4., Sodík, 
okrasný vták, stred 
slova baraky, poní-
ženosť, 5., Detský 
krém, zn. ampéra a 
voltu, 40 roky, po-
tok, 6., Hlas kozy, 
športové autá, stred 
slova veraje, judej-
ský kráľ, 7., Spolu-
hlásky v slove cvik, 
žena v bielom, časti 
hudobnej skladby, 
8., Dravý vták, ničí 
kyselinou, ostrovný 
štát, moderný, 9., 
Terigaj, ponáraj, 
mačiatko, opyto-
vacie zámeno, 10., 
Patriaci ockovi, 
čuch odzadu, ci-
toslovce pinkania, 
krík, 11., Diabol, 
namáčal, ozn. vo-
zidiel Nórska a 
Talianska, nádoba 

na ľudské pozostatky, 12., Spo-
luhlásky v slove bohatý, nepredel 
pílou, Európska únia, túry, akciová 
spoločnosť, 13., Slovo veru, košík, 
obava, žrď na voze, 14., Druh psa, 
ozn. áut Peru, Švajčiarska rieka, 
poukážka, 15., Druh lieku na omá-
menie, 3. časť tajničky č.2, zoradí 
do radu, 16., Český herec, podvá-

dzania manželov, plakal česky, 17., 
Ozn. áut Belgicka, Kambodže, Ra-
kúska, zn. ampér, eman, nevlastni-
lo, javisko nárečovo, 18., Textová 
skratka, top, začiatok tajničky č.2, 
dioptria

Pomôcky: Bína, meru, veto, aviril, 
Chopok, Elida, opiát, mádl

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 26.3.

MUŽI ČO NENÁVIDIA ŽENY
krimi/thriller, Švédsko 2009, 152 min. mp 15, Vstupné 2,50 €
Pred štyridsiatimi rokmi zmizla Harriet Vangerová  z rodinného stret-
nutia konaného na ostrove, ktorý vlastnil a obýval mocný klan Vange-
rov. I keď Harrietino telo nebolo nikdy nájdené, jej strýko je presvedče-
ný, že išlo o vraždu , ktorej páchateľom je niekto z jeho rodiny. Rodiny, 
ktorej členovia sú medzi sebou síce spätí pevnými putami, ale ktorá 
je inak úplne nefunkčná. Na vyšetrenie tohto prípadu si preto najme 
investigatívneho novinára Mikaela Blomkvista, ktorému pomáha drs-
ná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salanderová - neobyčajne 
inteligentná, so skvelou fotografi ckou pamäťou. Akonáhle Blomkvist 
a Salanderová zasadia Harrietino zmiznutie do rámca mnohých po-
divných vrážd, ktoré sa stali temer pred štyridsiatimi rokmi, začína sa 
rozplietať temná a desivá rodinná história...
Film podľa jednej z najčítanejších kníh súčasnosti!
Začiatok premietania : 18:30 hod

Streda 30.3.

HABERMANÚV MLÝN
Dráma / Historický /Vojenský, Česko /Nemecko/ Rakúsko, 2010, 
104 min, Vstupné: 2,20 €
Život pred vojnou v pohraničí nebol dvakrát idylický. Doba si žiadala, 

aby ste sa priklonili na jednu či druhú stranu a len tí najsilnější doká-
zali zostať nad vecou. Patril k nim aj bohatý podnikateľ August Haber-
mann (Mark Waschke), ktorý bez predsudkov dával prácu Čechom aj 
Nemcom, a jeho najbližší priateľ Březina (Karel Roden). Po začlenenia 
Sudet do Tretej říše tlak ešte zosilnel, na tomto mieste personifi kova-
ný esesákom Koslowskim (Ben Becker). Habermann však ďalej vytvára 
pre svojich českých  zamestnancov ochranný štít a odmieta sa plne 
podvoliť „materskej“ ideológii. Lenže šialená doba nakoniec dostihne 
i jeho. 
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Nedeľa 27.3.2011

MEGAMOZOG
Animák, USA, 2010, 96 min., Vstupné: 2,20 €
Megamozog je zloduch, ktorý sa narodil na ďalekej planéte a ešte ako 
8-dňové dieťa dopadol na Zem. No spolu s ním dorazil na modrú ma-
tičku aj iný, nadprirodzenými schopnosťami vybavený chlapík – Met-
roman, budúci hrdina a ochranca metropoly. Každý mal inú výchovu, 
každý sa profi loval inak, ale to, čo mali spoločné, boli ich nekonečné 
súboje, kde modrý chlapík vždy prehral a svalnáč vždy vyhral získava-
júc čoraz väčšiu popularitu. A takto by bojovali zrejme donekonečna 
až pokým Megamozog raz nevymyslí plán, ktorý by predsa len Metro-
mana zložil na kolená. No raz sa to skutočne stane...
Začiatok premietania o 15:00 hod   

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva
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Na podujatí Štiavnické inšpirá-
cie, ktoré bolo vlastne prezen-
táciou tvorby troch autoriek 
banskoštiavnického Autorského 
klubu – Lucie Beňovej, Katarí-
ny Kissovej a Zdenky Koreňo-
vej – som mala výborný pocit (o 
poduajtí bolo písané v minulom 
čísle ŠN).  Tešila som sa ako spo-
luorganizátorka tohto pekného  
autorského večera, ako kama-
rátka týchto troch skvelých žien, 
ako osvetárka, ako žena, ktorá 
miluje poéziu, ale aj ako vedúca 
Autorského klubu, ktorému sa 
(len aby som to nezakríkla) za-
čína skvele dariť.  S dojatím som 
počúvala poetické i hudobné vy-
znania a večer, keď som si v du-
chu opäť premietala celú akciu, 
som si tak trochu zaspomínala...

Dnes sa už s autorskými večermi, 
prezentáciami, čítačkami, besedami 
...stretávame častejšie. Chvalabohu. 
Z každého nového autora, z každej 
dobrej novej knihy mám úprimnú 
radosť a v rámci svojich možností, 
kde sa dá, snažím sa pomôcť pri pre-
zentáciách. Ale prvý autorský večer 
neprofesionálneho autora/autorky 
(ktorá ešte knižne nepublikovala) sa 
v Štiavnici  konal v novembri r. 1995. 
S obavami, ale aj s vierou v priaznivé 
prijatie som sa rozhodla „ísť na trh 
s vlastnou kožou“, teda „krstila“ som 

svoju knižtičku Spoveď. To som ešte 
pôsobila ako vyučujúca na SPŠ S. Mi-
kovíniho (bývalá banícka škola), kde 
som viedla   veľmi aktívny literárny 
krúžok,  s ktorým som, mimocho-
dom, v spolupráci s Mestskou kniž-
nicou a so Živenou začala organizo-
vať aj literárnu súťaž Inšpirácie spod 
Sitna (na prvý ročník ktorej som do 
poroty pozvala o.i. pána profesora 
Jozefa Mistríka, šéfredaktorku Slo-
venky  O. Výžinkárovú, redaktorku 
Pravdy O. Prekopovú, za Štiavnicu 
boli v porote spisovateľka  R. Lichne-
rová a vyučujúce slovenského jazyka 
a literatúry na SŠ – O. Moravčíková a 
ZŠ – M. Ďurianová ). 

       Pri príprave môjho autorské-
ho večera mi veľmi pomohli práve  
študentky tohto krúžku, samozrej-
me, spomínaná Mestská knižnica, 
ale aj ZUŠ, CMK Rubigall a Živena. 
Pripraviť a zútulniť „padláš“ v Rubi-
galle mi pomohli Monika Rosípková 
a Brigitka Herrmannová, vianočnú 
ikebanu na každý stolík so zapálenou 
sviečkou a inú výzdobu pripravili ko-
legyne zo školy Majka Gubrianska, 
Martuška Ivaničová, Helka Dianová 
so študentkami. Večer skvele mode-
rovala  Vierka Luptáková z knižni-
ce. Neviem, ako to robila, ale Bibka 
Stanková bola všade tam, kde bolo 
treba pomôcť. Vtedajšia pani pred-
sedkyňa Živeny Lilka Gondová ma 
predstavila prítomným dojímavým 

príhovorom, ktorý predniesla sebe 
vlastným šarmom, eleganciou a jem-
nocitom  (pre tieto vlastnosti sme ju 
veľmi obdivovali).  Básne som si re-
citovala sama v troch celkoch, medzi 
ktorými spievala Zdenka Koreňová 
moje zhudobnené verše, okrem toho 
mi Zdenka  pomohla výbornými 
radami v scenári a zabezpečila účasť 
učiteľov i žiakov zo ZUŠ, boli to Ga-
bika Solivajsová, Reginka Schinglero-
vá, Zuzka Ladzianska a „padlášovci“ 
Miško Pigoš a Janko Jakubík. A bol 
tam aj ilustrátor knižky, môj kolega a 
dobrý kamarát, dnes už, žiaľ,  nebohý 
Paľko Burda. 

Knižtičku pokrstil a s láskavým 
predslovom vyprevadil k čitateľom 
môj nezabudnuteľný učiteľ z univer-
zity, pán profesor Jozef Mistrík. Spo-
mínam si, že rovno z vlaku dobehla 
moja bývalá študentka, ktorá vtedy 
už navštevovala vysokú školu, Re-
natka Siakelová, dnes p. uč. Taligová 
s krásnou fi alovo-bielou orchideou, a 
s ňou aj bývalý kolega  Vladko Siládi 
mladší... Pravdaže boli tam niektorí 
členovia mojej rodiny, kolegovia, 
študenti,  priatelia a známi, ale aj 
ľudia, ktorých som vtedy videla pr-
výkrát v živote.  „Padláš“ bol plný, 
vyše sto ľudí a každý bol ku mne 
milý, a chcel pomôcť. Na druhý deň 
mi pán primátor M. Lichner (nebol 
síce na podujatí, ale už vedel, že bolo 
vydarené a že bolo veľa ľudí) navrhol, 

aby sme v podobných programoch 
pokračovali aj v budúcnosti, veď v 
Štiavnici je veľa nadaných ľudí, kto-
rých môžeme predstaviť verejnosti.  
Po programe sme mali posedenie o 
poschodie nižšie „v trámovke“, kde  
organizačne pomáhali takmer všetci, 
hlavne Vladko Poprac s Julkou, milý 
prípitok predniesol kolega a zástupca 
riaditeľa našej školy Tonko Kolárik. 
Pekný článok o podujatí aj o knižke 
napísala do ŠN Olinka Kuchtová. P. 
uč. Vierka Zacharová a Ruženka No-
váková ešte dlho spomínali, ako ne-
mohli zastaviť príval sĺz pri básniach 
o mojich synoch. Bodaj by len takéto 
slzy boli v živote. 

Kiež by sa nám takto, svorne a 
spolu – ako mne vtedy, pred viac ako 
15 rokmi pomohli a žičili doslova 
známi i neznámi, proste dobrí a praj-
ní ľudia – kiež by sa nám takto darilo 
aj teraz a v budúcnosti. Úprimne, bez 
závisti a kuloárnych rečí, nezištne a 
hlavne – v spolupráci. Za osvetové 
stredisko, aj osobne, som korektnú 
spoluprácu vždy vítala a vítam. Bez 
toho, aby som sledovala, kto koho 
pochválil, či zabudol spomenúť. 
Lebo to je také malicherné a nepod-
statné... Podstatné je podujatie, ktoré 
ľudí poteší. Dúfam, že sa spolu ešte 
potešíme na mnohých našich spo-
ločných podujatiach, autorské večery 
nevynímajúc. 

Mária Petrová

Ad: Štiavnické inšpirácie, alebo Prvý autorský večer v Štiavnici 

Pri všetkej úcte k iným knižni-
ciam, kníhkupectvám a iným 
oným, kde som bol doteraz 
hosťom... dnešná besedogrami-
áda v Štiavnici bola suverénne 
najlepšia. Fajn pokec, skvelý 
hudobný sprievod Kružlic/Klim-
ko, prehliadka zbraní vrátane 
ukážky šermu so šabľou (šamši-
rom)... Pecka. Dúfam, že aj z po-
hľadu účastníkov. :-)

Autor Ďuro Červenák – úryvok z 
FBKeď som nastúpila na oddelenie 
kultúry v Banskej Štiavnici, Ďuro 
bol jedným z ľudí, ktorý ma fl egma-
ticky ignoroval a akosi nereagoval 
na žiadne krízové situácie výbuchmi 
hnevu, skôr sarkasticky  zhodnotil 
daný stav. Akoby sa ho svet naokolo 
netýkal a ani nedotýkal. Vtedy som 
ešte nevedela, kto to je. Nevedela 

som, kto sedí vedľa mňa, a prečo 
sa púšťal do debaty len vtedy, keď  
mal pocit, že téma má myšlienku. 
Bol nad vecou, bol nad pozemským 
svetom, vo svete zvanom fantázia.
Prešla dosť dlhá doba, v jeden deň 
mi vopchal do ruky knižku, ktorú 
napísal. Nebol to práve najšťastnejší 
výber, po potokoch krvi, mordoch 
a znásilňovaní som ju zavrela a po-
chopila, že tomuto žánru sa budem 
dlho vyhýbať. Môj pohľad na kole-
gu, ktorý pôsobil ako konzerva, sa 
však zmenil. Začala som ho uznávať 
ako nádejného spisovateľa. To už 
mal Ďuri za sebou 10 ročnú literár-
nu tvorbu. A skôr, ako prišla mož-
nosť prečítať si od neho niečo menej 
krvavé, odišiel.

Pár rokov žije mimo Štiavnice, a 
práve v tomto období sa jeho tvor-
ba pretransformovala z krvavých 

severských fantasy  románov, ktoré 
písal v začiatkom pod pseudony-
mom Th orleif Larssen, na romány 
historické, ktorých dej sa začal viac 
orientovať na pôdu Slovenska, prí-
padne strednej Európy. Jeho tvor-
ba je kritikmi prijímaná a hlavne 
oceňovaná. Má svojich nadšencov, 
možno nie v takej miere, ako ro-
mány Rosamundy Pilcherovej, ale 
o to náruživejších a vášnivejších, vo 
všetkých vekových kategóriách.

Časť jeho tvorby: Romány o Co-
nanovi, Cyklus Černokňažník, Cyk-
lus Bohatýr, Bivoj, Dobrodružstvá 
kapitána Báthoryho, rôzne novely a 
poviedky.

V januári vznikla myšlienka pre-
zentovať jeho tvorbu po rokoch aj 
v Banskej Štiavnici. Ďuri pozvanie 
s nadšením prijal a nadšenie or-
ganizátorov i autora sa pretavilo 

do veľmi príjemnej akcie, ktorá sa 
uskutočnila 18.3.2011 v Kultúrnom 
centre. Sám autor ju zhodnotil pre 
nás nadmieru pozitívne.

Na úspechu akcie sa podieľalo 
mnoho ľudí, a tak by sme im radi 
touto cestou poďakovali.

Ďakujeme Dodovi Klimkovi a 
Palkovi Kružlicovi  za hudobné vý-
kony, Ivkovi Lukáčovi a Víťovi Laza-
rovi za autentický prednes úryvkov, 
ktoré s profesionálnym nasadením 
pripravili kolegyne z Mestskej kniž-
nice s pomocou autora, Kamilovi 
Fojtíkovi zo skupiny historického 
šermu Bojník za emóciami nabitú 
ukážku historických zbraní, šermia-
rom zo Štiavnického živého šachu 
za kreatívnu kulisu celého podujatia 
a všetkým, ktorí svojou prítomnos-
ťou podporili autora a celú akciu.

Zuzka Patkošová

Ďuro Červenák: V Pivnici s fantáziou...
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Reality

O význame a prínose pohybo-
vých aktivít  v zimnom období 
niet pochýb. Život je pohyb, 
preto každá organizačná ak-
tivita je vítaná. A čím väčšie 
generačné spektrum podchytí, 
tým lepšie.

14. marca 2011 v dopoludňaj-
ších hodinách sa konal  29. ročník 
memoriálu v tradičnej réžii SOŠ  
Ľudovíta  Greinera v areáli nástup-
nej stanice Ski Salamandra rezor-
tu. Sily si zmerali tak začiatočníci 

ako profesionáli, dorastenci i vete-
ráni, muži i ženy. Bola to zároveň 
rozlúčka so snehom v krásnom 
prírodnom prostredí.

V hlavnej kategórii dorastencov 
zvíťazil žiak SOŠ Ľ.Greinera Miro-
slav Miškovič. V kategórii doras-
teniek obsadila 1.miesto Martina 
Luptovská, v kategórii mužov zví-
ťazil Peter Luptovský (všetci z Klu-
bu biatlonu Vyhne). Obdivuhodný 
výkon  podal v kategórii veteránov  
Ing.Juraj Cengel, ktorý zvíťazil a 
porazil omnoho mladších účastní-

kov preteku.
Radosť z pohybu, prírody a prí-

jemnej spoločnosti bola prítomná 
od prvej chvíle, rovnako ako pri 
odovzdávaní zaujímavých dobre 
vybraných cien pre víťazov. Veľké 
poďakovanie patrí všetkým účast-
níkom, ale najmä usporiadateľovi 
/SOŠ Ľ. Greinera/, sponzorom /
primátorke mesta B. Štiavnica, Sa-
lamandra Resort, a.s., a ďalším. /    

Tešíme sa na vás aj na budúco-
ročnom okrúhlom 30. ročníku .

Ing.Novák Marian

Memoriál Dušana Višňovca v bežeckom lyžovaní

Peter Záhorský sa narodil roku 
1954 v Banskej Štiavnici. Od det-
stva vyrastal v Hornej Hute, kde 
začali jeho prvé futbalové kroky. 
V tejto Hornej Hute spolu s bratmi 
Venglárovcami Dušanom a Vla-
dom. Ako deti hrávali v zime hokej 
a v lete futbal. Peter ako 17-ročný 
študent Gymnázia  bol okresným 
športovým lekárom spôsobilý hrať 
II. triedu dospelých za TJ ZSNP 
Antol. V priateľskom zápase sa 
stretol Antol so Slovanom B.Štiavn-
ica 3:2, obidva góly Antola vsietil P. 

Záhorský, tým sa mu otvorila cesta 
do Slovana B.Štiavnica. Po skonče-
ní zápasu prišli funkcionári B.Štia-
vnice do šatne Antola, kde prejavili 
záujem o tohto mladého talento-
vaného futbalistu. B.Štiavnica po-
stúpila do krajskej súťaže. Keď bol 
hráčom Slovana B.Štiavnica, pre-
javil o Petra záujem Zvolen, v tom 
čase účastník SNL. So spoluhráčmi 
zažil poslednú slávu Štiavnické-
ho futbalu v roku 1972. Ku koncu 
futbalovej kariéry hral v Prenčove 
a na Podhorí. Jeho športové srdce 

bilo predovšetkým pre štiavnický 
futbal. Peter ako 18-ročný študent 
odohral najlepšiu sezónu futbalu v 
Banskej Štiavnici.  

PZ 

Športový profi l Petra Záhorského

Zimná prestávka sa pomaly, ale 
isto chýli ku svojmu koncu a už ten-
to víkend sa brány štadiónov otvo-
ria, aby sa začali odvetné zápasy 
jarnej časti súťaže roč. 2010/2011. 
Výnimku tvoria účastníci  2. triedy 
(B. Belá, Prenčov, B. Štiavnica B), 
ktorí začínajú hrať 10.4.2011. 

4. liga sk. JUH (J. Daubner)
13.3.: Sásová – Ś. Bane 1:2
Piardžania zvíťazili na ihrisku 

účastníka 5. ligy zásluhou gólov 
Michaleka a Drexlera. Uplynulý 
víkend Bane neodohrali žiaden 
zápas.

Zmeny v kádri: Odchod: nikto
Príchod: Holík z Lieskovca (okr. 

Zvolen – I. trieda)
II. trieda sk. JUH (R. Pavlík)
13.3. Voznica – B. Belá 1:0
Uplynulý víkend Belania neodo-

hrali žiaden zápas 
13.3. Prenčov – B.Štiavnica B 2:1
(J. Dolinský) Góly B. Beňovic – 

Ferenčík ml.

Uplynulý víkend mali Prenčova-
nia odohrať zápas so Žemberovca-
mi, no títo stretnutie odriekli.

Vyžrebovanie jarnej časti
4. liga sk. JUH
14.kolo 27.3. o 15.00 hod. 

Č.Balog – Š.Bane, Žiar/ Hr.- B.Štia-
vnica 

15.kolo 3.4. o 15,30 hod. Š.Bane 
– Žiar/Hr., B.Štiavnica – Kováčová

16.kolo 10.4. o 15,30 hod. Ková-
čová – Š.Bane, Hliník/Hr. – B.Štia-
vnica

17.kolo 17.4. o 16 hod. Š.Bane – 
Hliník/Hr., B.Štiavnica – Divín

18.kolo 24.4. o 16 hod. Divín – 
Š.Bane, Poltár – B.Štiavnica

19.kolo 1.5. o 16,30 hod. Š.Bane 
– Poltár, B.Štiavnica – JUPIE 
B.Bystrica 

20.kolo 8.5. o 16,30 hod. JUPIE 
B. Bystrica – Š. Bane, Brusno – 
B.Štiavnica

21.kolo 15.5. o 16,30 hod. Š.Bane 
– Brusno, B.Štiavnica – Revúca

22.kolo 22.5. o 17 hod. Revúca – 
Š. Bane, D.Strehová – B.Štiavnica

23.kolo 29.5. o 17.hod. Š.Bane – 
B.Štiavnica 

24.kolo 5.6. o 17 hod. Dolný Stre-
hová - Š.Bane, B.Štiavnica – V.Blh

25.kolo 12.6. o 17 hod. V.Blh – 
Š.Bane, Málinec – B.Štiavnica

26.kolo 19.6. o 17 hod. Š.Bane – 
Málinec, B.Štiavnica – Č.Balog 
Tabuľka po jesennej časti

 Roman Kuruc  

Program IV. ligy dorast

14.kolo 26.3. o 15 hod. Hodruša 
– B. Štiavnica

15.kolo 2.4 o 14 hod. B.Štiavnica 
– Šalková

16.kolo 10.4. o 13 hod. Hliník/
Hr. – B.Štiavnica

17.kolo 16.4. o 14 hod. B.Štiavn-
ica - Tornaľa 

18.kolo 23.4. o 14 hod. Sliač – 
B.Štiavnica

19.kolo 30.4. o 14 hod. B.Štiavn-
ica – Jesenské

20.kolo 8.5. o 14 hod. Tomášovce 
– B.Štiavnica

21.kolo 14.5. o 14 hod. B.Štiavn-
ica – Žarnovica

22.kolo 22.5. o 14,30 hod. Hriňo-
vá – B.Štiavnica

23.kolo 29.5. o 14,30 hod. Krupi-
na – B.Štiavnica

24.kolo 4.6. o 14 hod. B.Štiavnica 
– V. Krtíš

25. kolo 12.6. o 14,30 Kalinovo – 
B.Štiavnica

26.kolo 18.6. o 14 hod. B.Štiavn-
ica – Brusno

FUDO

Futbal – začiatok jarnej časti

1.Žiar 13 9 1 2 39:16 28
2.Č.Balog 13 9 1 3 34:19 28

3.Podlavice 13 7 2 4 39:16 23
4.Hliník 13 7 2 4 36:27 23
5.Poltár 13 6 2 5 26:22 20

6.Malinec 13 6 2 5 23:21 20
7.Kováčová 13 6 1 6 34:27 19

8.B.Štiavnica 13 6 1 6 21:25 19
9.Brusno 13 5 3 5 13:17 18

10.Š. Bane 13 4 5 4 14:16 17
11.Divín 13 4 3 6 26:34 15

12.Revúca 13 5 0 8 16:30 15
13.V.Blh 13 3 2 8 15:42 11

14.D.Strehová 13 1 1 11 9:33   4

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5, 
tel.č.: 0915 259 624

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 791

Predám 3-izbový luxusný byt  
po rekonštrukcii v centre BŠ, 2. 
posch., tel.č. 0903 795 775

Kúpim 4 – izbové byty, zn: po- 
núknite, tel.č.: 0902 882 707

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B. Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Hľadám podnájom v 2.-3. izb.  
byte v BŠ, tel.č.: 0907 113 608

Predám 2-izbový tehlový byt  
na Ul. Dobšinského, tel.č.: 0903 
605 567

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom, čiastočne prerobený OV 60 
m2, cena: 40 000 €, dohoda mož-
ná, tel.č.: 0903 566 913

Prenajmem 3-izbový byt v  
Banskej Štiavnici, sídl. Drieňová. 
Kontakt 0911 616 301

Predám RD v BŠ, tel.č.: 0915  
615 521

Prenajmem 2 – izbový byt v  
RD pod Starým mestom, nájom 
+ energie 300€/mesačne, tel.č.: 
0910 564 638
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INZERCIA

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371

AKCIA od 21. 3. v reštaurácii 
Pod Starým mestom

Pre návštevníkov, ktorí sa prídu 
pravidelne stravovať od pondelka do 
štvrtka, čaká vždy v piatok po kon-
zumácii menu prekvapenie v podobe 
sladkej dobroty alebo kávy a 1 x do 
mesiaca menu za polovičnú cenu.

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny•-

Bezlepkové potraviny•Dia, Bio 
potraviny•Kvitnúce čaje•Do-
plnkový tovar•Netradičné 
darčeky

Dolná ul. (nad Kooperatívou)
Tel.č.: 0911 168 999

Inzercia

Predám 3-izbový prerobený, za- 
riadený byt na Drieňovej (Energe-
tikov 8), tel.č.: 0911 973 200

Súrne hľadáme RD v BŠ do dl- 
hodobého prenájmu, tel.č.: 0903 
740 125 

Predám 4-izbový byt v tichej loka- 
lite v obci Pukanec. Byt je po čiastoč-
nej rekonštrukcii, má plastové okná, 

zateplený. Byt je s balkónom, rozloha 
bytu je 72m2, cena bytu je 30 000€, 
kontakt: 0917 671 169

Kariéra

Stavebno-stolárska fi rma v Ban- 
skej Štiavnici prijme do zamest-
nania vyučeného aj nevyučeného 
zamestnanca so záujmom o prácu. 
Nástup ihneď. Tel.č.: 0918 518 744

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914  
291 265

Autovýfuky, tlmiče, spojky, tel.č.:  
0907 181 800

Predávam lacné smútočné vence  

a kytice, zdobím kostoly. Tel: 0904 
822 531

Kto daruje zachovalú sedaciu  
súpravu študentom? Tel.č.: 0904 
214 668

Predám Škodu Felíciu 1 300,  
najazdené 97 000 km, zimné pne-
umatiky, cena 1 100 €, tel.č.: 0902 
745 575

Ubytujem v 1-izbovom byte v  
centre mesta 2-3 osoby, študentov 
príp. zamestnaných, tel.č.: 0915 
615 521

Kúpim starý drevený betlehem  
alebo fi gúrky, tel.č.: 0907 710 630

Predám novinový stánok vhod- 
ný aj iné účely, tel.č.: 0918 352 050

Odstúpim predajňu na sídlisku  
Drieňová, tel.č.: 0905 706 915


