
Ako sa zachovať, keď ste v tiesni?
Všetko, čo potrebujete vedieť o Integrovanom záchrannom 
systéme. Kto patrí do IZS, kedy volať a základné otázky, na 
ktoré sa vás budú pýtať, nájdete v aktuálnom čísle.  str.5

Ochrana zbierok proti požiaru
Správa o požiari na hrade Krásna Hôrka 
všetkých šokovala. Ako sú chránené 
pamiatky v našich múzeách?  str.8
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InzercIa

Lekárska služba prvej pomoci
Problematika zabezpečenia 
LSPP z hľadiska dostupnosti 
neodkladnej lekárskej starost-
livosti počas 24 hodín denne, 
okrem riadnych ordinačných 
hodín všeobecných obvodných 
lekárov, sa stáva čoraz 
častejším predmetom diskusií 
a vyslovovania nespokojnosti 
s jej dostupnosťou pre obyva-

teľov nášho regiónu. 

Vo februári 2012 došlo, na zákla-
de požiadania Všeobecnej nemoc-
nice Žiar nad Hronom, o zrušenie 
povolenia na poskytovanie LSPP z 
ekonomických dôvodov, k radikál-
nej zmene a LSPP bola zabezpeče-
ná obvodnými lekármi v pracovné 
dni do 22:00 hod., v rámci uprave-

ných ordinačných hodín a počas ví-
kendov a sviatkov túto službu ne-
pretržite 24 hodín zabezpečovala 
Všeobecná nemocnica Žiar nad 
Hronom v ambulancii na UL. Brat-
ská č. 17 v Banskej Štiavnici.

Od 1. marca 2012, na základe žia-
dostí obvodných lekárov, Bansko-
bystrický samosprávny kraj upravil 
ordinačné hodiny obvodných leká-

rov späť na úroveň bežného štan-
dardu. Touto úpravou došlo k tomu, 
že cez pracovné dni majú obyvatelia 
regiónu Banskej Štiavnice možnosť 
vyhľadať lekársku pomoc len počas 
ordinačných hodín obvodných le-
károv, alebo volať záchrannú služ-
bu, ktorá by však mala byť privola-
ná len v závažných akútnych a život 
ohrozujúcich prípadoch.  •3.str.

Dňa 12. marca 2012 sa usku-
točnilo na MsÚ pracovné 
rokovanie k realizácii úprav 
okolia tajchu Klinger so 
zástupcami Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, 
š.p., Povodia Hrona a MsZ s 
cieľom zlepšenia podmienok 
pre návštevníkov. V tejto 
súvislosti sme oslovili 
primátorku nášho mesta Mgr. 
Nadeždu Babiakovú a poprosili 
sme ju, aby nám prezradila 
viac z tohto stretnutia.

Pani primátorka, akú budúc-
nosť čaká tajch Klinger? 

„12. marca 2012 sme zvolali roko-
vanie ohľadom vodnej nádrže Klin-
ger na základe podnetu poslanca MsZ 

PaedDr. Milana Klauza. Na tomto ro-
kovaní sa zúčastnil generálny riaditeľ 
SVP, š.p., Ing. Kvocera, technicko-pre-

vádzkový riaditeľ Ing. Fialík, riaditeľ 
Správy stredného Hrona Zvolen Ing. 
Sýkora, z prevádzkového strediska 

Štiavnické Bane, ktoré má na starosti 
vodné nádrže ako technické pamiat-
ky UNESCO, Ing. Koleda. •3.str.

Budúcnosť tajchu Klinger

Tajch Klinger a jeho okolie bude v "novom šate". foto lubo lužina

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

z programu
primátorky

Odchyt psa 
Dňa 29.2.2012 o 14.20 hod. 
hliadka MsPo počas výkonu hliad-
kovej služby zistila voľný pohyb 
psa na Ul. Hájik, pričom ohro-
zoval osoby v okolí. Príslušníci 
MsPo vykonali odchyt psa, ktorý 
bol umiestnený do karanténnej 
stanice. Následne bol zistený ma-
jiteľ psa M.B., ktorý bol postihnu-
tý v mysle priestupkového zákona 
uložením blokovej pokuty.

Dopravná nehoda 
Dňa 29.2.2012 o 18.50 hod. v 
Banskej Štiavnici na Ul. Mierová 
došlo k dopravnej nehode medzi 
lesnou zverou a osobným moto-
rovým vozidlom. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto doprav-
nej nehody zabezpečila bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premáv-
ky v mieste nehody, vyrozumela 
pracovníka poľovného združenia 
a vecne príslušnú štátnu políciu, 
ktorá vec zdokumentovala. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 1.3.2012 o 18.10 hod. hliad-
ka MsPo na sídlisku Drieňová po-
čas hliadkovej služby vykonala 
kontrolu osoby T.Š., ktorý bol sil-
ne pod vplyvom alkoholu a svo-
jím správaním vzbudzoval ve-
rejné pohoršenie a narušoval 
verejný poriadok. Menovaný T.Š. 
bol za svoje správanie postihnu-
tý v zmysle priestupkového zá-
kona uložením blokovej pokuty a 
miesto opustil. 

Priestupok proti majetku 
Dňa 2.3.2012 od 07.30 hod. do 
15.50 hod. v Banskej Štiavnici na 
Ul. A.Pécha doposiaľ neznámy pá-
chateľ poškodil odparkované mo-
torové vozidlo BS – 377 AL tým 
spôsobom, že nezisteným pred-
metom poškriabal na ľavej stra-
ne predné a zadné dvere. Vo veci 
je vykonávané objasňovanie prie-
stupku proti majetku podľa § 50 
ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 
Zb.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Cosmopolitan – Bowling bar
Vážená pani primátorka, vážení 

páni poslanci, obraciame sa na vás 
v mene obyvateľov ulíc Robotnícka, 
Zvonová, Remeselnícka a Dolná.

Prosíme vás, aby ste neurobili 
krok späť. V roku 2011 ste zaradili 
podnik Cosmopolitan – Bowling bar 
do obytnej zóny, čím sa značne ob-
medzili otváracie hodiny uvedeného 
podniku. Bola to taká malá lastovič-
ka, dôkaz pre nás, že sa to dá, že vám 
záleží aj na obyvateľoch tohto mes-
ta a hlavne obyvateľoch uvedených 
ulíc. Dnes sa dozvedáme , že sa chys-
táte znovu uvedený podnik presunúť 
do neobytnej zóny. Právom sa pýta-
me, čo sa zmenilo? Pritlačili lobistic-
ké skupiny bohatých podnikateľov?

Vážená pani primátorka, vážení 
poslanci, nestraťte svoju tvár! Verili 
sme vám, preto sme vám odovzdali 
svoje hlasy v komunálnych voľbách 
2010. Sme ozaj dobrí, len keď po-
trebujete náš hlas? Dňa 24.2.2012 

(v piatok) sa konalo stretnutie na 
MsÚ k spomínanej téme, prečo sme 
tam neboli pozvaní aj my – obyva-
telia mesta?

Odpoveď: Vážení obyvatelia ulíc 
Robotnícka, Zvonová, Remeselníc-
ka a Dolná, ako primátorka mesta 
Banská Štiavnica Vás môžem ubez-
pečiť, že mi záleží na každom jed-
nom obyvateľovi nášho mesta. V zá-
ujme samosprávy je robiť a prijímať 
také rozhodnutia, ktoré sú v pro-
spech občanov nášho mesta a nie 
naopak. Momentálne sa riešia len 
legislatívne úpravy VZN č.5/2011, 
ktoré nesúvisia s prevádzkovými 
hodinami zariadení prevádzky slu-
žieb na území mesta. V prípade 
akýchkoľvek zmien považujem nie-
len za korektné, ale za samozrejmé, 
aby sa občania mali právo k veciam 
verejným vyjadriť. S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Odpovedáme občanom
19. marca

Redakčná rada VIO TV. �
Uskutočnilo sa pracovné roko- �
vanie so zástupcami Slovenskej 
správy ciest. 
Príprava materiálov na rokova- �
nie mestskej rady. 
Pracovné rokovanie k proble- �
matike zabezpečenia Lekárskej 
služby prvej pomoci pre dos-
pelých.

20. marca
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
autobusovej dopravy.
Pracovná porada ohľadom rie- �
šenia kanalizácie v mestskej pa-
miatkovej rezervácii. 

21. marca
Zasadnutie správnej rady Súk- �
romnej hotelovej akadémie. 

22. marca
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici.
Riadne zasadnutie Valného  �
zhromaždenia Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slo-
venska. 

23. marca
Pracovné stretnutie s rektorom  �
Hudobnej a umeleckej akadé-
mie Jána Albrechta v Banskej 
Štiavnici.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami Slovenskej technickej uni-
verzity k riešeniu projektu poh-
rebiska Zvonový vršok. 

Andrea Benediktyová 

Najväčším problémom Bytovej 
správy, s.r.o., už od založenia v 
roku 2001 sú neplatiči. Spoloč-
nosť platí pravidelne mesačne 
faktúry za plyn, vodu, 
elektrinu a občania by mali 
platiť zálohové platby Bytovej 
správe, s.r.o. Nie všetci však 
platia. Tieto peniaze spoloč-
nosti chýbajú na rozvoj, ale 
i na zabezpečenie svojich 
platieb.

Postup Bytovej správy, s.r.o., je 
nasledovný: Ak je neplatičom ná-
jomník, najprv ho upozorníme na 
možnosť výpovede z nájmu bytu a 
v prípade, že nepristúpi k splátkam 
dlhu, posielame výpoveď z nájmu 
bytu. Ak nie je byt do stanovené-
ho termínu uvoľnený, musíme po-
dať žalobu na súd a následne návrh 
exekútorovi na výkon rozhodnutia 
súdu. Zatiaľ sme len v jednom prí-
pade museli pristúpiť k poslednému 
kroku. Väčšina občanov začala svoj 
dlh splácať.

Ak je neplatičom vlastník bytu, 
občan dostane výzvu na uhradenie 
dlhu. Ak nereaguje, posielame pred 
dražobnú upomienku. V prípade, 
že nezačne dlh splácať, navrhuje-
me dobrovoľnú dražbu bytu. Draž-
bu musí schváliť schôdza vlastníkov 
bytov v bytovom dome. Po schvále-
ní odstupujeme návrh na vykonanie 

dražby dražobnej spoločnosti. Dra-
žobná spoločnosť dá byt oceniť znal-
covi a následne ho ponúka v dražbe 
na odpredaj. V dražbe sa byt predá-
va za najvyššiu ponúknutú cenu. Po 
vyplatení dlhu za byt a nákladov na 
dražbu dražobná spoločnosť zvyšnú 
sumu vyplatí dlžníkovi. V predchá-
dzajúcom období 6 mesiacov bolo 
podané 7 návrhov na dobrovoľnú 
dražbu. Traja vyplatili dlžobu pred 
konaním dražby, zvyšné dražby sú 
v konaní. 76 občanov na základe vý-
ziev začali svoje dlžoby splácať.

Zákon nedovoľuje zverejniť 
mená neplatičov. Mená neplatičov 
sa môžu zverejniť len v bytovom 
dome, v ktorom neplatič býva, a to 
len ostaným vlastníkom bytov. 

Od vzniku spoločnosti rástol dlh 
občanov a dnes dosahuje astrono-
mickú sumu 358 711 €. Najväčší 
dlžník dlží skoro 11.000 €. V roku 
2011 sa podarilo zvrátiť nepriaznivý 
vývoj a dlh občanov začal od augus-
ta klesať. Pokles prestavuje sumu 
21 000 €. Je to výsledok nekompro-
misného prístupu Bytovej správy a 
Mesta Banská Štiavnica k neplati-
čom. Tento trend potrebujeme udr-
žať, preto v priebehu mesiaca dosta-
nú ďalší dlžníci výzvy na uhradenie 
dlhov. V prípade, že títo občania ne-
splatia dlh, alebo nezačnú dlh splá-
cať, Bytová správa, s.r.o., bude dlžo-
by vymáhať. Pavel Bačík

Ako na neplatičov?

„Aj svojou smrťou okrem žiaľu mô-
žeme niekomu spôsobiť potešenie.“

Ján Petrík

Čriepky

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.

Denisa Slezáková

Prerušenie 
prevádzky  
na plavárni
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•1.str. Obyvatelia okresu Banská 
Štiavnica majú možnosť v pracov-
ných dňoch od 15:30 do 7:00 hod. 
kontaktovať ambulanciu LSPP v 
Krupine - 045/555 09 68 alebo v 
Žiari nad Hornom - 045/670 999 
55, kde im službukonajúci lekár po-
skytne konzultáciu alebo radu, ako 
majú postupovať ďalej.

Na podnet primátorky Banskej 
Štiavnice sa dňa 19. marca 2012 
uskutočnilo rokovanie vo veci ďal-
šieho zabezpečenia LSPP, resp. do-
stupnosti lekárskej starostlivosti 
pre obyvateľov, ale aj návštevníkov 
mesta a regiónu aj mimo ordinač-
ných hodín obvodných lekárov.

Zo strany poskytovateľa LSPP, 
ako aj službu vykonávajúcich obvod-
ných lekárov, tu vzhľadom na nedo-
statok lekárov a vysokú stratovosť 
tejto služby z ekonomického hľadis-
ka bolo konštatované, že LSPP nie 
je možné zabezpečiť v ideálnom ne-
pretržitom režime. Podľa predchá-
dzajúcej praxe boli v priemere na 
LSPP ošetrení len 3 - 4 pacienti den-
ne. Pre lekárov slúžiacich LSPP je 
táto služba v nepretržitom 24 hod. 
režime vyčerpávajúca. Slúžiaci le-
kár je v deň služby v práci nepretr-
žite viac ako 30 hodín a pri počte 6 

obvodných lekárok je táto práca fy-
zicky vyčerpávajúca. Vzhľadom na 
súčasnú personálnu a ekonomickú 
situácia v zdravotníctve na Sloven-
sku sa začína presadzovať trend jed-
nej LSPP na 100 tisíc obyvateľov. 

Banskobystrický samosprávny 
kraj v snahe zachovať nepretržitú le-
kársku starostlivosť pre obyvateľov 
banskoštiavnického regiónu hľadal 
prevádzkovateľa, ktorý by túto pod-
mienku spĺňal. Jediný poskytovateľ 
LSPP. ktorý bol ochotný túto službu 
zabezpečovať aj pre obvod Banskej 
Štiavnici, má sídlo v Krupine. S ta-
kýmto riešením nesúhlasili obvodní 
lekári, ani Mesto Banská Štiavnica, 
pretože dostupnosť pre pacientov v 
prípade potreby neodkladnej zdra-
votnej starostlivosti by bola vzhľa-
dom na geografické podmienky, do-
pravu časovo náročná. 

Napriek snahe všetkých zaintere-
sovaných sa nepodarilo dohodnúť 
nepretržité poskytovanie LSPP. 

Obyvatelia a návštevníci Banskej 
Štiavnice a priľahlých obcí môžu 
teda vyhľadať lekársku pomoc po-
čas pracovných dní u všeobecných 
obvodných lekárov v rámci ich or-
dinačných hodín, okrem ordinač-
ných môžu svojho lekára kontak-

tovať telefonicky, na telefónnych 
číslach, ktoré obvodní lekári prisľú-
bili zverejniť na vstupných dverách 
do svojej ambulancie. Návštevníci 
regiónu by mali kontaktovať leká-
ra podľa miesta svojho pobytu prí-
slušného lekárskeho obvodu, ktorý 
je taktiež zverejnený na vstupe do 
ambulancie a tiež na internetovej 
stránke BBSK www.vucbb.sk/por-
tal/urad-bbsk/zdravotnictvo/zdra-
votne-obvody.

LSPP v Banskej Štiavnici počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov nepretrži-
te 24 hodín bude naďalej zabezpe-
čovať Všeobecná nemocnica Žiar 
nad Hornom v ambulancii na Ul. 
Bratská 17 v Banskej Štiavnici. Roz-
pis služieb LSPP bude zverejnený 
pri vstupe do nemocnice a pri vstu-
pe do ambulancie LSPP s uvedením 
dostupného telefónneho čísla na 
LSPP – 045/6942375, ďalej na in-
ternetovej stránke mesta www.ban-
skastiavnica.sk, v Štiavnických no-
vinách a miestnej VIO TV.

V prípade akútnych prípadov 
ohrozenia života, úrazu alebo neho-
dy je potrebné k pacientovi volať zá-
chrannú službu RLP a RZP na zná-
mych telefónnych číslach 155 alebo 
112.  Oľga Nigríniová

Lekárska služba prvej 
pomoci v Banskej Štiavnici

•1.str. Cieľom tohto spoločné-
ho stretnutia bolo dohodnúť po-
stup prác na úprave severného bre-
hu vodnej nádrže Klinger a zlepšiť 
podmienky pre návštevníkov, ktorí 
využívajú vodnú nádrž na rekreač-
né účely. Dohodli sme sa na postu-
pe prác, ktoré budú etapizované. 
V 1. etape budú realizované prá-
ce ešte do otvorenia letnej sezóny, 
v 2.etape budú práce dlhodobejšie-
ho horizontu, na realizáciu ktorých 
bude vypracovaná projektová doku-
mentácia. Mesto Banská Štiavnica 
má vypracovanú projektovú doku-
mentáciu na realizáciu úprav okolia 
vodnej nádrže Klinger. V 1.etape by 
sa mala realizovať oprava poškode-
nej klenby prepadovej štôlne, opra-
va koruny betónového múra, opra-
va betónového schodiska, ktoré 
schádza do vody, výrub náletových 

drevín v rozsahu 100 m² a úprava 
korún väčších drevín, rozšírenie a 
úprava prístupového chodníka k 
existujúcemu bufetu, dosypávanie 
ornice a vyrovnanie plochy pláže s 
úpravami a vysadením trávnika a 
vyčistenie a zrovnanie plochy nad 
plážou, osadenie 4 ks lavičiek a 2 ks 
ohnísk. V 2.etape by to mala pokra-
čovať revitalizácia, ktorá bude do-
hodnutá a upresnená na ďalšom 
stretnutí, a po ňom bude vypraco-
vaná projektová dokumentácia.“

Kedy sa tieto práce uskutočnia? 
„S prácami sa už začalo a mali 

by byť ukončené 20. apríla, keď sa 
uskutoční Deň Zeme. Ďalej by sme 
chceli pokračovať postupne aj s 
úpravami okolia na Červenej stud-
ni, s úpravami bežkárskych tratí a 
úpravou objektu "horárne", nakoľ-

ko návštevníci, ale aj obyvatelia 
Banskej Štiavnice a okolia radi na-
vštevujú toto prostredie a radi sa 
sem vracajú. Myslím si, že spoloč-
nými silami bez veľkých finančných 
prostriedkov sa nám podarí tieto 
ciele naplniť v prospech obyvateľov 
nášho mesta a okolia. 

Chcem sa touto cestou poďa-
kovať celému vedeniu Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, 
š.p., a všetkým prítomným, kto-
rí sa tohto stretnutia zúčastnili, a 
povedať, že si veľmi vážim prístup 
a odhodlanie, akým chcú nášmu 
mestu pomôcť a taktiež ochotu a 
iniciatívu poslanca Dr. Klauza, kto-
rý za pomoci študentov pomôže s 
niektorými prácami a chcem sa tiež 
poďakovať za pomoc školám“, do-
dala na záver primátorka mesta.

Michal Kríž

Budúcnosť tajchu Klinger

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

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 18.2.2012):

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

LSPP bude počas sobôt, nediel a sviatkov zabezpečená 24 hodín denne

Výbor odbočky podporného 
združenia 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

Výročná 
schôdza

„Netreba k tomu viacej slov, 
veď hádžeme priamo do urien
aj politických víťazov.“

Radomír Tomáš

Popol a 
diamanty
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Zasadnutie komisie sa konalo 
dňa 16. marca 2012. 

Komisia na svojom zasadnu-
tí prerokovala informatívnu sprá-
vu o zmene člena komisie rozvoja 
a výstavby mesta. Členovia komi-
sie boli informovaní, že p. Ing. On-
drej Michna sa vzdal členstva v ko-
misii z osobných dôvodov. Komisia 
sa ďalej zaoberala prestavbou ro-
dinného domu na Ulici Hollého č. 1 
na penzión a rekonštrukciou Syna-
gógy. Komisia obidve rekonštruk-
cie odporučila povoliť. Prerokova-
la sa zmena účelu užívania stavby z 
garáže na pneuservis na Ulici Bota-
nická, ktorú komisia odporučila ne-

povoliť. Na vedomie zobrala Návrh 
na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj nehnuteľnos-
tí na Ulici Križovatka 25 a infor-
matívnu správu o prebiehajúcich 
zmenách a doplnkoch ÚPN Mesta 
Banská Štiavnica. V závere komisia 
prerokovala informatívnu správu k 
zámeru "I/51 B. Štiavnica – B. Belá, 
obchvat". V bode rôzne odporuči-
la bezodkladne vydať nariadenie na 
povinnú stavebnú úpravu na "zo-
šróbovaný dom" na Ulici A. Kmeťa 
a na dom bývalé K-Cero na Ulici A. 
Kmeťa, zadebniť vybité okná na ob-
jekte bývalých ŽSR a bývalom archí-
ve na Kammerhofskej ulici, sfunkč-
niť mestský rozhlas na Dolnej ulici, 

upozorniť majiteľov prevádzok na 
Dolnej ulici na čistenie chodníkov, 
usmerniť mestskou políciou parko-
vanie pri hoteli Kerling, zvolať roko-
vanie so správcami sietí a vlastník-
mi nehnuteľností na Sládkovičovej 
ulici – stanoviť harmonogram prác, 
zvolať rokovanie so správcami sietí 
ohľadne výmeny vodovodného po-
trubia a osadenia VN kábla v rámci 
realizácie stavby "Kanalizácia na uli-
ci Vodárenská, Lichardova a Botto-
va", preložiť mestský rozhlas na Uli-
ci Dolná ružová (pri MŠ Nezábudka) 
na stĺpy verejného osvetlenia a zhr-
dzavené železné stĺpy mestského 
rozhlasu odstrániť. 

Sidónia Kiripolská 

Zo zasadnutia komisie 
rozvoja a výstavby mesta 

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú, že sa 
začínajú rozmiestňovať veľko-
kapacitné kontajnery (ďalej 
VKK) na jarné čistenie mesta.

VKK budú dňa 23. marca 2012 
pristavené nasledovne: 

Ul. Pátrovská, Svobodu -
Ul. Straku -
Ul. Na Mária šachtu -
Štefultov (pri kostole) -

Do kontajnera patria odpady, kto-
ré nie je možné umiestniť do zber-
nej nádoby používanej na "klasický" 
komunálny odpad – napr. kusy ná-
bytku, staré matrace, odpadové sta-
vebné materiály z drobných stavieb 
a iné. 

Do VKK nepatria druhotné su-
roviny (železný šrot, papier, sklo, 
plasty), nebezpečný odpad (chlad-
ničky, pračky, televízory, počíta-
če, telefóny, písacie stroje, žehličky, 

žiarivky, ...), biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad (zvyšky potra-
vín, odpad vhodný na kompostova-
nie – tráva, konáre, lístie). 

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Technic-
kých služieb, m. p., na Ulici E.M. 
Šoltésovej č. 1. 

Otváracie hodiny na Zberovom 
dvore sú nasledovné: pondelok až 
piatok 6:00 - 18:00, sobota 8:00 - 
12:00. Peter Heiler

Rozmiestnenie velkokapacitných 
kontajnerov na jarné čistenie mestaVýchovný 

rez ovocných 
stromkov
SZZ – Základná organizácia v Šte-
fultove oznamuje, že dňa 24. mar-
ca 2012 o 9:00 sa uskutoční jarný 
výchovný rez ovocných stromkov 
v Pukanci pod odborným vede-
ním. Zraz o 9:00 v Pukanci pred 
Pohostinstvom Tatiar. Rezu sa 
môžu zúčastniť všetci, čo majú 
záujem o výučbu rezu ovocných 
stromkov. SZZ Štefultov

Tanečné páry z Banskej 
Štiavnice úspešne repre-
zentovali Fáber Dance Team 
Slovakia.

V sobotu 3. marca 2012 sa v 
Žiari nad Hronom uskutočnila sú-
ťaž v spoločenských tancoch - Po-
hár primátora mesta Žiar nad Hro-
nom 2012. Svoju účasť potvrdili aj 
páry Fáber Dance Team Slovakia. 
V kategórii Junior II D patrilo finá-
lové 3.miesto Marekovi Kyselovi a 
Bianke Šniagerovej. Kategóriu Do-
spelí D STT zastupoval pár Daniel 
Didi a Zoja Didiová, kde im patrilo 
2.miesto vo finále a v kategórii Do-
spelí D LAT obsadili Daniel Didi a 
Zoja Didiová krásne 1. miesto.

V sobotu 17. marca 2012 a v ne-
deľu 18. marca 2012 sa v Poprade 
uskutočnila súťaž o Pohár primá-
tora mesta Poprad. Pozrime sa na 
výsledkovú listinu pre Fáber Dan-
ce Team Slovakia a tanečné páry z 
Banskej Štiavnice.

dospelí D STT – 2. miesto Didi  -
Daniel a Zoja Didiová
dospelí D LAT – 2. miesto Didi  -
Daniel a Zoja Didiová
dospelí D STT – 3. miesto Didi  -
Daniel a Zoja Didiová
dospelí D LAT – 1. mieso Didi  -
Daniel a Zoja Didiová

Blahoželám a prajeme veľa úspe-
chov.  Faber Dance Team

Na svojom marcovom 
zasadnutí sa 15. marca 2012 
zišla Komisia kultúry pri 
Mestskom zastupiteľstve 
v Banskej Štiavnici, aby sa 
venovala predovšetkým 
príprave na ocenenie 
osobností, kolektívov 
a podujatí, ktoré najviac 
rezonovali v minulom roku. 

Do hlasovania o NAJ osobnosť, 
kolektív a podujatie roka 2011 bola 
zapojená široká verejnosť prostred-
níctvom ankety, vyhlásenej vo febru-
ári tohto roku v miestnej tlači a tiež 

na webovej stránke mesta. Členovia 
komisie spolu s vedením OKCRaŠ pri 
MsÚ s potešením skonštatovali vy-
soký nárast počtu hlasujúcich opro-
ti minulým rokom, ktorý mohol byť 
spôsobený aj tým, že hlasovať bolo 
možné aj elektronicky a stačilo vy-
brať zo zvolených nominácií. Zapojili 
sa Štiavničania, ale aj hlasujúci z celé-
ho Slovenska a Čiech, ktorí navštívi-
li naše podujatia. Komisia vyžrebo-
vala troch z nich, ktorí budú osobne 
pozvaní na slávnostné ocenenie víťa-
zov a odmenení vecným darčekom. 
Z každej z troch vyhlásených kategó-
rií vzišiel víťaz, jeho meno sa dozvie-

me na slávnostnom podujatí, ktoré 
sa uskutoční za prítomnosti vede-
nia mesta, všetkých nominantov a 
širokej verejnosti, ktorú kultúrna 
komisia spolu s oddelením kultúry 
pri MsÚ srdečne pozýva dňa 3. apríl 
2012 do kina Akademik o 16:30 hod. 
Podujatie bude spojené aj s oceňova-
ním najlepších športovcov za predo-
šlý rok, ako to bývalo zvykom aj v mi-
nulosti, za účasti športovej komisie a 
v spolupráci s ňou. Komisia kultúry 
sa tiež zaoberala monitorovaním čin-
nosti Mestskej knižnice a problema-
tikou jej umiestnenia v náhradných 
priestoroch. Katarína Kissová

Komisia kultúry vyhodnotila 
anketu o osobnosť roka 2011

Tanečné páry 
nás úspešne 
reprezentovali
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Letný tábor detí v Štúrove
Centrum voľného času v Ban-

skej Štiavnici organizuje v termíne 
od 7. júla - 14. júla 2012 letný tábor 
v Štúrove. Poplatok za dieťa je 140 
eur, v ktorom je zahrnuté: doprava, 
ubytovanie priamo v areáli kúpalis-
ka Vadaš (apartmány AQUA + voľ-
né vstupné k bazénom), celodenná 

strava, výlet do Ostrihomu, hry, tu-
ristika, pedagogický dozor. 

Leto v Chorvátsku
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje v termíne od 6. 
augusta - 15. augusta 2012 pobyto-
vý zájazd v Gradaci v Chorvátsku. 
Cena za dospelú osobu je 318 eur, 

v ktorej ja zahrnutá doprava z Ban-
skej Štiavnice, 7 x ubytovanie s pol-
penziou, delegačný servis, poistenie 
insolventnosti CK, pobytová taxa. 

Prihlásiť sa môžete v Centre voľ-
ného času Ul.L.Svobodu 40, Banská 
Štiavnica na telefónnom čísle: 0907 
598 567.  Jana Machilová

aktualIty

Ľudia si uvedomujú riziká, 
ktoré ohrozujú ich život, 
zdravie alebo ich majetok 
až vtedy, keď sú priamymi 
účastníkmi havárií, živelných 
pohrôm alebo katastrof. 
To, ako dokážu zvládnuť 
vzniknutú situáciu, závisí od 
ich pripravenosti. Dôsledky 
mimoriadnych udalostí potvr-
dzujú, že neznalosť vhodnej 
reakcie na vzniknutú situáciu, 
alebo jej podceňovanie spolu 
s panikou, znásobujú straty 
na životoch a zvyšujú počet 
zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť zá-
kladné informácie o spôsoboch a 
postupoch, ktoré mu pomôžu v prí-
pade potreby ochrániť život, zdra-
vie alebo majetok. Nasledujúce 
informácie majú usmerniť vaše ko-
nanie v prípade akútneho ohroze-
nia, pomôcť spoznať možné nebez-
pečenstvo a poskytnúť základný 
návod, ako sa zachovať v čase, keď 
je potrebná pomoc. Vážení čitate-
lia, dnes začíname s predstavova-
ním súborov informačných blokov 
všeobecných vedomostí z oblasti ci-
vilnej ochrany obyvateľstva, ale po-
stupne vám ponúkneme aj niektoré 
úzko tematické súbory informácií.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? 
Volaj číslo 112 (Európske číslo ties-
ňového volania)

Kto patrí do Integrovaného zá-
chranného systému (ďalej len 
Izs)?
Koordinačné stredisko integrova-
ného záchranného systému a ope-
rátori tiesňovej linky 112.
Základné záchranné zložky IZS:

Hasičský a záchranný zbor, -
poskytovatelia záchrannej zdra- -

votnej služby,
Horská záchranná služba, -
Banská záchranná služba. -

Ostatné záchranné zložky IZS:
Ozbrojené sily SR, -
obecné hasičské zbory, -
závodné hasičské útvary, -
závodné hasičské zbory, -
pracoviská vykonávajúce štátny  -
dozor, alebo činnosti podľa oso-
bitných predpisov,
jednotky civilnej ochrany, -
obecná (mestská) polícia, -
Slovenský červený kríž, -
iné právnické osoby alebo fyzic- -
ké osoby, ktorých predmetom 
činnosti je poskytovanie pomo-
ci v tiesni.
kontrolné chemické laborató- -
rium CO,

Útvary policajného zboru.

Čo je to tieseň?
Tieseň je stav, pri ktorom je bez-

prostredne ohrozený život, zdravie, 
majetok alebo životné prostredie a 
postihnutý je odkázaný na poskyt-
nutie pomoci 

Čo je potrebné uviesť, ak volá-
te na 112?

Pri volaní na linku tiesňového vo-
lania 112 treba dodržať správny po-
stup, aby operátor koordinačného 
strediska integrovaného záchran-
ného systému vedel bez omeška-
nia zabezpečiť poskytnutie pomo-
ci vyslaním záchranných zložiek. Po 
spojení sa s operátorom vám operá-
tor bude klásť otázky.
Snažte sa zachovať pokoj a vecne 
odpovedať na otázky:

Čo sa stalo? Táto informácia je  -
potrebná na posúdenie, akú po-
moc vyslať.
Kde sa to stalo? Táto informácia  -
je nutná k ľahkému a rýchlemu 

nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
Komu sa to stalo? Informácie o  -
postihnutom: pohlavie, približ-
ný vek, počet postihnutých (pre 
zabezpečenie adekvátnej pomo-
ci).
Informácie o volajúcom: účast- -
nícke číslo telefónu, z ktorého 
voláte pre prípadný spätný kon-
takt pri hľadaní miesta alebo 
iných problémoch, prípadne aj 
meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba 
poslať pomoc:

V byte, na pracovisku alebo v  -
inom uzatvorenom priestore: 
adresa a číslo objektu (sú dôleži-
té obe čísla – červené aj čierne), 
poschodie, číslo bytu, meno ma-
jiteľa bytu a ako nájsť dom (hlav-
ne na sídliskách) ap.
Na verejnej komunikácii ale- -
bo na voľných priestranstvách: 
stručný a výstižný popis miesta 
udalosti, napr. typická budova 
nablízku, park, križovatka, po-
sledná obec, odbočka, kilomet-
rovník na diaľnici, správne číslo 
diaľnice ap.

Operátor koordinačného stredis-
ka potrebuje tieto informácie, aby 
sa vedel rozhodnúť, ktorá záchran-
ná zložka môže poskytnúť najlep-
šiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa 
stať, že operátor bude potrebovať 
ďalšie informácie, i keď pomoc je už 
na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, 
kým operátor nezistí všetky infor-
mácie, ktoré potrebuje. Ak môžete 
zostaňte krátky čas na mieste, od-
kiaľ ste volali.

Volajte len v prípade, keď je ohro-
zený: život, zdravie, majetok alebo 
životné prostredie!

Odbor civilnej ochrany  
a krízového riadenia, ObÚ ZH

Ako sa zachovať pri 
mimoriadnych udalostiach

Atraktívne priestory po 
uzavretí obchodíka Biela 
vrana na Radničnom námestí 
boli dlho prázdne. Otvorili 
sa až 7. marca tohto roku. 
Prenajala si ich p. Ľubica 
Ferková a zriadila tam 
Kvetinárstvo. 

Vzhľadom na to, že v centre 
mesta takýto obchodík nie je, po-
tešilo nás to. Hoci sme dôvod na 
kúpu kvetov nemali, zo zveda-
vosti sme nazreli dnu. A neodišli 
sme naprázdno. Zaujal nás bo-
hatý výber vkusných veľkonoč-
ných dekorácií – zajačiky, vtáčiky, 
vajíčka, venčeky, svietniky, krás-
ne živé jarné kvety, pestrofareb-
né keramické kvetináče, prútené 
košíky. Kto uprednostňuje umelé 
kvety a zeleň, dekoratívne prútie, 
vázy rôznych tvarov, tiež si príde 
na svoje. S úsmevom na tvári vás 
obslúži ochotná a milá predavačka 
Majka Blahútová. Ako nám pove-
dala p. Ferková, chystá sa vysade-
ním kvetov skultivovať aj okolitý 
priestor a vytvoriť tak na schodí-
koch k Starému zámku čarovnú 
kvetinovú záhradu, ktorú budú 
obdivovať nielen Štiavničania, ale 
aj početní turisti. 

Obchodíku prajeme, aby mal 
veľa zákazníkov a udržal sa na 
tom mieste čo najdlhšie. 

Nora Bujnová

Nový obchodík 
na Radničnom 
námestí

Zájazdy s Centrom voľného času Pivovar Erb vás pozýva na diva-
delné predstavenie Muž mojej 
ženy, ktoré sa bude konať v piatok 
30. marca 2012, o 18:00 hod. v di-
vadle Pivovaru ERB, Novozámoc-
ká 2, Banská Štiavnica. Vstupné: 
9 € v predpredaji, 14 € v deň pred-
stavenia. Predpredaj vstupeniek: 
v reštaurácii Pivovaru ERB, na tel. 
čísle 0917 755 235 alebo na www.
pivovarerb.sk Pivovar Erb

Pivovar Erb 
pozýva
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Tohtoročné jarné prázdniny 
sa pre jedného z našich 
študentov začali netradične 
– návštevou poľského mesta 
Bielsko-Biala. 

Filip Mičo, žiak Katolíckeho 
gymnázia sv. Františka Assiského v 
Banskej Štiavnici, však nebol u na-
šich severných susedov kvôli vychý-
reným poľským trhom. Jeho cesta 
mala celkom iný charakter. Filip sa 
vďaka svojim jazykovým schopnos-
tiam prebojoval do 2. kola medzi-
národnej olympiády v nemeckom 
jazyku, ktorá sa tu konala. Projekt 
zastrešený jazykovým inštitútom 
so sídlom v Bielsku-Biale nie je žiad-
nou novinkou. Tento rok prebieha 
už 11. ročník tejto medzinárodnej 
súťaže, určenej pre žiakov gymná-
zií a stredných škôl z Poľska, Čiech, 
Slovenska a Maďarska. Súťaž má 
tri kolá. Prvé kolo prebieha v rovna-
kom čase na všetkých školách, kto-
ré sa do súťaže zapojili a pozostáva 
z centrálne zadaného lexikálno-gra-
matického testu, ktorý sa vyhodno-
cuje v Bielku-Biale. Ďalšie dve kolá 
sa konajú priamo v Poľsku. Druhé 
kolo má z obsahového hľadiska po-
dobný charakter ako prvé; posled-
né kolo je ústne. Práve tu môžu sú-
ťažiaci preukázať svoje vedomosti z 
nemeckej literatúry, histórie alebo 
geografie, podľa toho, ktorú oblasť 
si vyberú. Motivácia uspieť je veľ-
ká. Víťaz môže získať ročné štipen-
dium na štúdium nemeckého jazy-
ka na tomto jazykovom inštitúte.

Katolícke gymnázium sv. Fran-
tiška Assiského v Banskej Štiavni-
ci je jedna z mála slovenských škôl, 
ktoré sa do tejto olympiády už nie-
koľko rokov pravidelne zapája. 
Okrem záujmu zo strany študen-
tov a samotnej účasti v tomto me-
dzinárodnom projekte nás tešia 
dosiahnuté úspechy. Filip Mičo, 
ktorý splnil náročné bodové kri-
tériá na postup, však nie je naším 
prvým študentom, ktorý v tejto 
olympiáde uspel. V predchádzajú-
cich rokoch sa to podarilo H. Nigu-
tovej, J. Stračinovej, J. Koreňovej, 
M. Kremlovej (nemecký jazyk) a 
P. Solivarskej (anglický jazyk). Po-
sledné dve menované sa dostali až 
do tretieho kola a P. Solivarská bola 
natoľko úspešná, že získala vyššie 
spomenuté štipendium. 

Katolícke gymnázium

Katolícke 
gymnázium 
na olympiáde

Suché, jarné počasie prináša 
so sebou každoročne prebú-
dzanie prírody ako aj zvyšo-
vanie aktivity človeka v nej. 

Svojimi teplými slnečnými dňa-
mi láka občanov do záhrad a na pre-
chádzky do prírody. Rozpustený 
sneh odkryje pozostatky jesene v 
podobe uschnutej trávy, kríkov a lís-
tia. V tomto období sa občania často 
nechávajú v rámci upratovania svo-
jich pozemkov zlákať na vypaľova-
nie suchej trávy a kríkov na svojich 
záhradách a humnách. Prípadne ich 
vypaľovanie suchej trávy zláka len 
tak na prechádzke prírodou.

Počas dlhotrvajúceho sucha a pri 
zvýšených jarných teplotách, je táto 
činnosť vysoko nebezpečná, čo si 
hlavne deti a starší občania dosta-
točne neuvedomujú. Každoročné 
štatistiky požiarovosti SR svedčia o 
tom, že napriek neustálemu upozor-
ňovaniu na zákaz vypaľovania poras-
tov bylín, kríkov a stromov občania 
túto činnosť a riziko s ňou spojené 
často podceňujú. V roku 2011 bolo 
vypaľovaním porastov bylín, kríkov 
a stromov v okresoch Žiar nad Hro-
nom, Žarnovica a Banská Štiavnica 
spôsobených 41 požiarov. Na prvý 
pohľad "bezpečné" vypaľovanie su-
chej trávy na malej ploche alebo spa-
ľovanie zhrabaných porastov, môže 
zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. 
Oheň v otvorenom priestore sa za 
vhodných klimatických podmie-
nok šíri veľmi rýchlo a svojimi roz-
mermi neraz spôsobí škody na živo-
toch, majetku, životnom prostredí 
a môže taktiež spôsobiť ekologické 
straty, ako je strata veľkej časti lesa, 

chránených porastov a bylín a úhyn 
chránených živočíchov. 

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, 
zvýšeného výskytu požiarov a vyso-
kého požiarneho nebezpečenstva v 
lesoch vyhlasuje Okresné riaditeľ-
stvo Hasičského a záchranného zbo-
ru v Žiari nad Hronom čas zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Dôležité je pripomenúť, že vypa-
ľovanie porastov je podľa zákona o 
ochrane pred požiarmi striktne zaká-
zané v každom období, nielen v čase 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru! V prípade porušenia tohto 
zákazu hrozí podľa zákona fyzickej 
osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. 
v blokovom konaní do výšky 100 €, 
právnickej osobe alebo fyzickej oso-
be-podnikateľovi je možné uložiť po-
kutu až do výšky 16 596 €.

Občania by sa mali oboznámiť aj 
so všeobecne záväznými nariade-
niami obce, ktoré upravujú aj spô-
sob spaľovania odpadov na voľnom 
priestranstve – v niektorých prípa-
doch ho aj zakazujú. V prípade vy-
hlásenia zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov je akékoľvek 
spaľovanie na voľnom priestran-
stve zakázané. Spaľovanie nie je je-
diný spôsob ako sa zbaviť biologic-
kého odpadu, je možné zbaviť sa ho 
napr. kompostovaním, ukladaním 
do špeciálnych kontajnerov alebo 
do zberných dvorov.

Chceme touto cestou upozor-
niť na niektoré zásady, kto-
ré je fyzická osoba pri spaľova-
ní horľavých látok na voľnom 
priestranstve povinná dodr-
žiavať: 

oznámiť pred začatím spaľova- -
nia miesto a čas spaľovania na 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v 
Žiari nad Hronom (tel.č.: 150),
sledovať klimatické podmienky,  -
kontrolovať miesto spaľovania
ukladať horľavé látky do uprave- -
ných hromád tak, aby neohrozo-
vali svojím sálavým teplom alebo 
odlietajucími časticami okolie
zabezpečiť potrebné množstvo  -
hasiacich prostriedkov na zabrá-
nenie rozšírenia ohňa 
vykonávať neustále kontrolu  -
miesta spaľovania
po skončení vykonať dohasenie  -
zvyškov po spaľovaní a skontro-
lovať okolie

V prípade vzniku požiaru je ob-
čan povinný, ak je to v jeho silách, 
uhasiť požiar alebo vykonať nevy-
hnutné opatrenia na zamedzenie 
jeho šírenia. Včasné spozorovanie 
požiaru je predpokladom k účinné-
mu a rýchlemu zásahu. Ak sa občan 
nachádza v prudko stúpajúcom te-
réne, za veterného počasia a dostat-
ku suchého porastu, len ťažko doká-
že vlastnými prostriedkami šíriaci 
sa požiar uhasiť. V tomto prípade 
je potrebné okamžite volať tiesňo-
vú linku hasičského a záchranného 
zboru 150, prípadne linku tiesňové-
ho volania 112.

Veríme, že opatrnosťou, ostra-
žitosťou a uváženým konaním nás 
všetkých sa nám podarí preklenúť 
tohtoročné jarné obdobie s čo naj-
menším počtom požiarov, najmen-
šími škodami na majetku, prírode a 
samozrejme bez strát na ľudských 
životoch. Dana Kolláriková

Nebezpečenstvo vzniku 
požiarov v jarných mesiacoch

pozvánka
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Pozvánka
Dňa 30. marca 2012 sa uskutoč-
ní pravidelné stretnutie baníkov 
a ich priateľov. Toto stretnutie 
sa bude konať o 16:00 v baníc-
kej krčme u p. Karabellyho. Na 
vašu účasť sa tešia organizátori. 
Zdar Boh.

Poďakovanie
Rodina Sélešová touto cestou veľ-
mi pekne ďakuje za dlhodobú 
zdravotnú starostlivosť a trpez-
livosť o nášho zosnulého manže-
la, otca, starého otca a prastarého 
otca Ľudovíta Séleša počas jeho 
dlhodobej a ťažkej choroby: p. pri-
márovi MUDr. Streškovi a celému 
kolektívu Interného oddelenia 
nemocnice v Banskej Štiavnici, le-
károm, sestričkám a ostatným. 
Ďalej sa chceme poďakovať p. pri-
márke MUDr. Zigovej, MUDr. 
Petráškovej, MUDr. Vojtášovi, 
MUDr. Adamovicovej za ich ľud-
ský prístup. 
Zároveň ďakujeme všetkým suse-
dom z ulice P. Dobšinského v Ban-
skej Štiavnici a známym za ľudské 
porozumenie a obetavú pomoc. 
Ďakujeme všetkým za prejavenú 
sústrasť, kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke.

Smútiaca rodina Sélešová

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať 
voličom KDH, ktoré dostalo v na-
šom okrese 9,87% voličských hla-
sov a skončilo na 2.mieste po ví-
ťaznom SMER –SD. Zároveň by 
som sa chcel poďakovať za pre-
ferenčné hlasy, ktoré som od vás 
dostal. Uvedomujem si fakt, že 
si ich nezaslúžim, o to viac si ich 
vážim. Ešte raz všetkým voličom 
ďakujem.  Ondrej Binder

Ospravedlnenie
Živena – Spolok slovenských žien 
sa touto cestou ospravedlňuje, že 
nedopatrením a našou chybou 
neboli spomenuté 4 žiačky (Súk-
romná hotelová akadémia, Jo-
ergesov dom, n.o., Drieňová 12) 
pod vedením p. profesorky O. 
Moravčíkovej, ktorým vďačíme 
za príkladnú a obetavú obsluhu. 
Hoci mali žiačky jarné prázdniny, 
ochotne sa prihlásili na toto pod-
ujatie. Za to im, p. profesorke a 
škole patrí veľká vďaka.

Jolana Šamová

25. marca uplynul rok od 
smrti nášho kolegu, priateľa, 
dobrého človeka, ktorý 
nás opustil nečakane, bez 
rozlúčenia, tichučko. Zákerná 
choroba mu nedopriala byť v 
kruhu svojej rodinky, ktorú 
nadovšetko miloval. My, ktorí 
sme ho poznali, máme živé 
spomienky na Jožka Beneša, 
dlhoročného riaditeľa stredo-
školského internátu. 

Vo svojom plodnom živote veno-
val štiavnickému školstvu a jemu 
srdcu blízkym internátom vše-
tok svoj pracovný a voľný čas. Boli 
to časy rozvoja školstva v Banskej 
Štiavnice. Počas jeho aktívneho pô-
sobenia bolo v Banskej Štiavnici 
ubytovaných 880 študentov v pia-
tich internátoch. Školský internát 
zamestnával 100 pracovníkov. Bol 
iniciátorom výstavby stredoškol-
ských internátov na Povrazníku. 
Po odchode do dôchodku sa veno-
val odbornej činnosti naďalej. Pub-

likoval mnohé odborné články s te-
matikou práv dieťaťa. Pracoval ako 
odborný poradca pri ministerstve 
školstva pre oblasť stredoškolských 
internátov a prednášal pre Metodic-
ké centrum v Banskej Bystrici. Ne-
zabudnuteľné boli stretnutia s ním. 
Vždy to boli slová optimizmu, vtip-
ných prirovnaní aj vo chvíľach, keď 
vedel, že jeho život visí na tenkom 
vlásku. Nikdy nezabudol pozdra-
viť všetkých známych, zvlášť jeho 
žienky z internátu, ako ich fami-
liárne nazýval. Pravidelne navšte-
voval všetky podujatia konané na 
internáte a vždy prejavoval v roz-
hovoroch záujem o to, ako sa nám 
darí. Pravidelne navštevoval Klub 
seniorov v Banskej Štiavnici, kde 
sa stretával so svojimi priateľmi ro-
vesníkmi. Aj keď mal mnohé zdra-
votné problémy a srdiečko pomaly 
zlyhávalo, nedokázal byť pripúta-
ný v priestoroch Domova dôchod-
cov na Drieňovej. Za každého poča-
sia sme ho mohli vidieť prechádzať 
sa po uliciach tohto sídliska, spôso-

bom, akoby niečo chcel dobehnúť, 
niečo stretnúť, niečo vidieť, čo ešte 
nestihol. Nezabudnuteľné sú jeho 
pozdravy pravou časťou ruky, kto-
rú dvíhal voči každému, lebo kaž-
dý bol jeho priateľ. Život mu ne-
doprial žiť plnohodnotný život. 
Jeho životný osud postihnutý stra-
tou časti rúk pri výbuchu miny po 
2. svetovej vojne v ňom však pod-
nietil obrovskú snahu vyrovnať sa s 
týmto osudom. Vyrovnať sa s ostat-
nými rovesníkmi. Nielen že sa mu 
to podarilo, ale v mnohých činnos-
tiach ich predbehol. Bola to obrov-
ská snaha nadobudnúť vysokoškol-
ské vzdelanie, vedieť krásne písať, 
hrať stolný tenis, bicyklovať sa, pra-
covať s lopatou, krompáčom, vedieť 
sa sám najesť a snáď len na jednej 
ruke sa dalo spočítať, čo nedokázal. 
Taký bol náš JUDr. Jožko Beneš. 
Zamestnanci školského internátu 
preto spomínajú na krásne chvíle 
strávené s ním počas jeho plodného 
života. Odpočívaj v pokoji, náš dra-
hý Jožko Beneš. Marián Palášthy

Spomíname: JUDr. Jozef Beneš

Podobne ako vlani, aj tento rok 
vyhlasujú Technické služby, m. 
p. Banská Štiavnica v spolupráci 
s Mestom Banská Štiavnica a OZ 
CEPTA už 3. ročník súťaže v sepa-
rovanom zbere „Zbieraj body za od-
pady“ pre materské a základné ško-
ly Banskej Štiavnice. Súťaž trvá od 
2.4. do 31.5. 2012. Žiaci zbierajú 
pre svoju triedu body za vyseparo-
vané suroviny. 

Pre získanie 1 bodu je potrebné 
nazbierať:

2 kg papiera (noviny, kancelár- -
sky papier a pod.), alebo
1 kg kartónu, alebo -
0,5 kg nápojových kartónov (tet- -
rapakov), alebo
0,1 kg hliníkových fólií, alebo -
0,1 kg hliníkových plechoviek. -

Vyseparované a čisté suroviny žia-
ci môžu priniesť na zberný dvor (are-
ál Tech. služieb, Ul. E. M. Šoltéso-
vej 1, pri žel. stanici) cez prac. dni od 
6:00 do 16:00. Na zbernom dvore je 
potrebné kontaktovať pri vstupe ob-
sluhu zberného dvora, ktorá surovi-
ny preberie a triede zapíše body.

Druhou možnosťou je, že škola 
bude suroviny sústreďovať v svojich 
priestoroch. Škatule, vrecia, tašky a 
pod. musia byť označené, aby bolo 
jasné, ku ktorej triede a škole pat-
ria. Technické služby v dňoch 25.4., 
a 30.5. vykonajú zvozy zo škôl a za-
evidujú suroviny. 

Podľa počtu bodov sú pre triedy 
pripravené zaujímavé finančné od-
meny: 

1. miesto: 50 € -
2. miesto: 40 € -
3. miesto: 30 € -
4. - 5. miesto: 20 € -
6. - 7. miesto: 10 € -
8. - 10. miesto: 5 € -

Vyhranú sumu môže trieda vyu-
žiť napr. na koncoročný výlet.

Zo súťaže bude mať úžitok aj ško-
la, ktorej triedy sa zapoja. Za každú 
triedu, ktorá sa umiestni na 1. – 10- 
mieste, škola dostane 10 €. Navy-
še škola získa za vyzbieraný papier 
0,02 €/kg.

Súťaž bude priebežne vyhodno-
covaná on-line na mestskej web 
stránke www.banskastiavnica.sk v 
časti "Občan" (horná lišta) v menu 

"Odpadové hospodárstvo" (ľavá liš-
ta)., podstránka Technických slu-
žieb, m.p., aby žiaci mohli vidieť, v 
akom poradí sa ich trieda nachádza. 
Tu budú aj pravidlá súťaže.

Čo patrí a čo nie medzi jednotli-
vé suroviny, to žiaci zistia na svo-
jej škole – z materiálov na násten-
ke. Chcem upozorniť, že najviac 
bodov je možné získať za hliníkové 
nápojové plechovky a fólie (patria 
sem viečka z jogurtov, fólie z čoko-
lád, kovové tégliky z paštét a pod.). 
Samozrejme, všetko musí byť čisté 
bez zvyškov obsahu, aby to nezapá-
chalo. Medzi hliníkové fólie nepat-
ria plastové ("šušťavé" – napr. od jo-
gurtov Danone) a kombinované – s 
papierom (napr. z masla).

Aby boli suroviny prevzaté a body 
pridelené, musia byť odpady čisté 
a vytriedené podľa uvedených kri-
térií. Pri nedodržaní požadovanej 
kvality surovín si Technické služby 
vyhradzujú právo neprevziať dodáv-
ku, alebo znížiť jej hmotnosť, a teda 
triede pripísať menej bodov. V prí-
pade nejasností kontaktujte hlavné-
ho koordinátora súťaže na milos.ve-
verka@inter-net.sk.  Miloš Veverka

Zbieraj body za odpady
Súťaž v materských a základných školách Banskej Štiavnice
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Správa o požiari na hrade 
Krásna Hôrka nás v múzeu 
šokovala. I keď máme kaštieľ 
aj exponáty proti požiaru 
dobre zabezpečené, na porade 
vedenia v pondelok 12. marca 
sme sa mimoriadne venovali 
tejto problematike. Vypra-
covali sme nové prísnejšie 
opatrenia a následne sme 
dohodli ďalšie kroky v spolu-
práci so starostom obce Sv. 
Anton p. Jozefom Baranyaiom 
a s pracovníkom HaZZ v Žiari 
nad Hronom Ing. Robertom 
Melcerom. 

Na kaštieli je strecha z dreveného 
šindľa - špeciálny protipožiarny ná-
ter sa snažíme obnovovať, v povalo-
vých priestoroch sú umiestnené po 
celom obvode dve chodníkové plo-
šiny – kvôli urýchlenému lokalizo-
vaniu prípadného požiaru a požiar-
ne hlásiče - systém EPS, zvedený 
na strážne stanovište, kde fungu-

je nepretržitá 24 hodinová služba. 
Tá vykonáva aj pravidelnú obhliad-
ku všetkých interiérov i povalo-
vých priestorov. V povalovej časti 
sú umiestnené mobilné hasiace prí-
stroje PG 60 a revízia všetkých prí-
strojov v kaštieli je pravidelne vy-
konávaná. V celom areáli je prísne 
zakázané používanie otvoreného 
ohňa, ktoré sa striktne dodržiava. 
Vzhľadom na unikátne zbierky sve-
tového významu venujeme protipo-
žiarnym opatreniam neustále po-
zornosť. Treba však poznamenať, 
že stále je čo zlepšovať a som úprim-
ne rád, že i Štiavnické noviny venu-
jú tejto dôležitej téme pozornosť.

Je veľmi smutné, až zarážajú-
ce, ako sú finančne poddimenzova-
né ustanovizne, ktoré spravujú naj-
väčšie bohatstvo štátu. Mám veľké 
obavy, že ani tragédia, aká sa stala 
v Krásnej Hôrke, nezlepší financo-
vanie múzeí a galérií. Štát by sa mal 
seriózne zaoberať protipožiarnymi 
opatreniami v kultúrnych pamiat-

kach. Počul som v médiách mno-
ho dôvodov, prečo k požiaru do-
šlo, no nepočul som spomenúť aj 
ten, že štát chce šetriť na pamäťo-
vých inštitúciách a vôbec nechápe, 
že takto postupne môže zničiť naše 
vzácne historické dedičstvo. V mú-
zeu sa, žiaľ, nemôžeme spoliehať 
na skutočnosť, že štát prostredníc-
tvom zriaďovateľa bude automatic-
ky financovať protipožiarne zabez-
pečenie i keď u nášho zriaďovateľa 
– MPRV SR nachádzame pochope-
nie. Zodpovednosť je hlavne na nás. 
Dobre spolupracujeme s DPZ v obci 
a s DPZ a HaZZ v Banskej Štiavni-
ci a Žiari nad Hronom. Námetové 
protipožiarne cvičenia v kaštieli sa 
už uskutočnili a radi by sme vyko-
nali ďalšie. Každý rok sa snažíme 
zlepšovať systém ochrany zbierok, 
vrátane tej protipožiarnej – mala by 
to byť pre každú ustanovizeň samo-
zrejmá vec a o to viac pre organizá-
cie, ktoré spravujú exponáty sveto-
vého významu.  Marian Číž

Ochrana zbierok proti požiaru
Erika Osvaldová, čitateľka ŠN

Grécky šalát po slovensky
Potrebujeme: 
350 g kozí syr (ovčí), 100 g syr 
Niva, 300 g (4 ks paradajky), 300 
g (uhorka šalátová), 50 g (cibuľa a 
viac), strúčik cesnaku a viac podľa 
chuti, 180 g (2 vrecká olivy s ole-
jom), čierne korenie mleté a soľ.
Postup: Syry pokrájame na kocky 
1 cm. Vložíme do misky a okorení-
me. Premiešame. Postupne pridá-
vame uhorku, pokrájanú na kocky, 
cibuľu a cesnak pokrájaný na ten-
ké plátky, paradajky na osminky, 
olivy na polovičky. Soliť opatrne. 
Niva a olivy majú dosť soli. Poliať 
jogurtom. Doba prípravy: šikov-
nejší do 15 min.  Dobrú chuť!

Ak máme 
niekoho radi, 
nik nám ho 
nevezme, 
ani diaľka, 
ani čas, ani 
smrť...
27. marca 2012 uplynie 1 
rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý Maroš Melcer. Tí, 
čo ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. Mal život 
rád. Smútiaca rodina 

Sú ľudia, 
ktorí pre nás 
v živote zna-
menajú viac 
ako ostat-
ní. O to ťaž-
šie je nau-
čiť sa žiť bez nich. Pre mňa 
a mojich najbližších takým 
človekom bol môj manžel, 
náš otec a starý otec JUDr.  
Jozef Beneš. Mnohým z nás 
sa vryl do pamäti svojou lás-
kou, obetavosťou a optimis-
tickým prístupom k životu. 
25. marca uplynie rok, čo nás 
navždy opustil. V nekoneč-
nom smútku i so slzou v oku 
si na neho neustále spomína-
me. Ďakujeme všetkým, ktorí 
mu spolu s nami venujú tichú 
spomienku. Manželka Mária, 
syn a dcéra s rodinami.

Mesiac marec je charakte-
ristický aj prebiehajúcim 
ďalším úspešným ročníkom 
celosvetovej akcie „Týždeň 
uvedomenia si mozgu“, 
ktorý pripadol na týždeň od 
12. marca do 18. marca 2012. 

Aj naše zariadenie sa aktívne za-
pojilo do tejto celosvetovej akcie, 
ktorú na Slovensku iniciuje Slo-
venská Alzheimerová spoločnosť v 
spolupráci s Nadáciou MEMORY, 
Centrom MEMORY a Neuroimuno-
logickým ústavom SAV. Počas celé-
ho týždňa sme mali akcie upriame-
né na ľudský mozog, jeho činnosti, 
funkcie, hovorili sme o pamäti, jej 
využití, o koncentrácií, o trénin-
gu pamäti, o mozgových ochore-
niach, ako lepšie si udržať pamäť 
v každom veku. V tomto roku sme 
upriamili pozornosť na najmladšiu 
a mladú generáciu okrem tradične 
už našich seniorov, ktorým sme pri-
pravili okrem kognitívnych cviče-
ní a tréningov pamäti aj rôzne hry, 
kvízy, hlavolamy, cvičenia upria-
mené na posilňovanie a trénovanie 
mozgu počas celého týždňa.

V pondelok na začiatku "Týždňa 
mozgu" sa uskutočnilo prvé stret-
nutie v našom DM na Ul. Striebor-

ná s najmladšími účastníkmi s deť-
mi z MŠ na Ul. Mierová, s ktorými 
naši seniori strávili príjemnú hodin-
ku pri spoločných cvičeniach, hrách, 
speve, kreslení. V stredu sme nav-
štívili ZŠ J. Kollára (4.A), kde sme 
okrem prezentácie prednášky "Pre 
lepšiu pamäť" spríjemnili deťom 
stretnutie aj rôznymi hrami, kví-
zom, cvičnými listami a veľmi plod-
nou besedou a diskusiou. Žiakom aj 
pani učiteľke sa naše podujatie veľ-
mi páčilo a hneď prejavili záujem aj 
o ďalšie spoločné stretnutie. Na zá-
ver pracovného týždňa sme zašli k 

susedom do Spojenej SŠ, kde sme 
okrem prednášky spoločne rieši-
li pracovné listy, prešmyčky, hlavo-
lamy a záver sme ukončili krátkym 
zhrnutím a spoločnou diskusiou. 

V tomto týždni sa nám podarilo 
nadviazať novú spoluprácu s inými 
organizáciami, ktoré doteraz nemali 
informácie o tejto celosvetovej akcii 
a naším pričinením sa do tejto akcie 
aktívne zapojilo spolu 161 účastní-
kov, ktorí odovzdali získané infor-
mácie aj svojim rodičom, súroden-
com a priateľom. Viera Chladná

Týždeň uvedomenia si mozgu

Ilustračná fotka. foto archív autora
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.9/2012: „Každý pondelok 
ustúpi utorku“. Výherkyňou sa stá-
va Elena Šimková, Hviezdoslava 
4, Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme!
V tajničke sa ukrýva výrok Briea: 
„Myslenie nemohlo vzniknúť... (do-
končenie v tajničke).

A., No nárečove, pi expresívne, 
sníval, česká nadávka, Okresný vý-
bor, B., Začiatok tajničky, ozn. vo-
zidiel Paraguaja, C., Spojka, Anna 
dom., lahýna si, časť úst, žni, D., 
Sivý kôň, sivá bez dĺžňa, šli, de-
tektív TV seriálu, E., Skupenstvo 
vody, citoslovce radosti, patriaca 
ose, malé husy, F., Spojka, kýva, 
vory, zahacuje, skratka seniora, G., 
Značka kozmetiky, červená sa, po-
žívajte tekutinu, vlastnili, 4.pád 
Ota, H., Očividne, chaos, poklad-
ňa, vyčnievaj, I., Povraz so sluč-

kou, trepe, dáva hlas, 
jasno, J., Zakrývaj, Ka-
rol nemecky, miska, ne-
sadil semeno, K., 2.časť 
tajničky, nevstali náre-
čovo, L., Pomôcky na ši-
tie, malá Lena, produkt 
včiel.

1., Len, mesto vo 
Francúzsku, druh hud-
by, 1001 v Ríme, 2., 
Častica, stred slova šia-
nal, pohrebné hosti-
ny, vodík, 3., Zavri, ve-
kom, cestovné doklady, 
skratka slečny, 4., Malá 
srna, poplatok na ces-
tách, zuby slona, 5., Ze-
leninové jedlo, dlhé vla-
sy, čínska jednotka, 6., 
Orgány zraku, nočné vtáky, zby-
točne, 7., Pracovala pílou, patriaci 
perle, 8., Sní, sala, olejnatá plodi-
na, 9., Končatina, ruská rieka, po-
krmový tuk, 10., Iránska strana, 
istotne, nástroj na kosenie, pond, 

11., Zlepšenie, vlastnila, označe-
nie áut Nitry, 12., Nosí med, zahá-
ša, nový, 13., Rozprávkové posta-
vy, veľká sála, existuje, slovenské 
plynárne, 14., Žen. meno, kalí, ko-
niec tajničky, 15., Energetické zá-

vody skr., žne, on dával semeno do 
pôdy, 16., Kyslík, stolársky stôl, 
stonali, 17., 3.časť tajničky, stroj 
na lisovanie.
Pomôcky: Ponk, Olta, Monk 

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
Oceňovanie osobností v oblasti kultúry a športu za rok 2011
3. apríl, od 16:30, Kino Akademik
Pozývame všetkých priateľov kultúry a športu na vyhlásenie tradičnej ankety spojenej so zaujímavým 
programom, v ktorom vystúpia žiaci ZUŠ, spevokol Štiavničan, Monika Maňkovská a iní. Vstup na podu-
jatie zdarma! 

Kino Akademik: O bohoch a ľuďoch
streda 3. apríl, 19:00, 2,50€, dráma, Francúzsko, 2010, 122 min., MN15
Malá kresťanská komunita v severnej Afrike, v ktorej našlo pokoj i naplnenie osudov osem mníchov zhod-
nej viery, ale rozdielneho veku i názorov, žije v pokoji, kým život v oblasti nenaruší masaker, za ktorým 
stoja miestni islamskí fundamentalisti. Po tom, čo odmietnu armádny dozor, čelia mnísi otázke, ako sa 
brániť pretrvávajúcemu riziku, aj zisteniu, že láska k blížnemu nie je pre všetkých veriacich presvedčivým 
argumentom. Film sa zaoberá univerzálnymi hodnotami, ktoré nemožno zavrhovať, či už veríme v aké-
hokoľvek boha, ale tiež ukazuje, že odovzdanosť viere ešte neznamená automatické nájdenie odpovedí a z 
nich plynúceho pokoja. Film sa usiluje o zachytenie života v kláštore bez idealizácie "služobníkov božích" a 
úspešne komplikuje domnienky o stádovitom uvažovaní veriacich. Dielo, ktoré kladie náboženské otázky, 
ale zároveň je univerzálne duchovné, vychádza zo skutočnej udalosti, ktorú režisér odhaľuje až na samom 
konci, a posilňuje tak dopad svojho sugestívneho filmu.

Divadlo: Rum a vodka
Nedeľa 8. apríl, 18:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, vstupné 3,- € v predpredaji (Infor-
mačné centrum), 4,- € na mieste
Divadlo Kontra (Dosky 2007 „Objav sezóny) uvádza hru Conora McPhersona "RUM A VODKA".
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v 
ktorom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svok-
ry radšej nechajte doma! Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho postaví na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo 
je v živote najdôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám!
One man show, komédia, na ktorú tak rýchlo nezabudneš!
Réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár
Rum a vodka má všetky prísady, ktoré McPhersona preslávili. Silné charaktery, ich jazyk môže byť drsný, ale 
ich humor a náhle záblesky ľudskosti ťa dojmú k slzám. McPherson má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov sku-
točných mužov, nie stereotypov, ktoré často vidíme na televíznej obrazovke alebo filmovom plátne. 
Prvé uvedenie tejto hry a autora na Slovensku! Najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra po prvýkrát 
v Banskej Štiavnici.R
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služby

reality

kultúra

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí,   �
viac informácií na telefónnom čísle: 
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, viac informácií na  �
telefónnom čísle: 0907 624 974

Predám pozemok v BŠ časť Šteful- �
tov 3750 m² na slnečnom mieste, prí-
stupová cesta priamo k pozemku, inž. 
siete 50 m od pozemku, telefónne čís-
lo: 0914 138 988

Dám garáž do prenájmu pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0904 480 124

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

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

Dám do prenájmu veľký luxusný  �
zariadený byt v historickom centre 
BŠ aj krátkodobo, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0903 795 775

Predám garáž z rodinných dôvo- �
dov, 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 zá- �
hradkou na Štefultove, viac informá-
cií na tel.čísle: 045/692 92 10 

Hľadám pozemok pre klientov v  �
centre alebo okolí BŠ, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0908 906 704 

RK predá 3-izbový byt na sídl. Drie- �
ňová, tel.č.:0908 906 704

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

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

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

Pílenie dreva cirkulárom, motoro- �
vou pílou, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0908 655 270

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

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

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

Obchod u Radka (býv. OPP) ponú- �
ka čokoládu na varenie 400 g 40% za 
1,99 eur.

V živote zažijeme len pár 
okamihov, keď môžeme 
povedať, že sa naozaj 
poznáme a vidíme do svojho 
vnútra. Mnohým z nás takéto 
duchovné zrkadlo nastavuje 
práve poézia, preto som rada, 
že môžem našim čitateľom 
predstaviť novú zbierku 
Daniela Šovca.

Daniel Šovc: Pozdravujte sakury
Bývalý banskoštiavnický ev. pán 

farár, básnik a esejista Daniel Šovc, 
je muž so srdcom na dlani nielen vo 
svojej tvorbe, ale aj v skutočnom ži-
vote. Každé stretnutie s ním je ma-
lým sviatkom. A sviatkom pre mi-
lovníkov jeho poézie je aj vydanie 
tejto zbierky, ktorá je čistým odzr-
kadlením života bez falošných prí-
kras, miestami preboleného po-
znaním smútku a nostalgie, ale i 
krásnych návratov do detstva v rod-
ných Bátovciach, do čias mladosti, 
do Banskej Štiavnice. 

Pri dotyku s jeho veršami sa 
nám vybavia vlastné spomienky „v 
prázdnom tichu sedím tu teraz s tými, 
čo dávno mi už odišli a cestou svieti-
li mi.“ Nechýbajú básne venované 
osobnostiam Milanovi Rúfusovi, 
M. R. Štefánikovi („Tatranský orol 
požičal mu krídla, by z kríža sňať šiel 
národ pribitý.“) i priateľom Ivanovi 
a Igorovi Rumanským, Emilovi Má-
zikovi a Štefanovi Mičurovi, lebo aj 

vďaka nemu sa tieto verše dostanú 
k vďačným čitateľom. Tematická i 
citová škála je bohatá, od čistej ra-
dosti krásneho rána, spevu o víne, 
bzukotu včiel a vône sakúr, až po 
tiene osamelosti „niet komu ruku po-
dať, s kým pohár vína dopiť,“ bolesť z 
ticha „a ticho kričí, zvon v súmraku sa 
chveje, a cíti neviditeľnú ruku, ktorá sa 
k nemu naťahuje, akoby chcela odtrh-
núť srdce.“ 

Básne Ranené slovo („slovo ste-
ká z krvi, už je len zvuk, ktorý úderom 
kladiva rozbíja ticho“), Vírus, List z 
Hirošimy, Diskusný príspevok jed-
nej generácie, sú "výkrikom" do sve-
domia ľudstva. No najkrajšie ver-
še sú venované láske, ktorá víťazí 
nad všednou realitou „chcel by sa do-

tknúť tvojich pier, chcel by sa dotknúť 
tvojich dlaní, prikryť ťa tíško závojom, 
aby ťa môj bozk neporanil.“ Dojemné 
básnické obrazy plné nehy a pokory 
„vylievam, srdce si vylievam v teplom 
lúči slnka na aleje sakúr, aby zakvitli, 
aj keď odídem do ticha.“

Básnická zbierka POZDRAVUJ-
TE SAKURY je čistým elixírom ľud-
skosti, pokory, viery, nádeje, a lásky 
a túžby po jej opätovaní. Pozorné-
mu čitateľovi sa týchto darov do-
stáva múdro a vyvážene, aby ne-
stratili na cene. Pri príležitosti 
autorovho životného jubilea bude 
kniha uvítaná do života 26.marca 
2012 o 16.hodine v Evanjelickom 
chráme v Banskej Štiavnici.

Janka Bernáthová

Prečítajte si, milí priatelia...

O našom meste už onedlho 
vyjde nová, nádherná, 
reprezentačná kniha Banská 
Štiavnica – čarovné mesto. 
Bude obsahovať krásne 
farebné fotografie a infor-
matívne texty v slovenčine a 
ďalších jazykoch (angličtine, 
nemčine, francúzštine, 
maďarčine, češtine).

Autorská dvojica Vladimír Bárta 
starší a Vladimír Barta mladší pred-
stúpia pred verejnosť, a to nielen 
štiavnickú, so svojím novým dielom, 
v ktorom sa snažia ukázať Banskú 
Štiavnicu – jej krásy a pamätihod-
nosti trošku nevšedným a výtvar-
nejším pohľadom. "Čarovná kniha" 
prezradí, že v našom toľkokrát foto-

grafovanom meste ešte vždy sa dajú 
nájsť objavné pohľady, ktoré doku-
mentujú jeho úžasnú atmosféru.

Touto knihou urobili Bártovci 
opäť dobrú službu Banskej Štiav-
nici. Ukázali, že na Slovensku je 
mesto, ktoré sa oplatí navštíviť a 
opätovne sa doň vracať.

Nové krásne dielo Banská Štiav-
nica – čarovné mesto môžu ako prví 
získať čitatelia Štiavnických novín, 
ak sa zapoja do čitateľskej súťaže.

Súťaž bude mať 5 pokračovaní, v 
každom vyžrebujeme jedného súťa-
žiaceho, ktorému autori darujú knihu 
pri slávnostnej prezentácii (miesto a 
čas včas oznámime). Podmienkou sa-
mozrejme je správna odpoveď. 

Opäť ponúkneme výber z 3 mož-
ností a navyše uvedieme ešte aj "ťa-

hák". Bude ním vždy niektorá z 
kníh Vlada Bártu, v ktorej čitatelia 
nájdu správnu odpoveď na súťažnú 
otázku. Stačí si len zalistovať v uve-
denej knihe.

 
Prvá súťažná otázka
Roku 1935 sa v Banskej Štiav-
nici uskutočnili celoštátne pre-
teky bezmotorových lietadiel 
(vetroňov). Dejisko tohto podu-
jatia bolo:
a., Horná Roveň
b., Komorovské lúky
c., Lógre pod Kalváriou

Zalistujte v knihe Vlada Bártu 
Ako sme tu žili, 2.diel, v ktorej nájde-
te text aj fotografie z tohto poduja-
tia. AB Press

Poznáte Štiavnicu a jej okolie?
AB Press a Štiavnické noviny pripravili pre vás novú súťaž 

Daniel Šovc na poeticky hudobnom podujatí Opory vo vetre. foto lubo lužina
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Posledný prípravný zápas sa 
hral 16. marca na štadióne v 
Žiari nad Hronom.

sitno Banská Štiavnica - LT  
Domino Bratislava 2:3 (0:2)
Góly: 60’ Hanzlík P., 73’ Pažout
Pažout (60’Kraják), Ferienčík ml., Ne-
cpal, Halát, Beňadik (60’ Cabanik), 
Hanzlík P.(70’ Pažout.), Kosec, Barák, 
Urgela, Šima, Kminiak 

Kam na futbal?
4. liga muži, 25. marca, 15:00 
Málinec - Sitno Banská Štiavnica
Fiľakovo - Baník Štiavnické Bane
4. liga dorast, 24. marca, 12:30
Šalková - Sitno Banská Štiavnica

Vylosovanie jarnej časti 4. ligy - 
muži roč.2011/12 pre  
FK sitno Banská Štiavnica

14. kolo, nedeľa 25.3., o 15:00  -
Málinec - Banská Štiavnica
15. kolo, Ne 1.4.2012 15:30  -
Banská Štiavnica - Č. Balog
16. kolo, nedeľa 8.4., o 15:30  -
Jesenské - Banská Štiavnica
17. kolo, nedeľa 15.4., o 15:30  -
Banská Štiavnica - Kováčová
18. kolo, nedeľa 22.4., o16:00   -
Revúca -Banská Štiavnica
19. kolo, nedeľa 29.4., o 16:00  -
Banská Štiavnica - Hliník n. Hr.
20. kolo, nedeľa 6.5., o 16:30  -

Š. Bane - Banská Štiavnica
21. kolo, nedeľa 13.5., o 16:30  -
Banská Štiavnica - JUPIE BB
22. kolo, nedeľa 20.5., o 17:00   -
Brusno - Banská Štiavnica
23. kolo, nedeľa 27.5., o 17:00  -
Banská Štiavnica - Badín
24. kolo, nedeľa 3.6., o 17:00   -
Divín - Banská Štiavnica
25. kolo, nedeľa 10.6., o 17:00  -
Banská Štiavnica - Poltár
26. kolo, nedeľa 17.6., o 17:00   -
Fiľakovo - Banská Štiavnica

Vylosovanie jarnej časti 4. ligy - 
muži roč. 2011/12 pre  
Baník Štiavnické Bane 

14. kolo, nedeľa 25.3., o 15:00   -
Fiľakovo - Štiavnické Bane
15. kolo, nedeľa 1.4., o 15:30   -
JUPIE BB - Štiavnické Bane
16. kolo, nedeľa 8.4., o 15:30  -
Štiavnické Bane - Brusno
17. kolo, nedeľa 15.4., o 15:30   -
Badín - Štiavnické Bane
18. kolo, nedeľa 22.4., o 16:00  -
Štiavnické Bane - Divín
19. kolo, nedeľa 29.4., o 16:00   -
Poltár - Štiavnické Bane
20. kolo, nedeľa 6.5., o 16:30  -
Štiavnické Bane - B. Štiavnica
21. kolo, nedeľa 13.5., o 16:30   -
Málinec - Štiavnické Bane
22. kolo, nedeľa 20.5., o 17:00  -
Štiavnické Bane - Č. Balog

23. kolo, nedeľa 27.5., o17:00   -
Jesenské - Štiavnické Bane
24. kolo, nedeľa 3.6., o 17:00  -
Štiavnické Bane - Kováčová
25. kolo, nedeľa 10.6., o 17:00  -
Revúca - Štiavnické Bane
26. kolo, nedeľa 17.6., o 17:00  -
Štiavnické Bane - Hliník n. Hr.

Širší káder "A" mužstva muži  
FK sitno Banská Štiavnica na 
jarnú časť, roč. 2011/12

brankári - : Pažout Maroš, Kraják 
Pavol
Obrancovia - : Halát Miroslav, Ne-
cpal Michal, Hanzlík Andrej, Du-
laj Andrej,Čiliak Mário,Ferinčík 
Martin ml.,Hudák Miroslav ml.
záložnici - : Barák Nino, Urgela Ra-
doslav, Kosec Vladimír, Hanzlík 
Pavol, Mayer Viktor, Beňadik 
Tomáš, Cabaník Viktor
útočníci - : Kminiak Michal, An-
draščík Dominik, Šima Tomáš, 
Ferienčik Martin st., Lupták 
Martin
prišli - : Urgela zo Žiaru nad Hro-
nom na hosťovanie.
odišli - : Slaný do Hliníka nad Hro-
nom-ukončenie hosťovania
realizačný team - : prezident klu-
bu: Barák Ľubomír, tréner: Lač-
ný Viliam, vedúci: Javorský Ivan, 
zdravotník: Lupták Ján

Ivan Javorský

Už túto nedeľu štartuje 
futbalová jarná časť 4. ligy

Za pekného, takmer jarného 
počasia zorganizovala obec už 16. 
ročník obľúbeného behu obcou. 
Týchto pretekov sa zúčastnili aj 
štiavnickí bežci a darilo sa im vý-
borne. 
Mladšie žiačky r. 2001  
a mladšie:
Alexandra Nemčoková - 1. miesto 
staršie žiačky r. 2000  
a staršie:
Timea Potančoková - 1. miesto 
Muži hlavná kategória:
Martin Prokein - 2. miesto
Veteráni:
Juraj Cengel - 1. miesto 

Vlado Nemčok, st.

Beh 
oslobodenia 
obce Sielnica

Strelecké 
preteky
Majstrovstvá Nitrianskeho 
kraja v streľbe zo vzducho-
vých zbraní v Šali.

V dňoch 17. a 18. marca 2012 
sa uskutočnili strelecké preteky, 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja 
v Šali. Boli to posledné kvalifikač-
né preteky zo vzduchových zbraní 
pred Majstrovstvami Slovenska!

Mladí strelci zo SŠK – Banská 
Štiavnica opäť dokázali, že patria 
medzi najlepších strelcov v doras-
teneckých kategóriách na Sloven-
sku!

V kategórii vzduchová puška 
40 výstrelov v ľahu obsadil Patrik 
Jány 1. miesto s plným počtom 
400 kruhov a tým obhájil už dru-
hý raz slovenský rekord!

Štefan Šulek ml. obsadil 2. 
miesto s nástrelom 397 kruhov! 

V kategórii vzduchová puška 3 
x 20 (ľah, stoj, kľak) obsadil Patrik 
Jány 2. miesto a Štefan Šulek ml. 
4. miesto! Ľubomír Drbohlav

V dňoch 16. a 17 marca sa odo-
hralo 11. kolo extraligy mužov.
16.3.: sTKM B. Štiavnica A - 
stavoimpex Holíč A 0:7 
Body: Pacher D. - 0, Šurka M. ml. - 
0, Hořejší M. - 0)
17.3.: sTKM B. Štiavnica A - 
MsK Malacky A 3:6
Body: Hořejší M. - 3, Pacher D. - 0, 
Šurka M. ml. - 0 Peter Sliacky

Stolný tenis

InzercIa pozvánka
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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

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

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

50% zľavy 

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!
50% zľavy 

50% zľavy 

na rámiky!!!

na rámiky!!!

OPTIKA
S  M E R A N Í M  Z R A K U

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

OPTIKAOPTIKA
OČNÁ 

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

LEKÁREŇ 
SPRÁVNEJ VOĽBY

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

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

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

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

Prijmeme čašníčku, Reštaurácia pod  �
Starým mestom, Botanická 11, Ban-
ská Štiavncia, viac informácií na te-
lefónnom čísle: 0905 888 988 (volať  
10:00 - 18:00)

Hľadám priateľku nad 60 rokov,  �
tel.č.: 0911 539 069


