
Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva na 29. marca 2012.
Neprítomný PaedDr. Milan 
Klauz (ospravedlnený).

MsZ schválilo:
Dohodu o spolupráci Mesta B.  -
Štiavnica s vysokou školou Vy-
sza szkola turistyki i ekologii v 
Suchej Beskidzkiej v Poľsku.
Plat primátorky mesta vo výške  -

2208 eur od 1.1.2012.
Vyhlásenie verejnej obchodnej  -
súťaže na odpredaj stavby so 
súp. č. 1503, zapísanej na LV č.1 
ako náhradná lekáreň a poze-
mok, na ktorom je budova po-

stavená, o výmere 436 m2 s mi-
nimálnou požadovanou kúpnou 
cenou 53 300,00 eur stanove-
nou znaleckým posudkom a vy-
menovalo komisiu na otváranie 
obálok v zložení:... •4.str. 

Sviatky v znamení kultúry
Počas Veľkej noci pre vás oddelenie kultúry 
pripravilo bohatý program v znamení dobrého 
divadla a špičkového spevu. str.5

Osobnosť kultúry a športu za rok 2011
3. apríla sa v kine Akademik konalo vyhodnotenie 
ankety spojené s udeľovaním cien osobnostiam 
v oblasti kultúry a športu za rok 2011. str.10
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5. apríla 2012 číslo 13 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa dočítate sa 

Stačí sa pozrieť do histórie. 
Ľudstvo si narobilo problémov, 
z ktorých neviedla nakoniec 
žiadna cesta, žiadne výcho-
disko. Bola iba jediná. Niekto 
dokonalý a nevinný by musel 
vziať na seba spravodlivý trest 
za hriechy ľudstva. To mohol 
dokázať iba Boh. 

Musel však byť zároveň aj člove-
kom vo všetkom podobný nám ľu-
ďom, okrem hriechu. Preto sa naro-
dil Boží Syn, (čo si pripomíname na 
Vianoce), aby za nevýslovných bo-
lestí odniesol na svojom tele trest 

za hriechy ľudstva, tvoje i moje, 
aby nám mohlo byť odpustené, a 
aby nás vykúpil spod vlády knieža-
ťa moci temnosti, a to nie zlatom, 
ani ničím podobným, ale svojou ne-
vinnou drahocennou krvou a aby 
svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil 
nad peklom a smrťou, aby sme my 
mohli mať večný život. To je nádej, 
ktorá sa nedá kúpiť ani za miliardy 
eur, ale môže ju dosiahnuť aj naj-
chudobnejší.

Význam pôstneho obdobia spočí-
va v sústredení sa na tieto výnimoč-
né udalosti a ich dosah na praktický 
život každého z nás. •3.str.

V čom je sila Velkej noci
Pôstne obdobie je prípravou pred veľkonočnými sviatkami, ktoré zmenili celý svet

MsZ vyčlenilo z rozpočtu mesta 3 688,50 eur na opravu oporného múru na Farskej ulici

Z marcového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Velkonočné prianie
Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten 
krásny čas. Prijemné prežitie veľko-
nočných sviatkov, veľa zdravia a po-
hody praje

redakcia Štiavnických novín

Dôležité telefónne čísla
Prinášame vám dôležité telefónne 

čísla, ktoré by ste mohli potrebovať 
počas Veľkonočných sviatkov.

•2.str.

Ocenenie pre učiteľov
28. marca sa pri príležitosti Dňa 
učiteľov vedenie mesta stretlo s pe-
dagógmi materských, základných, 
stredných škôl a gymnázií. •6.str.

Najznámejšie zobrazenie "poslednej večere" od Leonarda da Vinci. foto 

www.solo50.wordpress.com
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

2. apríla
Redakčná rada VIO TV. �
Rokovanie k riešeniu projektov  �
Švajčiarsky finančný mecha-
nizmus.
Riešenie problematiky opravy  �
oporného múra na Ul. Farská.

3. apríla
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.
Prijatie delegácie z partnerské- �
ho mesta Ptuj.
Slávnostné vyhodnotenie osob- �
ností a kolektívov a podujatí v 
oblasti kultúry a športu za rok 
2011.

4. apríla
Rokovanie s Ministerstvom ži- �
votného prostredia SR v Bra-
tislave k vybudovaniu obchva-
tovej komunikácie Banská 
Belá- Banská Štiavnica a k pro-
jektu odpadového hospodár-
stva.
Účasť na poslednej rozlúčke s  �
občanom Štefanom Schindle-
rom.

5. apríla
Riešenie problematiky Vysokej  �
školy turistiky a ekológie.
Účasť na poslednej rozlúčke s  �
občiankou Magdalénou Matko-
vičovou.

Andrea Benediktyová

Technické služby, s.r.o.
Dispečing: 0908 272 630 �
Riaditeľ: 045 / 692 22 44,   �
0905 682 279
Odvoz DO p.Blahová:   �
0905 262 058, 045 / 692 24 07
Verejné osvetlenie, zimná ručná  �
údržba chodníkov a MK p.Volf: 
0905 491 034, 045 / 692 22 43

Bytová správa, s.r.o.
Poruchy vykurovania a dodáv- �
ky teplej úžitkovej vody p.Pika: 
0903 696 207 
Ostatné poruchy a údržba bytov   �
p.Bačík: 0903 696 183, p.Maďar: 
0910 900 503 

Nemocnica Banská Štiavnica, 
a.s.

Rýchla zdravotná služba IRS.:  �
155, 112
Lekárska služba prvej pomoci:  �
045 / 694 23 75 

Slovenský plynárenský  
priemysel, a.s.

poruchová linka: 0850 111 727 �
zákaznícka linka: 0850 111 363 �
mcs@spp-distribucia.sk  �

Stredoslovenská energetika, a.s.
poruchová linka: 0800 159 000 �
zákaz. centrum domácnosti:  �
0906 252 525, 0850 111 468
zákaz. centrum podnikatelia:  �
0906 252 521, 0850 123 555

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

p. Bačíková: (v pracovné dni 7:00  �
- 17:00) 0908 679 593
dispečing ZV: 048 / 432 73 60 �
callcentrum: 0850 111 234 �

Banskobystrická regionálna  
správa ciest, a.s.

dispečing: 045 / 691 28 06,   �
0918 543 648

Obvodné oddelenie policajného 
zboru Banská Štiavnica

158, 112 �
045 / 692 11 58 �

Mestská polícia
159 �
045 / 694 96 01, 0905 597 673 �

Požiarna ochrana
150, 112 �

Štiavnické noviny

Pohotovostné  
lekárenské služby
V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené tieto lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13,  �
8:00 - 11:00

Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne 
(nedeľa a sviatok 7:30 - 10:30).
Rozpis služieb v mesiaci 
apríli 2012:

2.4. - 8.4., 14.týždeň,   �
Lekáreň HELIOS
9.4. - 15.4., 15.týždeň,   �
Lekáreň U SPASITEĽA
16.4. - 22.4., 16.týždeň,   �
Lekáreň AMETYST
23.4. - 29.4., 17.týždeň,   �
Lekáreň BS
30.4. - 6.5., 18.týždeň,   �
Lekáreň Dr. MAX
7.5. - 13.5., 19.týždeň,   �
Lekáreň HELIOS

Adresy a kontakty na lekárne v Ban-
skej Štiavnici:
Lekáreň Ametyst

Križovatka 3, Banská Štiavnica �
045 / 692 06 99 �

Lekáreň Helios
Dolná 3, Banská Štiavnica �
045 / 692 23 22 �

Lekáreň BS
Bratská 17, Banská Štiavnica �
045 / 691 27 55, 0905 765 374 �

 
Lekáreň ku Spasiteľovi

A.Kmeťa 13, Banská Štiavnica �
045 / 692 19 53, 0907 823 179 �

Lekáreň Dr. MAX
L.Slobodu 42, Banská Štiavnica �
045 / 679 09 46 �

Výdajňa zdravotníckych  
pomôcok Marta 

Nemocnica, Bratská 17,  �
045/694 22 05 �

Anna Florovičová

Dôležité telefónne 
čísla počas sviatkov
Prinášame vám dôležité telefónne čísla, ktoré by ste mohli 
potrebovať počas Veľkonočných sviatkov. 

Odchyt psa 
Dňa 13. marca 2012 o 11:00 hod. 
hliadka Mestskej polície zistila, 
že v Banskej Štiavnici na Ul. Dru-
žicová sa pohybuje pes kaukazký 
ovčiak. Príslušníci Mestskej polí-
cie z dôvodu, aby nedošlo k ohro-
zeniu života, zdravia a majetku 
občanov, vykonali odchyt psa a 
umiestnili ho do Karanténnej sta-
nice. Pes nemal žiadne identifi-
kačné známky. Po osobe majiteľa 
psa sa pátra.

Krádeže kovových predmetov 
Príslušníci MsPo v mesiaci marec 
vykonávali pešie hliadkové služ-
by v časti Horná Resla, Dolná Re-
sla, nakoľko tu boli zaznamena-
né krádeže kovových predmetov. 
Hliadkovou službou bolo zistené, 
že sa tu pohybujú osoby R.B., E.F., 
S.K., P.D. a Ľ.F.. V prípadoch krá-
deží kovových predmetov je vy-
konávané objasňovanie, kde ako 
podozrivé boli zistené uvedené 
osoby. Z dôvodu preventívneho 
pôsobenia a predchádzania krá-
dežiam bude Mestská polícia po-
kračovať v hliadkových službách v 
týchto lokalitách.

Požívanie alkoholu 
na verejnosti 
Dňa 15. marca 2012 o 15:40 hod. 
hliadka Mestskej polície počas vý-
konu hliadkovej služby zistila, že 
v Banskej Štiavnici na Ul. Slád-
koviča sa zdržuje mládež, pri-
čom požíva alkoholické nápoje 
na verejnosti a znečisťuje verejné 
priestranstvo. Bola zistená totož-
nosť osôb. Išlo o M.T.a I.S.. Osoby 
sa dopustili priestupku proti ve-
rejnému poriadku, za čo im bola 
uložená bloková pokuta, a osoby 
opustili uvedený priestor.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Myšlienka dňa

Čriepky

„Nestrácaj nádej tam kde si pred-
tým bol silný, lebo len tak budeš ešte 
silnejším a odolnejším voči zlu ktoré 
na teba číha.“  Michal Boháč

Odchádzajúci pán minister zdra-
votníctva svojou liekovou a ostat-
nými ním zavedenými reformami 
zanecháva nám dôchodcom skrytú 
eutanáziu.“ Ján Petrík

BBSK – POS ZH – pracovisko 
BŠ, A - klub v BŠ, Mesto Banská 
Štiavnica a autorka srdečne pozý-
vajú vás a vašich priateľov na pre-
zentáciu knihy Márie Petrovej "Ve-
selé príbehy zo školských lavíc 2", 
ktorá sa uskutoční v utorok 10. 
apríla o 16:00 hod. v Spoločen-
skej sále Spojenej školy, Špitálska 
4, B.Štiavnica (vedľa DD). Vstup-
né: úsmev, dobrá nálada, príp. 1 
vtip zo školského prostredia. Na 
vašu účasť sa tešia autorka a účin-
kujúci: Spevokol Štiavničan, členo-
via folklórneho súboru Prenčovan 
a bývalí študenti SPŠ S.Mikoví-
niho. Info: 045/692 13 87, 0915 
819 989, petrova@osvetaziar.sk.  

Veselé príbehy 
zo školských 
lavíc 2
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polícia
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•1.str.
Čo znamená pôst?

Pôst v tomto prípade vyjadruje 
dobu v ktorej sa človek dobrovoľne 
vzdáva pokrmu (a nápoja) buď úpl-
ne, alebo čiastočne s určitými obme-
dzeniami, s cieľom prípravy svojich 
schopností byť vnímavejší na Božiu 
prítomnosť a duchovné hodnoty.

Starokresťanská cirkev používa-
la pôst napríklad pri dôležitých roz-
hodovaniach. Avšak väčší dôraz bol 
kladený na sebazaprenie, sebaovlá-
danie a znášanie ťažkostí pre prav-
du a spravodlivosť.

V 2. storočí sa ujal zvyk, ktorý sa 
stal príkazom, aby sa každý kresťan 
postil v deň, keď bol Pán Ježiš Kristus 
v hrobe. V nedeľu bol pôst zakázaný. 
Tiež bolo zvykom, aby sa postili pred 
krstom a Večerou Pánovou. Potravi-
ny, ktoré boli takto ušetrené sa roz-
dali chudobným. 

Čo obsahuje pravý pôst?
Pôst nie je záslužným skutkom, 

ale je znakom obrátenia a návratu 
k Bohu. Proroci neprestávali klásť 
dôraz na vnútornú premenu člove-
ka (pokánie), ktorej vonkajším pre-
javom je aj pôst.

Pôst má aj sociálny rozmer. Veľ-
ký prorok Izaiáš píše, že pravý pôst 
znamená "uvoľniť nespravodlivo 
nasadené putá, prepustiť utláča-
ných na slobodu, rozbiť každé jar-
mo, dávať svoj chlieb hladujúcemu, 

ubytovať biednych tulákov (bezdo-
movcov), zaodiať tých, ktorí to po-
trebujú, a urovnať si vzťahy s prí-
buznými." (Iz 58,6-7)

Prečo sa chystáme na sviatky?
Štyridsaťdňové prípravné obdo-

bie pred Veľkou nocou nie je náhod-
né. Jeho dĺžka a charakter vyjadruje 
aj dôležitosť toho, čo prichádza. Ide 
tu o skutočný nadčasový význam a 
zmysel Veľkej noci pre náš praktic-
ký každodenný život! Pokúsim sa to 
vysvetliť na osobnej skúsenosti.

Aj keď som od detstva teoretic-
ky poznal učenie Biblie, že Boží Syn 
sa stal človekom, aby sa k nám pri-
blížil, že Ježiš zomrel za naše hrie-
chy, aby sme my nemuseli raz večne 
zahynúť a že vzkriesením z mŕt-
vych bola porazená smrť, aby sme 
mohli mať večný život, že toto všet-
ko je dar, a teda nemusíme si ho za-
slúžiť, predsa ma trápila neistota. 
kam by som sa dostal, keby som v 
tom čase mal zomrieť. Je to otázka, 
s ktorou sa každý človek musí neja-
ko vyrovnať. Mal som vážne obavy, 
že by to so mnou nedopadlo dob-
re. Nevedel som však, čo mám uro-
biť, ani ako. Nakoniec som sa obrátil 
na svojho priateľa, ktorý bol v tej-
to oblasti zbehlejší a v súkromí pri 
osobnom rozhovore mi povedal, že 
to, čo mám teraz urobiť, je rozhod-
ne sa odvrátiť od všetkého zla, na 
ktoré si len spomeniem v mojom ži-

vote k Bohu a veriť tej dobrej zves-
ti, ktorú som už od detstva poznal. 
Potom sme sa spolu modlili, kľa-
čiac na kolenách. Všetko som Bohu 
predniesol a pokorne Ho prosil o od-
pustenie. Modlil sa za mňa aj on. Až 
vtedy som dostal tú vzácnu istotu, 
že Boh ma prijal na milosť a všet-
ky moje hriechy mi odpustil. To sa 
stalo najdôležitejším medzníkom v 
mojom živote. Odchádzal som s ra-
dosťou a vnútorným pokojom ako 
nový človek do novej budúcnosti. 
Aj keď od tej chvíle uplynuli už de-
siatky rokov, toto šťastie, ktoré som 
získal, ma sprevádzalo v dobrých aj 
zlých časoch. Môj život sa stal nepo-
rovnateľne krajším, radostnejším a 
dostal zmysluplný cieľ. S odstupom 
času vidím, že to bolo najlepšie roz-
hodnutie, aké som mohol v živote 
urobiť.

O tomto je Veľká noc. Nie o vajíč-
kach, šibačke, polievačke a jedlách, 
ale o najväčšom životnom šťastí, o 
nevyčerpateľnom zdroji síl a všet-
kého potrebného pre plnohodnot-
ný život.

Veľká noc rieši našu minulosť, 
dáva zmysel prítomnosti a nádej do 
budúcnosti. Keby tieto hodnoty do-
minovali v našej spoločnosti, život 
by bol omnoho krajší. Preto je dobré 
chystať sa na tieto sviatky, a to hlav-
ne vnútorne. K tomuto môže poslú-
žiť aj pôstne obdobie, ktoré Veľkej 
noci predchádza. Ľubomír Počai

V čom je sila Velkej noci

Podobne ako mnoho iných 
kresťanských sviatkov aj 
Veľká noc sa preniesla mimo 
cirkvi. Už od jej vzniku je 
to čas osláv a veselia. Dnes 
je to komerčne dôležité, 
pretože sa na ňu viaže veľa 
zvykov, ktorých uskutoč-
nenie vyžaduje veľké úsilie, 
prípadne nákup. Hoci sa nám 
komercializácia sviatkov 
nepozdáva, je to fakt, 
ktorý musíme akceptovať. 
Predávajú sa veľkonočné 
pohľadnice, ozdoby, sladkosti 
v podobe veľkonočných 
vajíčok, kuriatok, zajačikov, 
barančekov.

Na Veľkonočný pondelok je pras-
tarou tradíciou hodovanie, polieva-
nie a šibačka. Od rána muži a chlap-

ci chodia po domácnostiach svojich 
známych a rodiny a polievajú, šibú 
ženy a dievčatá ručne vyrobeným 
korbáčom z vŕbového prútia. Kor-
báč (šibák) je spletený z 8, 12 alebo 
až 24 prútov a je zvyčajne od ½ do 
2 metrov dlhý a ozdobený pletenou 
rukoväťou a stužkami. Podľa tradí-
cie muži pritom prednášajú veršo-
vanky. Či sa najprv korbáčuje ale-
bo polieva, záleží od situácie. Aj keď 
korbáčovanie môže byť bolestivé a 
polievanie nepríjemné, nie je ich cie-
ľom spôsobiť bolesť. Korbáč je skôr 
symbolom záujmu mužov o ženy. 
Nepošibané a nepoliate dievčatá sa 
môžu dokonca cítiť urazené. Za od-
menu polievačom a šibačom sa dá-
vajú farebné vajíčka na znak vďaky 
a odpustenia. Pridá sa aj za kalíšok 
pálenky. Ak sa tieto kalíšky pomie-
šajú, nedopadne to zvyčajne dobre. 

Kraslica (veľkonočné vajíčko, na 
východe písanka) je slepačie, prí-
padne kačacie alebo husacie vajce 
uvarené natvrdo alebo vyfúknuté 
a ozdobené viacerými výtvarnými 
technikami, ako sú reliéfne kres-
by voskom, alebo jednoduché ba-
tikovanie, až k zložitejšej batike, 
prípadne leptaniu. K tým najzloži-
tejším technikám patrí polepovanie 
slamou a gravírovanie. Často sa na 
vajíčka lepia potlače s rôznymi ob-
rázkami. V obchodíku s umením na 
Námestí sv. Trojice, v Trotuarte a v 
štiavnických kvetinárstvach je bo-
hatý výber veľkonočných vajíčok, 
vytvorených najrozmanitejšími 
technikami. Najmenším však naj-
viac chutia vajíčka čokoládové.

Jedna rada
Skôr než domov prinesieš

pár farebných vajec,
poriadne sa pred šibačkou,
do sýtosti najedz.
Inak by si ľahko mohol
priniesť domov opičku,
nezabudni k pálenke 
pridať si aj vodičku.

Jedno prianie
Tým, čo nosia sukničky,
veľa čerstvej vodičky.
Tým, čo nosia nohavice,
veľa dobrej slivovice.

Jedna riekanka
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ja chcem iba máličko –
maľované vajíčko.

Z internetu, Wikipédie a vlastnej 
skúseností vybrala Nora Bujnová 

Nenáboženské velkonočné tradície 

OO PZ Banská Štiavnica vyko-
náva objasňovanie priestupku 
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa § 49/1d Zákona  SNR 
372/1990 Zbierky zákonov o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, z ktorého je podozrivý 
D.K z obce Baďan, ktorý dňa 28. 
marca vystrelil zo vzduchovky na 
susedovho psa, ktorého zranil.

29. marca bola v služobnom ob-
vode OO PZ Banská Štiavnica vy-
konaná preventívno-bezpečnost-
ná akcia zameraná na ochranu 
mládeže pred alkoholizmom, kde 
boli vykonané kontroly v podni-
koch, kde boli dychovým skúš-
kam podrobené osoby mladšie 
ako 18 rokov. Počas akcie bolo zis-
tené u 7 mladistvých požitie al-
koholu, kde dané veci budú ďalej 
riešené v priestupkovom konaní.

30. marca na základe oznámenia 
I.M., ktorý zistil poškodenie svojej 
chalupy na Ul. Úvozná v Banskej 
Štiavnici, sa na miesto dostavi-
la hliadka OO PZ Banská Štiavni-
ca, ktorá pri kontrole objektu cha-
lupy na mieste zaistila páchateľov 
trestného činu krádeže vlámaním, 
a to osoby V.D. a J.B., ktorým bolo 
následne vznesené obvinenie pre 
trestný čin a stíhaní sú na slobode.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ
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•1.str. ...JUDr. Dušan Lukačko, 
predseda, Ing. Miriam Blaškovi-
čová, Mgr. Karol Paláčthy, Ing. 
Marián Zimmermann, JUDr. 
Emília Jaďuďová, členovia, Oľga 
Nigríniová, zapisovateľka.
Prenájom majetku mesta - ad- -
ministratívnej budovy, kotolne a 
sauny Súkromnej hotelovej aka-
démii, n.o., so sídlom Drieňová 
12, B. Štiavnica.
Zámer na priamy odpredaj ma- -
jetku na Ul. 29. augusta – po-
zemku, a vymenovalo komi-
siu pre vyhodnotenie ponúk v 
zložení: Ing. Slavomír Palovič, 
predseda, JUDr. Dušan Lukač-
ko, JUDr. Emília Jaďuďová, čle-

novia, Renáta Baráková, zapiso-
vateľka, Ing. Ivana Nikolajová, 
náhradníčka.
Priamy predaj nehnuteľnos- -
ti - pozemku o výmere 91 m2 p. 
Emilovi Kostrošovi, Banská Belá 
253.
Poskytnutie časti vzniknutej  -
straty pre SAD, a.s., Zvolen po 
optimalizácii všetkých autobu-
sových spojov v mesta B. Štiav-
nica v celkovej výške 19 853,33 
eur na mesiace marec až decem-
ber.
Vyčlenenie finančných prostried- -
kov vo výške 3688,50 eur s DPH 
na opravu oporného múru na 
Ul. Farská.

MsZ odvolalo
z postu člena Komisie rozvo- -
ja mesta a výstavby pri Mest-
skom zastupiteľstve Ing. Ondre-
ja Michnu na základe vlastnej 
žiadosti a zvolilo za člena uve-
denej komisie Ing. Miriam Húš-
ťavovú.

Plánovaný bod Poriadok pre za-
bezpečenie Správy nefunkčných 
pohrebísk v meste Banská Štiavni-
ca bol stiahnutý z rokovania na pre-
pracovanie.

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

redakcia Štiavnických novín

Z marcového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, 
že sa v mesiaci apríl 2012 bude 
realizovať zvoz nebezpečného 
odpadu a elektroodpadu 
(chladničky, pračky, televízory, 
počítače, telefóny, písacie 
stroje, žehličky, žiarivky, 
akumulátory,...). 

Zvozy sa uskutočnia v dňoch:
11. apríla sa uskutoční zvoz na  -
vyzbieranie odpadu z ulíc: Augus-
tu, Belianska, Belianske jazero, 
D.Licharda, Dolná a Horná Resla, 
Dolná a Horná Ružová, Gagarina, 
Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, 

Kamenná, Kukučína, Langsfelda, 
Malá Okružná, Mierová, Michal-
ská, Pecha, Staromestská, Staro-
nová, Starozámocká, Strieborná, 
Václavekovej, Vodárenská, Vý-
skumnícka, Banícka, Družstev-
ná, Gwerkovej, Mládežnícka, 
Pletiarska, Pod Kalváriou, Pod-
javorinskej, Poľnohospodárska, 
SNP, Športová, Tótha, Údolná, 
8.mája, Akademická, Botanická, 
Farská, Holého, Katova, Kam-
merhofská, Malé trhovisko, No-
vozámocká, Palárika, Pod Troj.
vrchom, Remeselnícka, Spojná, 
Višňovského, Zigmund šachta.
18. apríla sa uskutoční zvoz na  -

vyzbieranie odpadu z mesta, zo 
Štefultova, z časti Sitnianska, z 
Povrazníka.
23. apríla sa uskutoční zvoz na  -
vyzbieranie odpadu zo Špitál-
ky (rodinné domy), ul.Drieň-
ová, Kysihýbelská, Okrajová, 
Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, 
sídliska Drieňová, sídliska Juh 
(Križovatka), Ul. Dolná, 1.mája, 
Okrúhla, Novomestského.

Prosíme občanov, aby si spomí-
naný odpad vyložili v dobe do 7:00 
hod. V prípade nepriaznivého poča-
sia budeme informovať o náhrad-
nom termíne zvozu. Heiler Peter

Zvoz nebezpečného odpadu

Technické služby, mestský 
podnik pristavujú veľkokapa-
citné kontajnery (ďalej VKK) 
na jarné čistenie mesta.

Rozmiestnenie veľkokapacit-
ných kontajnerov na jarné upra-
tovanie v 14 týždni:

Hella -
8. mája -

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.

Technické služby, mestský pod-
nik, ďalej oznamujú, že sa podľa po-
žiadaviek občanov budú rozmiest-
ňovať VKK na jarné čistenie mesta. 
V prípade záujmu o umiestnenie 
VKK na vašej ulici zavolajte na tel. 
číslo 045/692 24 07. Heiler Peter

Rozmiestnenie velkokapacitných 
kontajnerov na jarné čistenie mesta

Poľovnícke dni v Leviciach 
priniesli opäť ocenenie pre 
Banskú Štiavnicu.

Súčasťou 17. ročníka Levických 
poľovníckych dní bol aj Medziná-
rodný filmový festival Hubertlov 
– Levice 2012, tematicky sa veno-
val ochrane prírody a poľovníctvu. 
Pekné ocenenie opäť získal náš ro-
dák Ján Kollár zo Svätého Antóna 
krásnou 2. cenou v súťažnej kate-
górii – domáce video – filmové za-
čiatky za film V prírode mám vždy 
oči na stopkách zostrih z toho naj-
krajšieho z jarnej a letnej prírody 
v okolí Banskej Štiavnice“ . Film je 
určený hlavne detským divákom, 
preto ich pán Kollár venuje žia-
kom MŠ na Iliji. K poradí už štvr-
tému oceneniu za posledné šty-
ri roky mu gratulujeme a želáme 
veľa krásnych filmových záberov 
a pevnú ruku pri natáčaní nových 
filmov s poľovníckou tematikou.

Ivan Gregáň

Poľovnícke dni

Dovoľujem si uviesť doplnok k 
článku v Štiavnických novinách zo 
dňa 29. marca 2012. Po výročnej 
členskej schôdzi v klube dôchod-
cov pokračoval program nášho 
stretnutia oslavami MDŽ. Celý 
program pripravili členovia klu-
bu v rámci hesla "Sami sebe, ale-
bo dôchodcovia bavia dôchodcov". 
Veselým a nápaditým programom 
sme dokázali svoje schopnosti, ta-
lent a kreativitu – prikladám foto. 
Okrem účinkujúcich ďakujem v 
mene členov KD p. Ľubomírovi 
Barákovi ako aj kuchárkam v reš-
taurácii Gallery za výborný obed.

Zároveň chcem osloviť aj ďal-
ších dôchodcov, ktorí ešte nie sú 
členmi klubu, aby neváhali a pri-
dali sa k nám. Schádzame sa kaž-
dý štvrtok v týždni od 13:00 do 
17:00 hod. v Klube dôchodcov na 
Námestí sv. Trojice č. 7 (modrý 
dom). Marta Borošková

AD: Výročná 
schôdza KD

Nestarnúce členky Klubu dôchod-
cov. foto vlado poprac
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Veľkonočné obdobie patrí 
medzi najobľúbenejšie v roku. 
Okrem toho, že je významným 
obdobím pre kresťanov, je to 
aj čas kratších dovoleniek a 
do nášho mesta pravidelne 
prichádzajú počas tohto 
obdobia stovky turistov. 

Domáci i turisti hľadajú aj v tom-
to období možnosti ako stráviť voľ-
ný čas. Aj preto sme v minulosti 
založili tradíciu Veľkonočných kon-
certov, ktoré sa stali obľúbenými a 
spríjemnili čas pre rôzne skupiny 
ľudí. V tomto roku sme sa rozhodli 
ponuku mierne zmeniť a na Veľko-
nočnú nedeľu sme pozvali do Ban-
skej Štiavnice Divadlo Kontra, ktoré 
v roku 2007 získalo významné oce-
nenie Dosky ako najlepší "nováčik" 
na divadelnej scéne.

Divadlo k nám donesie drsnú 
komédiu jedného herca s názvom 
Rum a vodka. Na divákov čaká naj-
reprízovanejšie predstavenie, ktoré 
preslávilo jeho autora Conora Mc-
Phersona. Predstavenie uvedie sil-
né charaktery, ktorých jazyk môže 
byť drsný, ale ich humor a náhle zá-
blesky ľudskosti ťa dojmú k slzám. 

McPherson má silu vidieť do sŕdc 
a žalúdkov skutočných mužov, nie 
stereotypov, ktoré často vidíme na 
televíznej obrazovke alebo filmo-
vom plátne. Táto komédia je vhod-
né nielen pre tých, ktorí majú radi 
dobré divadlo, ale aj tých, ktorí sa 
mu za bežných okolností vyhýba-
jú. O tom hovorí aj slogan k hre – 
„Svoje mamy a svokry radšej ne-
chajte doma!“. Príďte sa pozrieť aj 
vy na one man šou, na ktorú tak 
skoro nezabudnete! To všetko za 
symbolické vstupné 3 € v pred-
predaji (Informačné centrum) a 4 
€ na mieste. Predstavenie sa bude 
konať v nedeľu 8. apríla o 18:00 
hod. v priestoroch Kultúrneho 
centra.

Veľkonočné obdobie spestrí aj 
prvý z troch zborov z anglicky ho-
voriacich krajín, ktoré v tomto roku 
navštívia Banskú Štiavnicu. Brit-
ský katedrálny zbor St. Edmundsbu-
ry Cathedral Choir sa skladá zo 16 
chlapcov a 11 mužov. Pravidelne 
sprevádza omše, ale aj vystupu-
je v rádiu (BBC 3, Radio 4), ako aj 
v celoštátnej TV. Zbor má za sebou 
niekoľko európskych i zaoceán-
skych turné a v jeho histórii nechý-

ba i niekoľko vydaných CD. V roku 
2009 mal česť spievať v prítomnos-
ti kráľovnej Alžbety, o rok neskôr si 
ho vypočul aj princ Charles pri prí-
ležitosti uvedenia nového chrámo-
vého organu.

Zbor sa predstaví v našom regi-
óne dvakrát. Najprv bude svojím 
spevom v stredu 11. apríla spre-
vádzať slávnostnú omšu v Ban-
skej Belej (od 18:00 hod.) a po nej 
sa predstaví ešte aj kratším kon-
certom. Vrcholom pobytu zboru v 
našom meste bude koncert o deň 
neskôr, 12. apríla o 19:00 hod. v 
kostole Nanebovzatia Panny Má-
rie (Farskom / Nemeckom kos-
tole). Tu sa predstaví s plnohod-
notným koncertom, ktorý v rámci 
svojho stredoeurópskeho minitur-
né odspieva ešte aj v poľskom Kra-
kove. Vstupné na oba vystúpenia 
St. Edmundsbury Cathedral Choir je 
dobrovoľné.

Ak máte radi silné divadlo alebo 
kvalitný zborový spev, určite si ne-
nechajte ujsť príležitosť navštíviť 
niektoré z podujatí, ktoré sme pre 
vás nachystali v najbližšom týždni. 
Sme presvedčení, že neoľutujete!

Rastislav Marko

Sviatky aj v znamení dobrého 
divadla a špičkového spevu

Ján Pavol II., vlastným menom 
Karol Wojtyla, sa narodil 18. 
mája 1920 vo Wadowiciach pri 
Krakove. 

V roku 1938 začal študovať litera-
túru a filozofiu na Jegelovej univer-
zite v Krakove. Po jej zatvorení roku 
1939 pokračoval v štúdiách privát-
ne. Pracoval v kameňolome od roku 
1940, neskôr v chemickej továrni. 
Od roku 1942 sa tajne pripravoval 
na kňazstvo, po skončení 2. sveto-
vej vojny absolvoval teologickú fa-
kultu a 1. novembra 1946 bol vy-
svätený za kňaza. 

V roku 1947 získal licenciát a 
roku 1948 doktorát teológie na pá-
pežskej univerzite v Ríme. Písal sa 
rok 1958, keď ho pápež Pius XII, 
vymenoval za titulárneho bisku-
pa v Ombi a pomocného biskupa v 
Krakove. Pápež Pavol VI. ho v roku 
1963 vymenoval za KRAKOVSKÉ-
HO ARCIBISKUPA a po štyroch ro-

koch Karola Wojtylu vymenovali za 
kardinála. 

V roku 1973 sa zúčastnil na Eu-

charistickom kongrese v Austrálii 
a o šesť rokov vo Filadelfii. V kon-
kláve 16. októbra 1978 bol kardi-
nál Karol Wojtyla zvolený za pápeža 
a prijal meno Ján Pavol II. Sv. Otec 
bol pápežom úsmev, lebo úsmev na 
pokojnej tvári hovorí o vnútornom 
šťastí a čistote svedomia. 

Pri atentáte 13. mája 1981 sa vi-
diteľne prejavila ochranná ruka 
Panny Márie, ktorá viedla dráhu 
strely tak, aby vytrhla Jána Pavla II. 
z rúk číhajúcej smrti!... Sv. Otec sa 
poďakoval vo Fatime.

2. apríla 2005 pápež Ján Pavol II. 
zomrel. Tisícky ľudí sa prišli rozlú-
čiť so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. 
do Vatikánu. 

Dňa 2. apríla 2012 uplynie 7 rokov, 
ako nás navždy opustil Sv. Otec, tak 
si ho aspoň modlitbou pripomeň-
me a dajme úctu Jánovi Pavlovi II. 

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, 
čo cez Jána Pavla II. dal cirkvi a aj 
celému svetu. Filip Golian

Človek neobyčajného života

Ján Pavol II. foto tkkbs

Ako prežijete veľkonočné 
sviatky?
„Ak bude dobré počasie, tak určite s 
rodinou niekde v prírode.“ M. B.

„My prežívame Veľkú noc v tradič-
nom kresťanskom duchu a veľmi sa 
teším, že sa celá rodina opäť zíde.“
 Ľ. V.

„Ja sa chystám s kamarátmi do Slo-
venského raja, dúfam, že nám jarné 
počasie vydrží.“ J. E.

„Veľkú noc prežijeme tradične, ma-
ľovanie vajíčok a očakávanie kupa-
čov, všetko tak, ako sa patrí.“ E.P.

„My sme si vytvorili vlastnú veľko-
nočnú tradíciu, pondelkový výstup 
na Sitno s priateľmi. Býva tam vždy 
skvelá atmosféra a veľa návštevní-
kov.“ M.K.

„Ja by som chcela absolvovať ve-
černú krížovú cestu na Kalváriu vo 
štvrtok, a počas voľných dní pôjdem 
určite navštíviť svoju mamu.“ I. H.

„Chcel by som ísť s deťmi na chatu a 
sviatky stráviť s nimi v prírode, veľ-
mi sa na to teším.“ L.W.

„Ja mám veľkonočné sviatky veľmi 
rada, sú dôvodom na zamyslenie, 
modlitby, vyvrcholenie pôstneho ob-
dobia. Už trochu menej mi vyhovu-
je bláznivý veľkonočný pondelok, ale 
čo by človek nevydržal z úcty k suse-
dom a príbuzným.“ D.M.

Janka Bernáthová

Štiavnické noviny
anketa

Nechceme sa dať manipulovať, 
snažíme sa odolávať násiliu, bul-
váru, receptom na "šťastný kon-
zumný život..." Preto od roku 
2003 jednoducho sa snažíme rea-
lizovať Hodinu pokoja: vypíname 
nástroje na formovanie umelého 
života, ktoré sú v rukách nezná-
mych. V tomto roku chceme tak 
urobiť počas Veľkonočnej nedele 
8. apríla 2012 aspoň na jednu ho-
dinu medzi 13:00 a 18:00. 

Ak máte možnosť pridať sa k 
Hodine pokoja nielen anonymne, 
môžete sa prihlásiť formou sms 
na číslo: 0911 806 499, alebo mai-
lom: firmabinder@firmabinder.sk

OZ Ranč Nádej

Hodina pokoja
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K nášmu mestečku kultúra, 
umenie, výstavy, festivaly, 
koncerty prináležia 
a dotvárajú jeho príťaž-
livú atmosféru. Študenti 
a vyučujúci SPŠ Samuela 
Mikovíniho často participujú 
na uvedených kultúrnych 
podujatiach a dodávajú im 
punc originality. 

Nebýva zvykom v našich zeme-
pisných šírkach, aby študent - stre-
doškolák, dokázal vystavovať, a to 
ešte počas 3. ročníka. Sme hrdí, že 
nášmu Marekovi Kockovi - študen-
tovi umeleckého odboru Konzervá-
torské a reštaurátorské práce - za-
meranie: papier, staré tlače a knižné 
väzby, sa podarilo zaujať a zaplniť 
priestor kaviarne Sírius v obchod-
nom centre Sitno inšpiratívnymi a 
podnetnými dielami a dielkami.

V piatok 30. marca 2012 sa 
priestory kaviarne Sírius zaplnili 
ľuďmi, ktorí Marekovi fandia, stá-
li pri jeho nesmelých výtvarných 
pokusoch, usmerňujú ho a rozvíja-
jú jeho talent. Kurátorom výstavy 
sa stal Mgr. R. Blaho, odborný vy-
učujúci konzervátor. a reštaurátor. 
prác, ktorý zároveň otvoril výsta-
vu. Druhým a najpovolanejším reč-
níkom sa stal Mgr. Š. Kocka, ktorý 
uvedený odbor ako jediný na Slo-
vensku zakladal a doviedol ho k sú-

časnej kvalite. Marek Kocka je nie-
len jeho menovcom, ale i synovcom, 
ktorému sa venuje od jeho 12-tich 
rokov. Ako vysvitlo, proces výcho-
vy mladého umelca vedie aj cez trá-
penie, boje o výtvarné smerovanie, 
nekonečné hodiny za stojanom v 
domove dôchodcov, kde sa Marek 
učí portrétovať tváre, do ktorých ži-
vot vpísal hlboké skúsenosti.

Našťastie je Marek človek trpez-
livý, skromný a nesmierne cieľave-
domý. Za príjemný oddych pokladá 
prepisovanie starých textov gotic-
kým písmom na patinovaný papier, 
prípadne pergamen. Čo môže prí-
padný návštevník výstavy očakávať? 
Krajinky, zátišia, hamletovskú štú-

diu lebky, lavírované kresby tušom. 
Zaujme najmä vydarená parafráza 
na VanGogha, či Kostolík v Španej 
doline. Mareka sme v onen piatko-
vý večer všetci chválili, pánom riadi-
teľom Ing. J. Totkovičom počnúc, až 
po rodinu, vyučujúcich a spolužia-
kov. Má všetky predpoklady, aby si 
splnil svoj výtvarný sen, študovať na 
Katedre reštaurovania v Litomyšli.

Na záver by som sa chcela poďa-
kovať p. M. Lešičkovi za poskytnu-
tie priestorov kaviarne Sírius, kde 
mimochodom naozaj varia vynika-
júcu kávu, za sponzorovanie verni-
sáže a Zuzke Soldánovej za to, že 
celú výstavu úspešne zmanažovala.

Beata Chrienová

zaujímavostI

Dňa 28. marca sa pri príleži-
tosti Dňa učiteľov vedenie 
mesta stretlo v príjemnom 
prostredí Súkromnej hotelovej 
akadémie s pedagógmi 
materských, základných, 
stredných škôl a gymnázií, 
kde primátorka Mgr. Nadežda 
Babiaková, JUDr. Dušan 
Lukačko a Ing. Ivana Niko-
lajová odovzdali riaditeľom 
škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Ďakovné listy za 
vynikajúcu prácu a významný 
podiel jednotlivých škôl a 
pedagógov v oblasti výchovy 
a vzdelávania detí a žiakov.

Pri tejto príležitosti pani primátor-
ka osobne poblahoželala a poďako-
vala za náročnú prácu aj jubilujúcim 
banskoštiavnickým stredoškolským 

pedagógom, súčasným, ale aj tým 
na zaslúženom dôchodku.

Spoločný slávnostný obed bol 
opäť dobrou a príjemnou príležitos-
ťou na "učiteľské dišputy", vymieňa-
nie skúseností, ale aj na vzájomné 

obyčajné ľudské slová spolupatrič-
nosti, pochopenia a povzbudenia 
do ďalšieho života a práce spojenej 
s náročnou úlohou prípravy našich 
detí, žiakov a mládeže do života.

Viera Ebert

Ocenenie pre učiteľov

Ďakovný list si prevzala z rúk primátorky riaditeľka Základnej školy 
Jozefa Kollára. foto michal kríž

Kreatívne "Margarétky". 
foto janka bernáthová

Marek Kocka a jeho tvorba. foto archív autora

Vernisáž mladého študenta

V znamení jari a blížiacich sa 
Veľkonočných sviatkov sa nieslo 
stretnutie detí, rodičov a priate-
ľov, ktoré sa uskutočnilo v sobo-
tu 31.marca 2012 v klubovni OZ 
Margarétka.

Každý tu mal možnosť prejaviť 
svoju fantáziu, kreativitu, zruč-
nosť, výtvarné a estetické cítenie 
pri zdobení veľkonočných kraslíc, 
venčekov a povedzme si úprim-
ne, občas aj neidentifikovateľných 
aranžmánov a popriliepaných det-
ských prstíkov. A to všetko v dob-
rej nálade a predsviatočnej atmo-
sfére, o ktorú sa svojou hudobnou 
produkciou postaral ujo Paľko Gu-
báň. Podujatie sponzorsky podpo-
rila pani primátorka Mgr. Nadež-
da Babiaková, ktorej touto cestou 
srdečne ďakujeme.

OZ Margarétka

Kreatívny 
svet v 
Margarétke

Základná škola s materskou 
školou Maximiliána Hella v Štiav-
nických Baniach otvára doučovací 
Kurz anglického jazyka pre žiakov 
druhého stupňa ZŠ. 

Miesto: ZŠ s MŠ Maximiliá-
na Hella, Štiavnické Bane, ter-
mín kurzu: 10. apríla 2012 – 22. 
júna 2012, vyučujúci: kvalifikova-
ní pedagogickí pracovníci, rozsah: 
jedenkrát dvojhodinový blok do 
týždňa, cieľ kurzu: zvládnuť učivo 
ANJ základnej školy. Cena: jeden 
blok 4 eurá.

V prípade záujmu kontaktujte 
nás, email, pavel.michal.zs@gma-
il.com, 0911 902 582

Pavel Michal

Kurz angličtiny 
pre žiakov ZŠ
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Cineama 2012 
BBSK - POS uvádza Cineama 
2012 krajská prehliadka amatér-
skej filmovej tvorby 14. apríla, od 
9:00 do 18:00 v Krajskom Plane-
táriu M. Hella v Žiari nad Hro-
nom. Vstup voľný.

Záhradkársky zájazd
Záhradkári - Štefultov organizujú 
zájazd do Trenčína dňa 14. aprí-
la 2012, kde bude prebiehať od-
borná prednáška Pestovania kve-
tov a rez ovocných stromov pod 
vedením Ing. Eduarda Jakubeka 
a prof. Ing. A.Jakabová. Zájazd 
je spojený s možnosťou nákupu 
okrasných a ovocných stromkov, 
kvetov, atď. Viac informácií u p. 
M.Fábera – 0911 543 239, a u p. 
B.Mojžiša – 0903 250 921. 

Poďakovanie
Výbor Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Banskej Štiavnici 
vyslovuje touto cestou veľké poďa-
kovanie pánu Petrovi Ernekovi za 
jeho krásny a šľachetný čin. Jeho 
zásluhou ako sponzora akcie strá-
vili naši členovia príjemné mar-
cové popoludnie, z ktorého všetci 
odchádzali usmiati a posilnení na 
duši aj na tele. Ešte raz ďakujeme 
a už teraz sa tešíme na stretnutie v 
máji počas jarnej prechádzky v lo-
kalitách Počúvadla.  Ivan Madara

Poďakovanie 
Ďakujeme pánu Romanovi Ku-
rucovi za dlhoročnú obetavú prá-
cu v redakcii Štiavnických novín. 
Z redakcie odchádza dobrovoľne 
a na vlastnú žiadosť pre pracov-
né zaneprázdnenie. Ak mu to čas 
dovolí, budeme radi, keď nám as-
poň občas pošle nejaký príspevok. 
Prajeme mu veľa zdravia a úspe-
chov v podnikateľskej činnosti. 

Členovia redakčnej rady ŠN

22. marca 
2012 nás 
náhle opus-
til náš drahý 
František 
P re fer t us 
vo veku 64 
rokov. Srdečne ďakujeme 
všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

pozvánka

Chorvát Miro Gavran je 
autorom takmer tridsiatky 
divadelných hier. Niektoré 
z nich majú v repertoári aj 
slovenské profesionálne 
divadlá (napr. Trnavské 
divadlo J. Palárika, Divadlo 
v Sp. Novej Vsi). Divadlo 
na hambálku v Malackách 
úspešne siahlo po divácky 
atraktívnej hre Muž mojej 
ženy a prišlo ju predstaviť do 
divadla Pivovaru ERB v piatok 
30.marca. 

Zaplnené hľadisko so záujmom 
sledovalo poldruhahodinový dialóg 
dvoch oklamaných mužov – Záho-
ráka Kršu a Košičana Žarkeca. Bol 
to zaujímavý nápad – preklad do 
dvoch odlišných slovenských náre-
čí. Už tento fakt nesie v sebe prvok 
komickosti. Scéna jednoduchá – nie 
príliš uprataná záhorácka domác-
nosť. Zápletka sa začína vo chvíli, 
keď do nej vkročí neznámy "chlop" 
a oznámi domácemu pánovi otras-

nú správu, že majú spoločnú ženu. 
Dobruša (meno, evokujúce "dobro", 
kontrastuje s jej správaním) využíva 
nepravidelné služby vlakovej sprie-
vodkyne a striedavo sa zdržiava v 
Košiciach i na Záhorí. Obom mu-
žom tento stav vyhovuje, pretože 
im dáva dostatok slobody. Náhod-
ne odhalená pravda (Žarkec nájde 
jej druhý sobášny list) sa dotkne ich 
mužskej hrdosti. Na nevernú Dob-
rušu sa znesie rad nadávok. V tom-
to kontexte nepôsobia vulgárne, sú 
funkčné a prijateľné aj pre útlocit-
ného diváka. Veď čo iné si takáto 
prefíkaná žena zaslúži?! Oklamaní 
muži začnú riešiť situáciu, ktorá je 
skôr charakteristická pre námorní-
kov, o nich sa hovorí, že majú v kaž-
dom prístave ženu. Napriek tomu, 
čo vyviedla Dobruša, obaja ju chcú 
iba pre seba a prehovárajú protivní-
ka, aby sa jej vzdal. Nechce to uro-
biť ani jeden. Hľadať si inú ženu, 
kurizovať jej, zvykať si na nové ma-
niere obaja považujú za kompliká-
ciu. Patová situácia. Potúžení pálen-

kou hľadajú iné východisko. Odrazu 
ustúpi Žarkec, Dobrušu "prepúš-
ťa" Kršovi a začne zvelebovať slobo-
du. Po nej zatúži aj Kršo, a tak oba-
ja chcú vymazať Dobrušu zo svojho 
života. Ešte prichádza do úvahy je-
den variant. Žarkec sa prisťahuje ku 
Kršovi. Zistili, že si dobre rozume-
jú – jeden rád a dobre varí a nerád 
upratuje, druhý naopak. Keď však 
Žarkec prezradí, že chce prísť aj s 
Dobrušinou sedemročnou dcérou 
Matildou (ani jeden z nich nie je jej 
otcom), Kršo nesúhlasí, lebo nemá 
rád deti. Napätie sa stupňuje, divák 
čaká na rozuzlenie tejto zamotanej 
historky. A aké ponúka autor? Muži 
sa rozhodnú, že všetko ostane „po 
starom“. Obom tento stav vyhovu-
je, nemusia nič meniť a o Dobrušu 
sa podelia. Samozrejme, že jej nič 
nepovedia. 

Vtipné dialógy s írečitými náre-
čovými výrazmi, sympatické herec-
ké výkony spôsobili, že sa obecen-
stvo výborne bavilo a odchádzalo 
usmiate a spokojné.  Nora Bujnová 

Divadlo na hambálku pobavilo

Požiare v domácnostiach mávajú 
tie najtragickejšie následky. Každý 
rok pri nich zomrú a zrania sa de-
siatky ľudí, spôsobené škody sa po-
čítajú v tisícoch eur. Vaša domác-
nosť sa môže v okamihu zmeniť 
na zadymenú a rozpálenú smrtiacu 
pascu. Či sa stanete obeťou aj vy, zá-
visí najmä od vás. Preto: 

plameň plynového sporáka, ko- -
zuba nenechávajte bez dozoru a 
dbajte na zvýšenú pozornosť pri 
varení, aby nedošlo pri príprave 

pokrmov k vznieteniu,
pri fajčení a odhadzovaní ohor- -
kov cigariet do odpadkových ko-
šov dbajte na ich dokonalé uha-
senie,
zamedzte deťom prístup k mož- -
ným zdrojom otvoreného ohňa 
(zápalky, zapaľovač), neriskujte 
a nenechávajte ich bez dozoru,
udržujte v dobrom technickom  -
stave elektroinštalácie, elektric-
ké spotrebiče, kryty osvetľova-
cích telies a pohyblivé elektrické 

vedenia, pri odchode z bytu ne-
zabudnite zhasnúť svetlá, vyp-
núť elektrické spotrebiče, elek-
trický alebo plynový sporák. 

Linky tiesňového volania:
112 - Jednotné európske číslo ties-
ňového volania
150 - Hasičský a záchranný zbor
155 - Záchranná zdravotná služba
158 - Polícia
159 - Mestská polícia

Vladimír Poprac

Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí!
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Mgr. Vít Bujna, čitateľ ŠN 
Veľkonočný baránok (na dva 
plechy)
Potrebujeme: 1 kg údeného mäsa 
(krkovička, lopatka), prípadne 3 
páry klobás, 200 g oravskej slaniny, 
8 rožkov, 8 vajec, 100 – 150 ml vý-
varu, vegetu, soľ, mleté čierne ko-
renie, vajce na potretie, olej
Postup: Údené mäso (klobásky) 
uvaríme a vychladnuté pokrája-
me na kocky, slaninu pokrájame a 
opražíme na oleji. Rožky pokrája-
me, polejeme vývarom, pridáme 
uvarené mäso (klobásky), rozmie-
šané vajíčka a opraženú slanin-
ku. Dochutíme soľou, vegetou, 
korením. Do vymasteného peká-
ča masu rovnomerne rozotrieme, 
vrch posypeme rascou a potrie-
me vajíčkom. Pri 180 ° C zapeká-
me asi 30 minút. Výborný je teplý 
s uhorkou, ale môže sa podávať aj 
studený.  Dobrú chuť!

Rodina Wágnerovcov, čitate-
lia ŠN
SLANÉ TYČINKY
Potrebujeme: 35dkg palmarínu, 
½ kg hladkej múky, 2 žĺtka, 2 dkg 
droždia, soľ, 0,5 dcl mlieka
tvrdý syr, rasca (alebo sezam)
Postup: (kvások: 0,5 dcl mlieka, 
2 dkg droždia) ... Múku, palma-
rín, žĺtka, soľ spracujeme na tuh-
šie cesto. Necháme hodinu nakys-
núť. Potom cesto rozvaľkáme na 
hrúbku 1cm, nakrájame tyčinky. 
Tyčinky potrieme na doske roz-
šľahaným vajíčkom, posolíme, na 
vrch nastrúhame syr a posypeme 
ich buď rascou alebo sezamom. 
Poukladáme ich na suchý plech a 
pečieme pri teplote 220°C do zla-
tista.  Dobrú chuť!

Na SHA (Súkromná hotelová 
akadémia) sa študuje 5 rokov. 
Počas týchto rokov má každý 
študent možnosť absolvovať 
profesijné kurzy - barmanský 
kurz, baristický kurz, some-
liersky kurz a kurz dekoratív-
neho vyrezávania do ovocia a 
zeleniny. 

Ako teoreticky, tak aj prakticky 
my študenti získavame znalosť o 
predmetoch, ako je technika obslu-
hy, technológia prípravy pokrmov, 
náuka o výžive, geografia cestovné-
ho ruchu, komunikácia a hotelovo-
gastronomický manažment. Na ho-
dinách techniky obsluhy sa učíme 
celú gastronómiu, kde zachádza-
me až do detailov. Začíname od pre-
stierania, skladania obrúskov a ne-
skôr praktizujeme zručnosti, ako sú 
tranšírovanie alebo frambovanie. 
Na technológií prípravy pokrmov sa 
učíme variť. Vždy sú určení študen-
ti, ktorí nanormujú menu na ďalšiu 
hodinu. Menu pozostáva z predjed-
la, polievky, hlavného jedla a vždy 
očakávaného dezertu. Vždy varí-
me s prehľadom, udržiavame čisto-
tu na pracovisku. A samozrejme to, 
čo si navaríme, si aj zjeme. O to viac 
sa snažíme urobiť si ešte väčšie de-
likatesy. Časovo sme tiež obmedze-
ní, čiže musíme pracovať rýchlo. K 
týmto dvom predmetom máme prí-
slušné oblečenie, na technike obslu-
hy sa prezliekame za čašníkov a na 
technológií prípravy pokrmov za 
kuchárov. 

Škola prevádzkuje tzv. školský 
penzión, má vlastnú reštauráciu, ka-
viareň, kongresovú miestnosť, saló-
nik, kde absolvujeme a získavame 
prax (učebnú, odbornú, prázdnino-
vú). Každá trieda absolvuje prax v 
zariadeniach školy. Sú nám pridele-
né rôzne funkcie - obsluha, kuchy-
ňa, hotelová časť, práčovňa a sklad. 
V obsluhe pod dohľadom vyučujúce-
ho obsluhujeme hostí aj študentov. 
V kuchyni s pomocou pani kuchárok 
pripravujeme jedlá na prevádzku. 
Snažíme sa navariť vždy chutne a ná-
padito. Na hotelovej časti fungujeme 
v zariadeniach tzv. školskom penzi-
óne. Vyskúšame si pozíciu chyžnej – 
prezliekame periny, čistíme izby tak, 
aby hosť bol s čistotou spokojný. Keď 
nám je zadelená práčovňa, máme na 
starosti žehlenie, pranie, čistotu pra-
coviska. O tom, že to robíme dobre, 
svedčia aj pochvaly, ktoré od hostí 
pri realizovaní spoločensko-gastro-
nomických akcií dostávame. Chvália 
nás, že je u nás vždy pekne a čisto. 
Teší nás to a súčasne motivuje k na-
šim výkonom.

Najviac sa aj tak naučíme na škol-
ských akciách, kde už neobsluhuje-
me študentov, ale skutočných hos-
tí, ktorí očakávajú od nás dosť veľa. 
Obsluhujeme rôzne akcie, či už na-
rodeniny, kar alebo svadby.

Na škole sa vyučujú štyri cudzie 
jazyky (anglický jazyk, francúzsky 
jazyk, nemecký jazyk, španielsky 
jazyk). Zámerom je, aby každý štu-
dent po ukončení štúdia bol schop-
ný komunikovať v dvoch jazykoch. 

Každý rok chodievame na zahra-
ničnú prax. Tento rok máme mož-
nosť navštíviť a pracovať v zaria-
deniach v Nemecku, Švajčiarsku, 
Francúzsku, Cypre, Grécku. Zahra-
ničná prax je pre nás veľmi lákavá 
ponuka. Nielen že nadobudneme 
nové skúsenosti, zdokonalíme sa v 
jazyku, ale si aj zarobíme a zažijeme 
veľa nového a osamostatníme sa. Z 
vlastnej skúsenosti môžem potvr-
diť, že moja absolvovaná prax vo 
Francúzsku mi dala do života dosť 
veľa a určite sa chystám aj na ďalšie. 
Veľa študentov sa po štúdiu vráti-
lo do zahraničných podnikov, ktoré 
absolvovali počas štúdia. 

Mnoho rodičov odradí dať svo-
je dieťa na SHA za jej platbu, nie je 
to však pravda. Máme spolužiakov, 
ktorí prišli k nám z iných škôl a ho-
voria, že i keď to bola škola štátna, 
museli tam platiť za suroviny na prí-
pravu jedál, ročné poplatky za ZRPŠ, 
poistenie a pod. A keď ešte dochá-
dzali, platili si internát a cestu. To 
znamená, že ich rodičia minuli ove-
ľa viac. Máme ešte jednu výhodu. V 
triede je nás málo, a preto sa nám 
vyučujúci dostatočne venujú.

Myslím si, že treba investovať, 
pretože máte o kariéru vášho dieťa-
ťa postarané aspoň sčasti. Ak vaše 
dieťa túži byť manažérom podniku 
alebo dokonca majiteľom hotela na 
nádhernej pláži, neváhajte a inves-
tujte na začiatok jeho kariéry. Ve-
rím, že ako budúci manažér hotela 
vám to určite raz vráti. 

Denisa Popracová

Súkromná hotelová akadémia
Prečo by vaše deti mali navštevovať práve túto školu ? 

Otváracie hodiny v SBM 
počas veľkonočných sviatkov

EXPOZÍCIA 4. apríla 2012 5. apríla 2012 6. apríla 2012 7. apríla 2012 8. apríla 2012 9. apríla 2012 10. apríla 2012 11. apríla 2012
Starý zámok 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

Galéria J. Kollára
12:00 12:00

zatvorené vstup o: 12:00 zatvorené zatvorené
12:00 12:00

8:00 - 16:00 vstup pre nahlásené 
skupiny min. 5 osôb, 15 min. vopred

8:00 - 16:00 vstup pre nahlásené 
skupiny min. 5 osôb,15 min. vopred

Mineralogická expo. 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 zatvorené 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 zatvorené 8:00 - 16:00 zatvorené
Michal štôlňa 
Informačné centrum 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

Nový zámok 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 zatvorené 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

Banské múzeum 
v prírode

vstupy o: 
9:00,11:00, 
13:00,15:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 
13:00,15:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 

13:00,15:00, 
17:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 

13:00,15:00, 
17:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 

13:00,15:00, 
17:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 

13:00,15:00, 
17:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 
13:00,15:00

vstupy o: 
9:00,11:00, 
13:00,15:00

Baníctvo  
na Slovensku 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 zatvorené zatvorené 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

Štôlňa Glanzenberg zatvorené vstup o: 
10:00,12:00 zatvorené

vstup o: 
10:00,12:00, 

14:00
zatvorené zatvorené vstup o: 

10:00,12:00 zatvorené

Kontakt: SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, sbm@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk, 045 / 692 05 35

Spojená škola ponúka na odpred-
aj hnuteľný majetok. Podrobnej-
šie informácie na webovej stránke 
školy www.sosbs.sk a na infor-
mačnej tabuli Spojenej Školy.

Spojená škola

Predaj 
majetku
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.11/2012: „Myslenie nemohlo 
vzniknúť bez rečí, no reč bez mys-
lenia sa vyskytuje často“. Výhercom 
sa stáva Alžbeta Kopálová, P.O. 
Hviezdoslava 5, Banská Štiavni-
ca. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Cice-
ra: „Smrti nemôže nikto uniknúť...
(dokončenie v tajničke)

A., Mužské meno, sada, Ľubo-
mír dom., B., Začiatok tajničky, C., 
Textová skratka, oblej horúcou vo-
dou, tká, 56 v Ríme, poranenie, roľ-
nícke družstvo, D., Kul, ruská rie-
ka, značky dusíka a ytria, papagáj, 
ruský politik v minulosti, E., Roz-
právková postava, nápoj zo sladu, 
ozn. áut Rakúska a Španielska, ble-
dofialový, príjemné, F., Stredoslo-
venské energetické spoločenstvo, 
česká TV, hlavné mesto Peru, moc, 
starogrécka bohyňa Zeme, G., Maj-
strovstvá sveta, nie stará, použí-
vajú ju hasiči, otec, veľká popovic-

ká, H., Počíta, český 
spisovateľ a maliar, 
poľnohospodár-
ska plodina, strom 
s kokosmi, I., Ko-
ráb púšte, ohra-
ničená plocha, ci-
toslovce smiechu, 
patriaci repe, ruský 
polostrov, J., Po-
kračovanie tajničky, 
K., Martina, uhol 
česky, nevydávala 
sykot, obyvateľ Ír-
ska. 

1., Babylonská 
bohyňa Zeme, ko-
niec tajničky, samá-
rium, 2., Arabské 
meno, vykonávajú na mne nási-
lie obesením, 3., Solmizačná slabi-
ka, obilnina, nekrúť, 4., Z po rusky, 
nočný podnik, kôš, teba, 5., Ochra-
na tovaru, zavi, samohlásky slo-
va samouk, 6., Pohrebná hostina, 
pochabá, kamarát, 7., Ruská rie-
ka, nočný vták, zohrieva, 8., Vod-
ná rastlina, zn. ruského vozidla, cu-

dzie žen. meno, 9., Slov. hudobná 
skupina, opera Verdiho, poľovačka 
česky, 10., Časti lode, správcovia 
emirátu, latinský pozdrav, 11., Išiel 
dozadu, javor, znížený tón E , 12., 
Ozn. vozidiel Talianska a Thajska, 
kosatec, výzvy, 13., Vzduch grécky, 
kremičitan trojvápenatý, indián, 
14., Plakal, nočný vták, citoslovce 

údivu, 15., Pripnem, útok, otrav-
né látky, 16., Odoberanie, skr. krč-
no-ušnej ordinácie, staroegyptský 
boh Slnka, 17., Krík, voli naopak, 
patriaci myšiam, 18., Od dneská, 
ruské pohorie. 
Pomôcky: Pamír, Ra, Don, Ob, Le-
nin, Krym, Eos

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
Divadlo: Rum a vodka
Nedeľa 8. apríla, 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 kto-
rom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry rad-
šej 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
Prvé uvedenie tejto hry a autora na Slovensku! Najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra po prvýkrát v 
Banskej Štiavnici.

Veľkonočný koncert: St. Edmundsbury Cathedral Choir
Streda 11. apríl 2012, od 18:00, kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu Banská Belá
Omšové spevy
Slávnostná sv. omša sprevádzaná spevom zboru. Po skončení omše bude nasledovať krátky cca. 30 minútový 
koncert.
Štvrtok 12. apríla 2012, od 19:00, kostol Nanebovzatia Panny Márie Banská Štiavnica
Koncert St. Edmundsbury Cathedral Choir
Gala vystúpenie, v ktorom odznie výber toho najlepšieho, čo zbor momentálne ponúka.
Vstupné na oba koncerty dobrovoľné! Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť vypočuť si kvalitný anglický zbor 
naživo!

Kino Akademik: Štyri slnká
Sobota 21. apríla, 18:30, 2,30 € komédia,ČR, 90 min.,MN12
Príbeh rodiny z menšieho českého mesta a ich priateľov sa dotýka tých, ktorí sa snažia zmieriť s realitou nespl-
nených snov a zároveň ešte majú túžbu premeniť svoj život k lepšiemu. Takmer štyridsaťročný, ale pubertou 
stále zmietaný otec rodiny prezývaný Fogi sa stále nepoučil z vlastných chýb. Fogiho úlety so sebou prinášajú 
i komické momenty i prešľapy. So svojou partnerkou Janou, ktorá pracuje ako úradníčka na pošte, vychováva-
jú dve deti. Staršie z nich je Fogiho dospievajúci syn z prvého manželstva Véna, ktorý v tomto príbehu zohrá 
kľúčovú rolu. Jana prežíva krízu v manželstve, ktorá vyvrcholí v momente, keď Fogiho vyhodia z práce a ona si 
nájde milenca. Lavínu nečakaných udalostí z diaľky sleduje a možno nakoniec aj ovplyvní miestny guru Karel.
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V utorok 3. apríla 2012 
sa za účasti primátorky 
Mgr. Nadeždy Babiakovej, 
zástupcu primátorky JUDr. 
Dušana Lukačka, prednostky 
Mestského úradu Ing. Ivany 
Nikolajovej, predsedov komisií 
kultúry a športu, Petra Ivašku 
a Renáty Antalovej, ako aj 
členov kultúrnej a športovej 
verejnosti uskutočnilo v kine 
Akademik slávnostné udeľo-
vanie cien za rok 2011 v oblasti 
kultúry a športu. 

Podujatie moderovali študent-
ky ZUŠ Hanka a Natália Cvečko-
vé. Úvodné slová patrili primátorke 
nášho mesta Mgr. Nadežde Babia-
kovej, ktorá vo svojom príhovore 
vyzdvihla všetkých ocenených ako 
aj tých, ktorí sa venujú kultúre a 
športu v našom meste.

V preplnenej sále kina Akademik 
sa o kultúrny program počas poduja-
tia postarali žiaci a študenti Základ-
nej umeleckej školy pod vedením 
riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej, 
spevácky zbor Štiavničan a záver 
patril Monike Maňkovskej. Po krát-
kych šotoch, v ktorých boli predsta-
vené jednotlivé osobnosti v oblasti 
kultúry a športu, boli vyhlasované 
nominácie a víťazi v jednotlivých 
kategóriách v oblastiach kultúry a 
športu. Nominácie v oblasti kultúry 
pripravila komisia a na základe an-
kety uverejnenej na webovej stránke 
mesta a v Štiavnických novinách si 
mohli hlasujúci určiť svojich víťazov 
v kategórii Naj osobnosť, kolektív a 
podujatie roka 2011. Do ankety sa 
zapojilo až 170 hlasujúcich, čo je re-
kordný počet. Komisia športu nomi-
novala športovcov bez poradia. Pri-
nášame vám nominácie a víťazov v 
jednotlivých kategóriách.

Ocenení športovci
Kategória Talent:

Chovan Patrik, FK Sitno BŠ �
Meňuš Lukáš, FK Sitno BŠ �
Ferenčík Martin, FK Sitno BŠ �
Orság Dalibor Daniel, Plavecký  �
klub Banská Štiavnica
Ernek Šimon, Plavecký klub Ban- �
ská Štiavnica
Ernek Matej, Plavecký klub Ban- �
ská Štiavnica
Hrivňák Dávid, Plavecký klub  �
Banská Štiavnica

Biely Matúš, Šachový klub Opev- �
nenie
Hudec Timotej, Šachový klub  �
Opevnenie
Dobrovič Martin, Stolnotenisový  �
oddiel LN TRADE
Krátky Martin, MK – Banská  �
Štiavnica
Jány Patrik, SŠK Banská Štiav- �
nica
Šulek Štefan ml., SŠK Banská  �
Štiavnica
Marián Adamský, Plavecký klub  �
Banská Štiavnica
Monika Maruniaková Plavecký  �
klub Banská Štiavnica

Kategória Športovec:
Kminiak Michal, FK Sitno BŠ �
Čamaj Ján, Plavecký klub Banská  �
Štiavnica
Lupták Peter, SŠK Banská Štiav- �
nica
Šimek Richard, SŠK Banská  �
Štiavnica

Kategória Funkcionár:
Švidroň Marián, FK Sitno Ban- �
ská Štiavnica
Beňo Ivan, FK Sitno Banská  �
Štiavnica
Gazda Vladimír ml., (bez klubu!) �
Tenkel Ľubomír, Plavecký klub  �
Banská Štiavnica
Zicho Tony, Šachový klub Opev- �
nenie
Jancsy Peter, Klub slovenských  �
turistov Dr. Téryho
Kotilla Alexander, Klub sloven- �
ských turistov Dr. Téryho

Kategória Veterán:
Kružlic Ľubomír, FK Sitno Ban- �
ská Štiavnica
Cengel Juraj �
Turoň Karol �
Prokaj Ladislav �
Bosák Štefan, Šachový klub  �
Opevnenie
Melicherčík Bohuslav, Športo- �
vý klub BM Atletik Banská Štiav-
nica
Matis Daniel, Tanád – Sport Ban- �
ská Štiavnica

V oblasti kultúry
Podujatie za rok 2011:
Nominovaní: Festival peknej hud-
by, Sitno blues - Počúvadlo, Autor-
ské večery - séria podujatí, Škola v 
múzeu - tvorivé dielne a Flora Ma-

gica. Ocenenie získala Škola v mú-
zeu - tvorivé dielne.

Kolektív v kultúre za rok 2011:
Nominovaní: Spevokol Štiavničan, 
Autorský klub literátov, hudobní-
kov a výtvarníkov, OZ Šukar Dži-
vipen, OZ Štokovec, priestor pre 
kultúru a OZ Ars é Vitae. Ocenenie 
získal Spevokol Štiavničan.

Osobnosť v kultúre za rok 2011:
Nominovaní: Mgr. Irena Chovano-
vá, Mgr. Zlatica Berešíková, Janka 
Bernáthová, Juraj Červenák a Mgr. 
Martin Macharik. Ocenenie získala 
Janka Bernáthová.

Za mimoriadne výsledky v roku 
2011 oceňuje komisia športu Deni-
su Tenkelovú, členku Plaveckého 
klubu Banská Štiavnica. 

Komisia kultúry sa za celoživot-
ný pozitívy prístup ku kultúre, ale 
aj športu rozhodla oceniť Joze-
fa Osvalda. Aktívny športovec a 
športový fanúšik, ale aj baník, zbe-
rateľ, cestovateľ a nezabudnuteľ-
ný predstaviteľ Štiavnického Nác-
ka šíri dobré meno nášho mesta už 
mnoho rokov. Nech je toto ocenenie 
ďalším vyjadrením vďaky všetkých, 
ktorí s nim v minulosti spolupraco-
vali na rôznych akciách a ktorých 
svojim humorom a dobrou náladou 
potešil.

Osobitne blahoželáme dvom 
oceneným členom redakčnej rady 
Štiavnických novín - Janke Ber-
náthovej a Ivanovi Beňovi.

Všetkým oceneným, i tým, ktorí 
akokoľvek prispeli k rozvoju kultú-
ry a športu v našom meste, srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa úspe-
chov. Na záver by sme chceli po-
ďakovať všetkým organizátorom a 
účinkujúcim za prípravu a účasť na 
podujatí, P. Ivaškovi za prípravu šo-
tov a Ľ. Barákovi – reštaurácii Galle-
ry za usporiadanie tradičného záve-
rečného občerstvenia. 

Výhercami, ktorí sa zapojili do 
ankety a boli vylosovaní, sa stávajú: 
Erik a Zuzka Dobrovičovci, Slád-
koviča 11, BŠ, Barbora Kalinová, 
Gojova 17, BA a Tibor Szendrei, 
L.Svobodu 13, BŠ. Srdečne blaho-
želáme! Vecné ceny si výhercovia 
môžu vyzdvihnúť v redakcii Štiav-
nických novín. Michal Kríž

kultúra

Udeľovanie cien v oblasti 
kultúry a športu za rok 2011

AB Press a Štiavnické noviny 
pripravili pre vás novú súťaž.

O našom meste už onedlho 
vyjde nová, nádherná, reprezen-
tačná kniha Banská Štiavnica – 
čarovné mesto. Bude obsahovať 
krásne farebné fotografie a infor-
matívne texty v slovenčine a ďal-
ších jazykoch (angličtine, nemčine, 
francúzštine, maďarčine, češtine). 
Autorská dvojica Vladimír Bár-
ta starší a Vladimír Barta mladší 
predstúpia pred verejnosť, a to nie-
len štiavnickú, so svojím novým 
dielom, v ktorom sa snažia ukázať 
Banskú Štiavnicu – jej krásy a pa-
mätihodnosti trošku nevšedným 
a výtvarnejším pohľadom. "Čarov-
ná kniha" prezradí, že v našom toľ-
kokrát fotografovanom meste ešte 
vždy sa dajú nájsť objavné pohľady, 
ktoré dokumentujú jeho úžasnú at-
mosféru. Touto knihou urobili Bár-
tovci opäť dobrú službu Banskej 
Štiavnici. Ukázali, že na Slovensku 
je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť a 
opätovne sa doň vracať.

Súťaž bude mať 5 pokračovaní, 
v každom vyžrebujeme jedného 
súťažiaceho, ktorému autori da-
rujú knihu pri slávnostnej prezen-
tácii. Podmienkou samozrejme je 
správna odpoveď. 

Správna odpoveď na prvú otáz-
ku mala byť Komorovské lúky. Zo 
správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali výhercu D.Miklošová, L. Ex-
nára 3, Banská Štiavnica.

Dnes ponúkame 2. súťažnú 
otázku. Opäť ponúkneme výber 
z 3 možností a navyše uvedieme 
ešte aj "ťahák". Je ňou kniha Vlada 
Bártu a Vlada Bartu juniora: Ban-
ská Štiavnica a okolie, kde nájdete 
aj fotografiu tohto prírodného vý-
tvoru. Stačí si len zalistovať.

Druhá súťažná otázka
V listnatom lese Štiavnických 
vrchov sa nachádzajú unikát-
ne chránené kamenné bloky. 
Správnu odpoveď vyberte z 
troch možností:
a., Sitno
b., Szabova skala
c., Štangarígel

Odpovede posielajte poštou do 
redakcie Štiavnických novín, ale-
bo e-mailom sn@banskastiavnica.
sk. AB Press

Poznáte 
Štiavnicu a jej 
okolie?
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IV. liga juh muži - 15. kolo
Sitno Banská Štiavnica - Parti-
zán Čierny Balog 4:1 (1:1) góly: 
11.’, 63.’, 86.’ Kminiak, 72.’ Urgela 

Pažout, Halát, Hanzlík A., Necpál, 
Dulaj, Barák, Urgela, Ferenčik st. (86.’ 
Beňadik), Hanzlík P. (82.’ Ferenčík 
ml.), Kminiak, Šíma (68.’ Majer)

Za chladného počasia, občas i za 
sneženia sa hral dramatický, oboj-
strane útočný futbal. Vedenia sa 
ujalo naše mužstvo, keď v 11.min. 
prekrásny center Dulaja z ľavej 
strany trafil hlavou do siete hostí z 
8.metrov nekrytý Kminiak. Hral sa 
obojstrane útočný futbal za mier-
nej prevahy nášho mužstva, ale v 
posledných minútach prvej 45-mi-
nútovky prebrali iniciatívu hostia, 
ktorí nás zatlačili na našu polovicu. 
Vyvrcholením ich snahy bola, mož-
nosť vyrovnať v 41.min.,keď v našej 
16-ke bol faulovaný hráč hostí, na-
sledoval pokutový kop, ktorý však 
náš brankár Pažout, bravúrne zneš-
kodnil. Naši hráči sa však nepouči-
li a znovu urobili chybu v obrane a 
hostia zaslúžene vyrovnali.

Do 2. polčasu sme nastúpili so 
snahou o otočenie výsledku v náš 
prospech . Podarilo sa nám to zá-
sluhou zlepšenia hry i vďaka zavá-
haniam brankára hostí. V 63 min. 

dlhú loptu Hanzlíka P. brankár hos-
tí podbehol a pre Kminiaka nebol 
problém dať gól do prázdnej bránky. 
V 72. min. znovu po zaváhaní bran-
kára hostí Kminiak mohol dať sám 
gól, no nezachoval sa sebecky a ne-
zištne prihral Urgelovi, ktorý zvý-
šil na 3:1. V 84 min. mohol znovu 
Kminiak zvýšiť stav zápasu, no po 
samostatnom úniku nedal. Podari-
lo sa mu to však v 86 min., keď uni-
kol z polovice ihriska a zvýšil svojím 
tretím gólom v zápase na konečný 
stav.

Podlavice - Štiavnické Bane 1:2 

Tabuľka IV.liga muži po 15.kole
1 FK 34 Brusno 15 13 2 0 51:7 41
2 Sitno Banská Štiavnica 14 11 3 0 35:10 36
3 Baník Štiavnické Bane 15 7 7 1 26:16 28
4 MFK Revúca 15 8 2 5 24:16 26
5 ŠK Badín 15 8 2 5 28:25 26
6 ŠK Čierny Balog 15 6 5 4 25:21 23
7 Jednota Málinec 14 6 1 7 19:31 19
8 FK Jesenské 15 5 3 7 17:24 18
9 B.Bystrica - Podlavice 14 5 2 7 25:28 17

10 SKLOTATRAN Poltár 15 5 1 9 19:18 16
11 FC Slovan Divín 15 4 4 7 26:31 16
12 Prameň Kováčová 15 3 3 9 16:32 12
13 FTC Fiľakovo 15 3 1 11 14:26 10
14 PS Hliník nad Hronom 14 0 2 12 15:55 2

IV. liga juh dorast - 15. kolo
Sitno Banská Štiavnica - FK 
Mesta Torňala 1:1 (1:0) góly: 2.’ 
vlastný

Ďurovič, Déneši (46.’ Petro), Čik, 

Ferenčik, Malatinec, Cibuľa (75.’ Zup-
ka), Ladický, Ducho (71.’ Šemoda K.), 
Potančok (46.’ Neuschl), Szabó

 V priemernom zápase sa naši 
ujali vedenia už v 2.minúte, vlast-
ným gólom hostí, ktorým sa v II. 
polčase podarilo vyrovnať, a tak sa 
zápas skončil spravodlivou deľbou 
bodov.

Tabuľka IV.liga dorast po 15.kole
1 MFK Hriňová 14 11 1 2 29:10 34
2 FK 34 Brusno 14 9 1 4 39:26 28
3 FK 09 Bacúch 14 7 3 4 34:20 24
4 FK Mesta Tornaľa 13 7 2 4 26:10 23
5 Slovan Kúpele Sliač 13 7 0 6 18:20 21
6 FK Jesenské 14 6 1 7 37:34 19
7 FC Slovan Divín 14 5 4 5 22:27 19
8 PS Hliník nad Hronom 13 5 2 6 22:28 17
9 MFK Žarnovica 14 5 2 7 11:20 17

10 MFK Strojár Krupina 13 4 3 6 13:15 15
11 FK Šalková 14 4 3 7 20:25 15
12 Baník Kalinovo 14 4 3 7 21:31 15
13 Sitno Banská Štiavnica 14 4 2 8 20:37 14
14 OŠK Hodruša-Hámre 14 4 1 9 25:34 13

Kam na futbal
IV. liga muži, 8.4. o 15:30
Jesenské - Banská Štiavnica 
Štiavnické Bane - Brusno 
IV. liga dorast, 8.4. o 13:00
Bacúch - Banská Štiavnica 
III. liga starších a mladších žia-
kov, 7.4.o 10:00 a 12:00
Banská Štiavnica - Kováčová 
II. trieda juh, 7.4.o 15:30
Banská Štiavnica - Malá Lehota 

Ivan Javorský, Ivan Beňo

V domácej premiére hetrik 
Kminiaka a zisk troch bodov

V dňoch 31. marca - 1. apríla 
2012 sa konali Majstrov-
stvá SR dorastu v streľbe 
zo vzduchových zbraní vo 
Svätom Petri pri Hurbanove. 
Na majstrovstvách boli 
nominovaní najlepší strelci v 
dorasteneckých kategóriách 
zo Slovenska. 

Z Banskej Štiavnice boli nomino-
vaní strelci Patrik Jány a Štefan Šu-
lek ml., ktorý sa pre nemoc nemo-
hol pretekov zúčastniť. Patrikovi 
Jánymu sa na majstrovstvách dari-
lo a v súťaži 40 výstrelov vzducho-
vá puška v stoji vystrieľal 2.miesto 
– striebornú medailu v následnom 
finálovom rozstrele (6 dievčat a 6 
chlapcov) presvedčivo zvíťazil a bol 

odmenený vecnou cenou Sloven-
ského streleckého zväzu. 

V ďalšej disciplíne 3 x 20 (ľah, stoj, 
kľak) získal Patrik Jány 3.miesto – 
bronzovú medailu.

V konečnom vyhodnotení stre-
leckej sezóny vzduchových zbraní 
bol za vynikajúce výsledky ocenený 
diplomom a vecnou cenou aj Štefan 
Šulek, ml. Ľubomír Drbohlav

Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v športovej strelbe

Patrik Jány v športovej hale. foto ľubomír drbohlav

Dňa 24. – 25. marca 2012 
sa v priestoroch plavárne 
v Nových Zámkoch konali 
plavecké preteky Veľká 
cena mesta Nové Zámky, na 
ktorých mal zastúpenie aj 
náš plavecký klub. 

Kategória 15 roční a starší:
Adamský Marián
50 m voľ. sp. - 25.79 - 5., 50 m pr-
sia - 32.07 - 3., 50 m motýľ - 27.65 
- 5., 100 m poloha - 1:03.22 - 1.
Hriňák Dávid
50 m voľ. sp - 26.40 - 7., 50 m mo-
týľ - 27.07 - 1., 100 m poloha - 
1:05.61 - 6.
Plavecký klub Banská Štiavnica 

Plávanie

inzercia
Dovoz dreva – suché štiepané, met- �

rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

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

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

Predám vstavanú elektrickú rúru  �
nevybalenú za 329 €, P632SS – te-
leskopické výsuvy, stála 379 €, tel.č.: 
0904 203 759

Predám Renault Thalia 1.4, r. výr.  �
2001, 16 ventil, 98 PS, 190 000 km, 
ťažné zariadenie, klíma, centrál, ser-
visná knižka, zimné pneumatiky, veľ-
mi dobrý stav, jazdené dlhé trasy, cena 
2 000,-€, kontakt: 0902 208 152

Šport na 
mestskej 
stránke

Vediete športový klub alebo ste 
jeho členom? Informujte nás o 
sebe, o svojich aktivitách, športo-
vých podujatiach, ktorých sa účast-
níte a športových výsledkoch, kto-
ré ste dosiahli. Informácie o športe 
v regióne zasielajte e-mailom na: 
petrik@banskastiavnica.sk alebo 
sn@banskastiavnica.sk.

Podstránka športu (www.ban-
skastiavnica.sk/obcan/sport-1.
html) je zameraná na prezentá-
ciu športových klubov, informo-
vanie o možnostiach športovania 
v meste, o blížiacich sa športových 
podu jatiach a ich výsledkoch.

redakcia Štiavnických novín
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Predám 
starožitnú 

skriňu z konca 
19. stor. (r.1890), 

mäkké drevo. 
Cena dohodou. 

Kontakt: 
045/691 38 64, 
0915 819 989

InzercIa

reality

služby

STOLMID – Miloš Dubovský
Vstavané skrine, 

kuchyne a iné
na mieru 

a aj na splátky!

Tel. č.:  0917 681 566
e-mail: info@stolmid.sk

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 

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

POŽIADAVKY: 
Kuchár –  výučný list alebo rekvalifi kácia 

možnosť ubytovania, plat 700 €
Čašník –  komunikatívnosť, príjemné 

vystupovanie, znalosť AJ alebo 
NJ vítaná

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

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

na pozície

KUCHÁR, ČAŠNÍK

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

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

Dám do prenájmu veľký luxusný za- �
riadený byt v historickom centre BŠ aj 
krátkodobo, viac info na telefónnom 
čísle: 0903 795 775

www.kurz-mediacie.sk �
Predám RD vo Sv. Antone (oproti  �

OcÚ), č.tel.: 045 692 0 800
Predám 3-izbový zrekonštruovaný  �

byt na Drieňovej, zn. súrne, viac info 
na telefónnom čísle: 0905 148 574

Predám 4-izbový byt na Drieńovej,  �
cena 39 000,-€, tel.č.: 0911 553 615

Predám 4-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 33 000,-€, tel.č.: 0905 553 615

Predám garáž, viac info na telefón- �
nom čísle: 0907 830 951

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

Pílenie dreva cirkulárom, motorovou  �
pílou, tel.č.: 0908 655 270

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

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

Odstúpime zabehnutý obchod s po- �
travinami na Hornej Rovni, viac info na 
telefónnom čísle: 0904 947 093 

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

zoznamka


