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Inzercia

Úderom 17. hodiny v sobotu 
9.apríla pred zaplnené hľadis-
ko Kostola sv. Kataríny nastu-
puje Sitňanka, aby skladbou 
Cudzinec na pobreží otvorila 
spomienkový koncert venova-
ný pánu Pavlovi Macákovi. 

V pozadí jeho farebná fotografi a 
so širokým dobráckym úsmevom. 
Uvítacie slovo patrí Janke Szendre-
iovej, ktorá k nemu pridáva zopár 
prívlastkov, charakterizujúcich 
tohto výnimočného človeka, vyni-
kajúceho hudobníka a organizátora 
kultúrneho života v našom meste.  
A nasleduje pestrá zmes skladieb 
známych i menej známych autorov. 
Dôstojne sa nesú chrámom Bacho-
ve organové tóny v podaní Micha-
ely Montilly, Kataríny Tuhárskej, 
clivé melódie fl auty, majstrovsky 
ovládanej Zuzkou Kovárovou - 

Ladzianskou, melancholicky znie 
klarinet Moniky Lipovskej, trúbka 
Aleša Turčana a gitara Jozefa Sivá-
ka. Strieda sa orchester a zbor so 
sólami opernej speváčky Perly Vo-
berovej, príjemne sa počúva hlas 
Ľudky Klimkovej, Lucie Švecovej, 
Barbory Legényovej i vychádzajú-
cej hviezdičky Patrície Debnárovej, 
sprevádzanej na klavíri p. Irenou 
Chovanovou. Svojmu priateľovi 
prišiel vzdať hold aj majster Eugen 
Prochác, popredný violončelista a 
organizátor medzinárodného letné-
ho Festivalu peknej hudby, spolu s 
akordeonistom Raymondom Ká-
konym. Hudobné melódie dopĺňa 
umelecké slovo v podaní M. Pet-
rovej, M. Montillovej a D. Petriko-
vičovej. A na záver opäť Sitňanka s 
obľúbenou ľudovou piesňou svojho 
kapelníka Dolina, dolina a známou 
skladbou A.L. Webera Memory. 

Repertoár organizátori zvolili veľ-
mi dobre. Bol dôstojnou rozlúčkou s 
p. Pavlom Macákom, týmto nevšed-
ným človekom, hudobníkom, kole-
gom, priateľom a známym.  Bude 
nám všetkým veľmi chýbať. Škoda, 
že už viac nezaznie v štiavnickom 

chráme jeho brilantné vianočné 
sólo na trúbke. 

Kolegovia p. Macáka v priesto-
roch ZUŠ pripravili aj malú výstav-
ku o jeho živote naplnenom tvori-
vou umeleckou činnosťou.

Nora Bujnová

Dojímavý koncert na počesť výnimočného človeka

Bol postavený v polovici 14. 
stor. ako kostol Chudobinca 
sv. Alžbety z Thüringenu, spo-
mínaný v roku 1397. Pôvodná 
jednoloďová gotická stavba 
bola pri opevňovaní mesta 
proti Turkom prestavaná v 
roku 1574 na bránu nazývanú 
Krupinskou, Budínskou a An-
tolskou. Zbúrali ju v roku 1879 
pri rozširovaní cesty. Pozosta-
lé presbytérium používali ako 
sklad. Až v rokoch 1894-1895 
ho upravili v novogotickom 
slohu na kostol. Nad štítom 
postavili vežičku. Novogotic-
ký oltár zhotovil podľa návrhu 
profesora akadémie Dr. Ladi-
slava Fodora banskoštiavnický 
rezbár Jozef Krause.

Považovala som za potrebné in-
formovať verejnosť o tejto vzácnej 
kultúrnej pamiatke z toho dôvodu, 
že o túto stavbu sa v súčasnosti 
nikto nestará. Kto je vlastne maji-
teľom tejto stavby? Po rokovaní so 
zástupcami cirkví, Pamiatkového 
úradu, Mestského stavebného úra-
du som zistila, že kostolík sa na-
chádza na parcele patriacej mestu, 
na pamiatkovom úrade je vedený 
ako Národná kultúrna pamiatka 
bez súpisného čísla, teda nie je ma-
jetkom cirkvi ani mesta a cirkev ho 
má len v používaní. Z uvedeného 
dôvodu som sa obrátila na primá-
torku mesta pani Mgr. Nadeždu 
Babiakovú o doriešenie spomí-
nanej problematiky, t.j. o právne 
doriešenie vlastníctva kostolíka. 

Stretla som sa s veľkým porozume-
ním zo strany pani primátorky pri 
doriešení uvedenej problematiky, 
za čo jej ďakujem nielen v mene 
svojom, ale v mene všetkých obča-
nov nášho mesta, hlavne teda tých, 
ktorí tento kostolík navštevujú – 
zúčastňujú sa bohoslužieb.

V marci roku 2010 som sa ob-
rátila s prosbou na zastupiteľstvo 
mesta, aby dalo opraviť aspoň dve-
re na kostolíku, pričom som sa ja 
podujala na to, že tabule na kosto-
líku dám vyčistiť, písmená natrieť 
zlatou farbou. 
 3.str.

Zrekonštruovaný Kostolík svätej Alžbety

Na spomienkovom koncerte vystúpila aj Sitňanka
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Z programu primátorky

Oznam

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Vážený pán Peter Supuka, dňa 
25.2.2011 ste do čiernej skrin-
ky vložili príspevok, ktorého 
obsah je totožný s Vaším prí-
spevkom zo dňa 6.7.2010 „Psi 
problém II“ citujem:

„Dobrý deň, chcel by som Vám 
opísať môj včerajší  zážitok , keď 
sme sa boli s rodinou /žena, dvaja 
synovia 3,5rocny a 1mesačný/ pre-
jsť cestou z Križovatky na vlakovú 
stanicu. Problém nastal, keď rov-
no pred nami začali venčiť psíky  z 
útulku. Bolo ich asi 15, boli všetky 
na vôdzkach, čo bolo v poriadku, 
no horšie to bolo, že sa psíkom asi 
/rozhýbali črevá/ a začali cestu po-
sievať výkalmi. Dievčatá  a dospelá 
pani, čo bola s nimi, akoby to nevi-
deli. Viem, že peňazí na útulok nie 
je veľa, ale takto sa to riešiť nedá. S 
kočíkom a bicyklom sme kľučkovali 
medzi výkalmi a cestou naspäť, keď 
to rozjazdili autá, to bol dosť prob-
lém. Za odpoveď vopred ďakujem.“

Skúsenosť, ktorú popisujete, sa 
24.2.2011 podľa môjho hodnotenia 
nestala, nakoľko je do detailov to-
tožná so skúsenosťou popisovanou 
v príspevku z 6.7.2010.

Na predchádzajúci príspevok ste 
cez čiernu skrinku dostali odpoveď 
OZ Záchrana zvierat, ktorému sa-
mospráva umožnila vysvetliť svoje 
konanie pri vodení psov z útulku na 
verejných priestranstvách, citujem: 
Občianske združenie Záchrana 
zvierat v Banskej Štiavnici spravuje 
útulok pre opustené a týrané zvie-
ratá. Všetci, ktorí prichádzajú do 
útulku dennodenne, pracujú zdar-
ma, venujú tejto činnosti svoj voľný 
čas a svoje vlastné peniaze. Túto ve-
rejnoprospešnú činnosť venujú tým, 
ktorí boli vyhodení na ulicu, alebo 
boli týraní, ktorí sa o seba nevedia 
postarať. Na prechádzku so psíkmi 
chodia za stanicu, prechádzajú uli-
cou Trate mládeže, cez ktorú ste ich 
videli , ale venčia psíkov na lúke. 
Psíkovia sú zavretí celý deň, takže 
je pochopiteľné, že keď vyjdú von, 
stane sa im, že strácajú exkremen-
ty. Každé dieťa ako i člen potiahne 
psíka, aby exkrement ostával mimo 
vozovky. Chodíme jednou stranou, 
takže kľučkovať medzi exkremen-
tami, ako ste opisovali, určite ste 
nemuseli, pretože táto ulica má do-
statočne širokú cestu a exkremen-
tov bolo zopár. Na prechádzke so 
psíkmi každé dieťa a dospelá osoba 
nesie 2-3 psíkov, takže sa nedajú 

hneď exkrementy zbierať. Tieto sa 
zbierajú večer po prechádzke. 

Odhliadnuc od pohnútok, ktoré 
Vás viedli opätovne poslať  príspe-
vok z 6.7.2010, chcem reagovať na 
skúsenosť, ktorú ste s pohybom 
psov na Ulici Trate mládeže mali. 
Reakcia sa týka všeobecne vodenia 
psa na verejných priestranstvách. Je 
treba, aby si verejnosť uvedomila že 
za psa vždy zodpovedá držiteľ psa 
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo 
vykonáva dohľad. Pri vodení sa 
okrem iných musia dodržať tieto 
pravidlá:

• vodiť psa  mimo chovného  
priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je fyzicky a 
psychicky spôsobilá a schopná ho 
ovládať v každej situácii, pričom je 
povinná predchádzať tomu, aby pes 
útočil alebo iným spôsobom ohro-
zoval človeka alebo zvieratá, a za-
braňovať vzniku škôd na majetku, 
prírode a životnom prostredí, ktoré 
by pes mohol spôsobiť,

• počas vodenia psa  mimo chov-
ného  priestoru alebo zariadenia na 
chov musí byť pes označený evi-
denčnou známkou umiestnenou 
na obojku preukazujúcou totožnosť 
psa,

• ak pes znečistí verejné priestran-
stvo, je ten, kto psa vedie, povinný 
výkaly bezprostredne odstrániť.

V prípade, ktorý ste popísali, zá-
stupcovia občianskeho združenia 
Záchrana zvierat pri vodení psov 
na verejnom priestranstve podľa 
môjho názoru nesplnili ustano-
venia zákona NR SR č. 282/2002, 
ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psa, a to v dvoch 
prípadoch:

• neboli schopní ovládať psov v 
každej situácii,

• bezprostredne neodstránili vý-
kaly z verejného priestranstva.

Využívam príležitosť v rám-
ci reakcie na Váš podnet, chcem 
vyzvať všetkých, ktorí vodia psa 
na verejných priestranstvách v 
Banskej Štiavnici, aby dodržiava-
li uvedené povinnosti pri vodení 
psa. Veď tomu, kto pri kontrole ne-
preukáže známkou totožnosť psa, 
nerešpektuje obmedzenia vodenia 
a neodstráni bezprostredne výka-
ly, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo, môže mestská polícia 
uložiť pokutu do 65€.

Ing. Jaromír Piliar,

ved. odd. organizačného VSaSV

Základné pravidlá vodenia psov 

Mesto Banská Štiavnica, Rad-
ničné námestie č. 1 si Vás dovoľu-
je pozvať na verejné prerokovanie 
„Urbanistickej štúdie – občianska 
vybavenosť – lokalita Križovatka, 
Banská Štiavnica“, ktoré sa bude 
konať dňa 20. apríla 2011 o 16.00 
hodine v jedálni Základnej školy 
Jozefa Horáka, P. Dobšinského 
17, 969 01 Banská Štiavnica. 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

Dňa 5.4.2011 o 0030 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že v 
časti Šobov došlo v jednom byte k 
bitke. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila,  že  medzi I.Š. 
a E.B., obaja z Banskej Štiavnice, 
došlo k ostrejšej výmene názo-
rov.  Na veľký krik sa zobudili 
ostatní obyvatelia bytovky, ktorí 
následne privolali hliadku MsPo.  
Priestupok bol riešený  zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  

Dňa 6.4.2011 o 16.30 hod. 
bolo hliadke MsPo oznámené, že 
na Ul. Antolská leží na chodníku 
neznáma osoba. Po zistení totož-
nosti sa ukázalo, že ide o Ľ.D. z 
Hontianskych Nemiec. Meno-
vaný bol zjavne pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Priestu-
pok proti verejnému poriadku 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov v 
blokovom konaní.  
Upozornenie

Mestská polícia upozorňuje 
na dodržiavanie Štatútu mesta 
Banská Štiavnica občanov mesta, 
a hlavne tých, ktorí sú majitelia 
a užívatelia domov a záhrad  a 
iných nehnuteľností), že sú po-
vinní konáre stromov, kríkov a 
iných rastlín, ktoré prečnievajú 
na chodníky a ulice, obstrihať až 
do výšky 4m tak, aby živé ploty 
a pod. neprekážali chodcom a 
cestnej premávke. 

Zároveň upozorňuje na naria-
denie upratovať a udržiavať dvo-
ry, záhrady, ploty a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s vereným 
priestranstvom. 

V prípade, že tak majitelia a 
užívatelia domov a záhrad ne-
urobia, bude to zabezpečené 
prostredníctvom TS, m.p., Ban-
ská Štiavnica. Všetky tieto práce 
budú vyúčtované užívateľom do-
mov a záhrad. Je preto dôležité 
nepodceniť tieto povinnosti a 
splniť si ich čo najskôr. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Redakcia ŠN nezodpovedá za 
jazykovú stránku prílohy Vivat. 
Študenti odmietli našu pomoc, 
a tak dostávate do rúk texty ne-
upravené.

RR ŠN

11.4. Príprava materiálov na vý-
jazdové zasadnutie zastupiteľstva 
BBSK, ktoré sa uskutoční koncom 
apríla v Banskej Štiavnici. 
12.4. Účasť na stretnutí „Raňajky 
so zamestnávateľmi“, ktoré zor-
ganizoval Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. 
Cieľom stretnutia bolo predstaviť 
zamestnávateľom služby siete Eu-
res a ÚPSVaR.

Uskutočnilo sa výberové kona-
nie na obsadenie miesta pracovní-
ka Stavebného úradu na MsÚ v B. 
Štiavnici..   

Príprava materiálov na výjazdo-
vé zasadnutie zastupiteľstva BBSK, 
ktoré sa uskutoční koncom apríla 
v Banskej Štiavnici. 
13.4. Uskutočnilo sa pracovné 
stretnutie organizátorov poduja-
tia „NÁCKOVA ŠTIAVNICA“ a 
k príprave slávnostného šachtágu 
pre Ministerstvo kultúry SR.

Výberové konanie na obsadenie 
miesta grafi ka Štiavnických novín 
a miesta pracovníka Oddelenia 
kultúry, športu a CR. 

Pracovné rokovanie zamerané 
na riešenie aktuálnych problémov 
spoločnosti Bytová správa, s.r.o.  
14.4. Pracovné rokovanie na Úra-
de VÚC BBSK. 

Účasť na poslednej rozlúčke s 
občiankou nášho mesta pani Al-
žbetou Valkovičovou.
15.4. Pracovné rokovanie ohľa-
dom riešenia problematiky vý-
stavby TESCA v Banskej Štiavnici

Účasť na kultúrno–spolo-
čenskom podujatí „NÁCKOVA 
ŠTIAVNICA“.

Andrea Benediktyová 
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Poďakovanie

Polícia informuje 

Krádež vlámaním

Na základe vyšetrovania poli-
cajti OO PZ Banská Štiavnica zis-
tili páchateľa M. K. a vzniesli mu 
obvinenie pre trestný čin krádeže 
vlámaním. Obvinený dňa 06. 04. 
2011 v čase o 20.45 hod. vo Svätom 
Antone vykonal krádež vlámaním 
do povaly chalupy č. p. 234 a to 
tým spôsobom, že po tom, ako 
preskočil plot na prístupovej ces-
te, prešiel k objektu chalupy, kde 
následne vyšiel po drevenom reb-
ríku na strechu dielne stojacej pri 
uvedenej chalupe. Kovovou tyčou 
vypáčil visiacu zámku dverí, pre-
šiel do priestorov povaly, odkiaľ 
odcudzil 23 ks kovových tyčí o 
dĺžke 200 cm, hrúbka 5 mm, čím 
spôsobil majiteľovi chalupy V. M. 
škodu 84,- €. Páchateľovi M. K. 
hrozí trest odňatia slobody do 
dvoch rokov. 
Krádež vlámaním

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stíha-
nie a súčasne vzniesol obvinenie 
osobe Ľ. F. pre trestný čin krádeže 
vlámaním. Vyšetrovaním bolo 
zistené, že obvinený dňa 04. 04. 
2011 v čase okolo 11.00 hod. sa 
vlámal do drevárne rekreačnej 
chalupy na Ul. Kutnohorskej v 
Banskej Štiavnici a to tak, že pre-
skočil oplotenie chaty, dostal sa 
k drevárni, kde kovovou tyčou 
vypáčil spodnú časť dverí. Do-
stal sa do vnútorných priestorov 
drevárne, kde odcudzil motoro-
vú kosačku, čím majiteľke M. G. 
vznikla škoda 150,- €. Páchateľovi 
Ľ. F. hrozí trest odňatia slobody 
do dvoch rokov. 

pplk. Mgr. V. Kratoš

ROoPZ BS

Dovoľte mi, drahí priatelia, 
známi, poďakovať sa za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ za naším milovaným manže-
lom, ockom Pavlom Macákom, 
ktorý nás tak náhle opustil.

Úprimné ďakujem chcem vy-
jadriť najmä celému kolektívu 
ZUŠ, vedeniu mesta, dychovej 
hudbe SITŇANKA, všetkým 
účinkujúcim, ktorí pomohli pri-
praviť nádherný spomienkový 
koncert venovaný môjmu man-
želovi. Ešte raz prijmite obrovské 
ďakujem...

Ingrid Macáková

1.str. Zástupcami vedenia 
mesta mi bolo oznámené, že o 
tomto musí rozhodnúť cirkevná 
rada. Ja som sa s touto informáciou 
uspokojila, no do marca 2011 sa nič 
neudialo. Vtedy som však nevede-
la, koho vlastníctvom je kostolík, a 
teda cirkevná rada môže rozhodo-
vať len o majetku, ktorý jej patrí.

Stav kostolíka sa však čím ďalej 
tým viac zhoršoval, a preto sa ob-
rátili na mňa niektorí obyvatelia s 
prosbou, či by som nevedela v tom-
to smere niečo podniknúť.

Z uvedeného dôvodu, ale nielen 
preto, som sa začala angažovať o 
zlepšenie technického stavu kosto-
líka. Prehliadla som si vďaka pánu 
Ivaničovi celý kostolík a zistila som, 
že strecha kostolíka je poškodená 
(prederavená od guliek z 2.sv. voj-
ny), že brána je v nevyhovujúcom 
stave, netesní, poškodené sú dvere 
zvonka, že v kostolíku je na stenách 
sanitra, ktorá vznikla neodborným 
zásahom obloženia sokla mramo-
rom, ktorý bol opretý o stenu, tá 
preto nedýcha a je tam rad ďal-
ších nedostatkov, ktoré je potrebné 
okamžite riešiť a o ktorých nie je 
potrebné na stránkach novín písať.

K spomínanému kostolíku a k 
Národnej kultúrnej pamiatke mám 

úctu. Úctu mám aj preto, že celý 
život som prežila v jeho susedstve, 
že z tohto kostolíka bola pochovaná 
skoro celá rodina môjho manžela. 
V tomto období sa v tomto kosto-
líku vykonávali sv. omše len na „Tri 
krále“ a na deň „sv.Alžbety“. Až v 
70.rokoch sa začali vykonávať sv. 
omše viackrát a v súčasnosti sa ko-
najú v utorok, piatok a nedeľu.

Vzhľadom na to, že poznám ľudí 
v B.Štiavnici a jeho okolí, ako aj 
vzhľadom na to, že je nedostatok 
fi nančných prostriedkov nielen na 
rekonštrukciu takýchto objektov, 
ale i iných potrieb pre obyvateľ-
stvo, obrátila som sa s prosbou na 
niektorých podnikateľov, resp. bý-
valých pracovníkov Rudných baní, 
ktorí prisľúbili bezplatnú pomoc pri 
jeho rekonštrukcii. Medzi nich pat-
rí p. Ondrej Binder, ktorý ochotne, 
bez nároku na akúkoľvek fi nančnú 
odmenu sa podujal na vykona-
nie rekonštrukcie kostolnej veže, 
strechy, žľabov, dverí a pod. Preto 
dovoľte, aby som menom všetkých 
obyvateľov nielen Dolnej ul., ale aj 
Drieňovej, sa mu čo najsrdečnejšie 
poďakovala, popriala mu veľa zdra-
via a síl do ďalšieho života. Pán Bin-
der je dôkazom toho, že je veriacim 
nielen rečami, ale aj skutkami. Na 

materiál, potrebný na rekonštruk-
ciu, sa poskladajú veriaci, ale i ne-
veriaci. Skutkový stav fi nančných 
prostriedkov má v presnej eviden-
cii menovite podľa darcov p. Marta 
Ivaničová.

Zároveň chcem povedať, že nech 
patrí kostolík komukoľvek, či cirkvi 
alebo mestu, to nerozhoduje. Roz-
hoduje to, že slúži občanom nášho 
mesta, a preto vytvorme spoloč-
ne všetci také podmienky, aby do 
tohto kostolíka chodili ľudia radi, 
aby sa v ňom dobre cítili. Súčasne 
dovoľte poďakovať rodine Ivaničo-
vej, p. Kadovej, p. Úradníkovej, p. 
Dobšovičovej za propagáciu opravy 
tohto kostolíka, ďalej za ich starost-
livosť (okrem p. Dobšovičovej) o 
tento kostolík a Vám, milí občania, 
za fi nančnú pomoc (Zbierky) na 
opravu tohto neobyčajne krásneho 
kultúrneho dedičstva. Buďme hrdí, 
že takéto objekty v meste máme, 
starajme sa o ne, získavajme ďalších 
a ďalších občanov, sponzorov, ktorí 
prispejú na ich opravu. Nespolie-
hajme sa na dotácie rôznych fon-
dov, pretože nie sú isté. O ďalšom 
postupe budete včas informovaní. 

Ing. Dalma Štepáneková

obyvateľka Dolnej ulice

Zrekonštruovaný Kostolík svätej Alžbety

My študenti a pedagógovia Gym-
názia Andreja Kmeťa v B. Štiavnici 
sa, už dvanástykrát opäť pripojíme 
k tradícii, ktorou všetci spoločne 
dávame najavo, že problém nádoro-
vých ochorení nám nie je ľahostajný. 
Spoluprácu s Ligou proti rakovi-
ne SR sa nám podarilo nadviazať 
v roku 2000 a v tomto roku sme sa 
prvý raz stali spoluorganizátormi 
Dňa narcisov. Odvtedy každý rok v 
priestoroch našej školy ako aj v uli-
ciach mesta dobrovoľné hliadky na-
šich študentov oslovujú spolužiakov 
i spoluobčanov.

V rámci spolupráce s Ligou proti 
rakovine SR vo vyučovaní i mimo-
vyučovacích aktivitách sa na našej 
škole realizujú rôzne aktivity z oblas-
ti onkologickej výchovy, preventívne 
programy a programy súvisiace s 
ochranou zdravia.

Gymnázium Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku 
podieľa na  organizovaní Dňa narci-
sov 2010 ako spoluorganizátor Ligy 

proti rakovine Slovenskej republiky. 
Dobrovoľné hliadky našich štu-

dentov opäť vyjdú do ulíc mesta a 
oslovia našich spoluobčanov. 

Ak chcete prispieť, hľadajte dob-
rovoľníkov označených identifi ká-
torom dobrovoľníka – tento rok je 
to odznak s narcisom a označením 
dobrovoľníka číslom, ktoré slúži na 
jeho identifi káciu. Dobrovoľník re-
prezentuje našu školu a LPR SR, do 
zbierky sa zapája nezištne, informuje 
prispievajúcich o účele zbierky ako 
aj o použití fi nančných prostriedkov 
vyzbieraných v minuloročnej zbier-
ke. Hliadka bude dobrovoľné fi nanč-
né príspevky vyberať do pokladničky 
označenej logom Ligy proti rakovine 
vo farebnosti aktuálnej  kampane 
Tento rok sú pokladničky bielej far-
by. Nie je prípustné zbierať fi nančné 
príspevky  do žiadnych iných obalov, 
škatuliek, nádob. Verejnosť je o uve-
denej akcii informovaná aj prostred-
níctvom mediálnej kampane, ktorá 
sa začala 4. apríla 2011.

Kvet narcisu sa stal v mnohých eu-
rópskych krajinách, a teda aj u nás,  
symbolom boja proti onkologickým 
ochoreniam a práve  malé umelé žlté 
kvety narcisu sú symbolom aj tohto 
dňa. Kvety umelého narcisu sa pripí-
najú ľuďom ako vďaka za príspevok, 
ktorý je dobrovoľný. Kvety narcisu sa 
nepredávajú, ako sa o tom často ho-
vorí. Kvet narcisu sa pripína prispie-
vajúcim za dobrovoľný príspevok, 
alebo ako vyjadrenie spoluúčasti s 
myšlienkou kampane! Napriek roz-
siahlemu výskumu v danej oblasti, 
preventívnym, informačným kam-
paniam v Slovenskej republike ročne 
ochorie na rakovinu takmer 23 000 
ľudí a tak Deň narcisov - je pre nás  
darovanou nádejou, že sa jedného 
dňa spoločnými silami dokážeme 
vyrovnať s najväčšou hrozbou pre 
naše  zdravie - s rakovinou.

Mgr. Miroslava Kováčová

Gymnázium Andreja Kmeťa 

Banská Štiavnica

15. apríl - Deň narcisov 2011
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Oznam

Oznam

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
21.04.2011, 09.00 do 21.04.2011, 
11.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu opravy 
el. zariadenia. Bez el. energie budú 
v B.Štiavnici ulice Štúra, Dobšin-
ského, Hatalu, Želežničiarska, Sta-
ničná a objekty Antolskej pekárne 
a Starej tržnice.

Dipečing VN/NN. Žiar nad Hronom

Občianske združenie Štokovec, 
od leta 2009 udomácnené za 
podpory Železníc Slovenskej 
republiky v priestoroch vlako-
vej stanice v Banskej Štiavnici, 
ktorú postupne rekonštruuje a 
transformuje na otvorený kul-
túrny priestor s názvom Banská 
Stanica, začalo workshopovú 
sezónu. 

Od 7.apríla do 11.apríla sa v 
priestororch stanice uskutoč-
nil v spolupráci s Vysokou ško-
lou výtvarných umení Bratislava 
workshop študentov Katedry vi-
zuálnej komunikácie, pod vede-
ním odborných asistentov školy 
Petra Nosáľa, Svätopluka Mikytu 
a Juraja Blaška. Študenti sa veno-
vali návrhom vizuálnych prvkov, 
značiek, plagátov a kompletnému 
grafi ckému layoutu pripravované-
ho víkendového projektu Piknik 
na Stanici. Piknik na Stanici bude 
voľným pokračovaním minuloroč-
ného Pikniku na Trojici, ktorý Što-

kovec zorganizoval v júli na Trojič-
nom námestí v historickom centre 
mesta. Ako jednu zo sprievodných 
aktivít workshopu študenti vyčistili 
a namaľovali nápis „Trať mládeže“ 
situovaný na kopci nad Hronskou 
Dúbravou. Nápis priamo odkazu-
je na históriu železničnej trate, na 
konci ktorej stojí objekt stanice. 

„Jeho zviditeľnením sme symbolic-
ky odkryli jednu z vrstiev genia loci 
regiónu, ktorý k nemu, podľa nás, 
neodmysliteľne patrí.“ Dodáva ini-
ciátor akcie Svätopluk Mikyta. Táto 
typografi cká brigáda sa uskutočni-
la za výnimočne veterného poča-
sia, aj napriek tomu bola úspešná a 
pamätný nápis opäť žiari.

Nápis „Trať mládeže“ opäť žiari

Ľudia majú plné ústa rečí o 
ochrane životného prostredia, 
zakladajú nové vedné odbory, 
zriaďujú inštitúcie, oháňajú sa 
projektmi a naivne čakajú, že 
ako mávnutím čarovného prú-
tika im  niekto vráti  krásnu, 
zdravú a čistú planétu. Túžia 
po priezračnej  vode, čerstvom 
vzduchu, odpočinku v náru-
čí prírody, ale pritom sú tam 
schopní po sebe zanechať ho-
tový ľudský chliev. 

Smutným príkladom neosprave-
dlniteľnej bezohľadnosti a hlúposti 
bol aj oddychový areál v lokalite 
Kysihýbeľ, navštevovaný najmä 
obyvateľmi blízkeho sídliska. Ten-
to areál poskytoval okrem príjem-
ného prostredia v tieni borovíc aj 
dve ohniská s drevenými prístreš-
kami a trávnatú i asfaltovú plochu 
na športové vyžitie pre jednotliv-
cov, rodinky i väčšie skupiny. Po-
skytoval, kým sa nezmenil na jed-
no obrovské smetisko. Našťastie sa 
ešte našlo pár ľudí, ktorým osud 
tohto miesta nebol ľahostajný. Na 
ich podnet uskutočnili štrnásti 

študenti Strednej odbornej ško-
ly lesníckej dobrovoľnú brigádu a 
5. apríla, na úkor svojho voľného 
času, spomínaný objekt dôkladne 
vyčistili. Celé podujatie ukončili 
veselou opekačkou  v opäť krás-
nom a čistom prostredí. Mimo-
riadne aktívni boli mladí bioener-
getici z 1.B s  p. vychovávateľkou 
Černotkovou (v marci sa zúčastnili  
čistenia Vodárenských jazier), ale 
aj šikovní študenti z iných roční-
kov, ktorí ochotne brigádovali s p. 
vych. Hradilovou. Zanietením pre 

dobrú vec prispeli aj p. Oľga Kuch-
tová osobnou účasťou,  Ing. Mi-
chal Diviak zabezpečením dovozu 
brigádnikov, ICM účasťou a  me-
diálnou propagáciou ,,zeleného“ 
podujatia a zamestnanci Technic-
kých služieb, ktorí dvanásť vriec, 
vrchovato naplnených odpadom, 
ochotne odviezli. Srdečná vďaka  
patrí všetkým, ale najmä mladým 
lesákom, ktorí opäť dokázali, že 
nenosia zelenú len na uniformách, 
ale predovšetkým v srdciach.

Janka Bernáthová

Zemi svedčí zelená !

Osobnosti kultúry a špor-
tu sa stretnú 19. apríla

Vyhlasovanie osobností v 
oblasti kultúry a športu sa za 
posledné roky stalo milou spo-
ločenskou udalosťou. Na nej sa 
stretávajú ľudia, ktorých spája 
okrem zaujímavého trávenia voľ-
ného času aj to, že reprezentujú 
Banskú Štiavnicu v rôznych ob-
lastiach.

V tomto roku sa toto podujatie 
uskutoční 19. apríla o 16.00 hod. 
v kine Akademik. Na akciu srdeč-
ne pozývame všetkých Štiavniča-
nov, obzvlášť športovcov a ľudí 
pracujúcich v kultúre. Príďte si aj 
vy vychutnať bilancujúce okami-
hy minulého roka a prijmite našu 
pozvánku na podujatie, ktoré-
ho zmyslom je aspoň čiastočne 
morálne oceniť všetkých, čo sa v 
oblasti kultúry a športu snažia o 
rozvoj nášho mesta.

RM

Zvozy ZKO počas veľko-
nočných sviatkov a zvoz 
„2x ročne“

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom mesta, 
že sa dňa 18.04.2011  uskutoční 
zvoz „2x ročne“, a to na uliciach: 
Koncová, Osadná, Pustá, Hado-
vá, Stratená a v častiach Bartkov 
majer, Široký vrch, Vindišlajtňa,.

Zvozy zmesového komunál-
neho odpadu  sa počas veľko-
nočných sviatkov uskutočnia 
nasledovne: vozidlo Multicar 
Fumo: zvoz zo dňa 22.04.2011 sa 
uskutoční dňa 21.04.2011 (bočné 
ulice na  Štefultove),

zvoz zo dňa 25.04.2011 sa 
uskutoční dňa 26.04.2011 (koše 
Mesto, Križovatka, Drieňová, 
Ul.Remeselnícka, Radničné ná-
mestie, Trojičné námestie, Na 
terase, Ul.SNP).

Peter Heiler, riaditeľ podniku
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Obnovený nápis „Trate mládeže“ nad Hronskou Dúbravou študentmi 

Mladí „bioenergetici“ vyčistili okolie v časti Kysihýbel
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Kultúrna jar v našom meste je  
v plnom prúde. Aké podujatie 
pripravuje MsÚ - oddelenie 
kultúry, cestovného ruchu a 
športu v najbližšej dobe, nám 
prezradil vedúci oddelenia Ras-
tislav Marko.

RM: „Štiavničanov by sme radi 
upozornili na dve podujatia, ktoré 
chystáme v krátkej dobe. Na Veľ-
konočnú nedeľu (24.4.) prídu do 
Banskej Štiavnice Cigánski diabli s 
Vanesskou Šarkoziovou, aby pred-
viedli svoj spoločný program. Toto 
populárne zoskupenie vystupovalo 
v našom meste naposledy pred viac 
ako dvomi rokmi a ich koncert bol 
beznádejne vypredaný. O kvali-
tách orchestra je zbytočné hovoriť 
–  veľké úspechy slávia v poslednej 
dobe aj v Českej republike a ako re-
prezentanti Slovenska precestovali 
celý svet. Veríme, že táto lahôdka 
pomôže Štiavničanom spríjemniť 
sviatky tak ako predchádzajúce 
Veľkonočné koncerty, ktorých hos-
ťami boli Martin Babjak a Fragile.“
ŠN: To však nie je všetko. V máji 

nás čaká podujatie s tajomným 

názvom Flora Magica.

RM: „Toto podujatie je novým 
a dúfame, že sa stane tradičným. 
Inšpirovať sme sa nechali v Morav-
skej Třebovej, kde sa už niekoľko 
rokov koná kvetinová šou a stretá 
sa s obrovským úspechom – lístky 
na akciu sú vypredané v priebehu 
pár dní. Práve s organizátorom tej-
to akcie na Morave p. Weinlichom 
sme sa spojili a dohodli sa na spo-
lupráci aj v Banskej Štiavnici. Pri 
príležitosti Dňa matiek tak 7. mája 
po prvýkrát Štiavničania uvidia 
umenie troch špičkových českých a 
slovenských fl oristov naživo.“
ŠN: Pre mnohých je záhada, aký 

bude vlastne program tejto akcie.

RM: „Program bude zložený z 
dvoch 50 minútových blokov. Po-
čas nich vytvoria traja účinkujúci 
zhruba 30 rôznych nádherných 
kreácií na tému Jar končí, prichá-
dza leto! Bude to určite zážitok pre 
každého, kto má rád kvety a ume-
nie špičkových kvetinárov. Okrem 
tohto programu, ktorý bude samo-
zrejme spestrený komentovaním a 
rozprávaním rôznych zaujímavých 
príhod zo života fl oristov, bude k 
dispozícii na prezretie aj výstava 30 
druhov rôznych ruží, ktoré budú 

privezené na akciu priamo z Ho-
landska.“
ŠN: Vyzerá to príťažlivo. Mohli by 

ste povedať ešte pár slov o fl oris-

toch, ktorí budú na mieste tvoriť 

kvetinové diela?

RM: „Marie Bittnerová (ČR) 
sa v súčasnej dobre venuje predo-
všetkým interiérovej tvorbe, uspo-
riadavaniu odborných seminárov a 
školení. Je zástupkyňou predsedu 
Českého svazu květinářů a fl oristů. 
Pravidelne sa zúčastňuje na fl oris-
tických súťažiach a umiestňuje sa 
na popredných miestach. Je súčas-
ťou redakčnej rady profesného ča-
sopisu Floristika. 

Jan Komzák (ČR) je účastníkom 
fl oristických akcií a súťaží ako súťa-
žiaci i ako porotca. Je spolupracov-
níkom televízií Nova a Prima. V 
súčasnosti je hlavným dizajnérom 
významného pražského kvetinár-
stva. Podieľa sa na tvorbe výzdob 
a dekorácií významných spoločen-
ských udalostí.

Michal Haut (SVK) je majiteľom 
kvetinárstva Orchidea v Bratislave. 
Dlhšiu dobu získaval fl oristické 
skúsenosti v Nemecku. Súťažil na 
Majstrovstvách Slovenska a ČR vo 

fl oristike, kde získal množstvo vý-
znamných ocenení. Dnes pôsobí 
najmä ako porotca. Okrem iného 
je pravidelne oslovovaný ako tvor-
ca dekorácií významných štátnych 
akcií – inaugurácia prezidenta, me-
dzištátne návštevy, ples v opere a 
podobne.“
ŠN: Je zrejmé, že lístok na túto 

akciu poteší zrejme každú ženu a 

určite bude vhodným darčekom aj 

ku Dňu matiek. Kde sa dajú lístky 

kúpiť?

RM: „Lístky na obe akcie sa dajú 
kúpiť v Informačnom centre, kde 
už začal predpredaj. Netreba váhať, 
naše skúsenosti ukazujú, že kto 
zaváha, má potom často problém 
dostať sa k lístkom. Predpredajo-
vá cena 9 € (Cigánski diabli), resp. 
8,5 € (Flora Magica) platí do dňa 
pred konaním akcie. Cena lístkov 
na mieste je vyššia. Viac informácií 
získate na tel. čísle Informačného 
centra – 045 694 96 53. Lístky vám 
tu môžu aj rezervovať, ak sa však 
pre ne osobne nezastavíte do 24 
hodín od rezervácie, dôjde k ich 
návratu späť do predaja.“

Ďakujem za rozhovor.
ŠN

Čaká nás veľká kvetinová šou

8. apríla sa  jedáleň Združenej 
strednej školy obchodu a slu-
žieb na Povrazníku zaplnila 
do posledného miesta členmi 
Okresného centra a Základnej 
organizácie SZTP. O výročnú 
schôdzu tejto organizácie bol 
veľký záujem, ktorý svedčí o 
jej príťažlivej činnosti.   

Vedenie mesta zastupoval vice-
primátor JUDr. Dušan Lukačko, 
hostiteľov PhDr. Viera Gregáňová, 
riaditeľka školy.

Schôdza sa začala Smrekovou 
básňou v podaní p. Havranovej. 
Prítomných privítal p. Ivan Beňo, 
ktorý celý program  vtipne a s jemu 
svojským humorom aj  moderoval. 
Odchod z tohto sveta dlhoročných 
aktívnych členov výboru pánov 
Karola Melcera a JUDr. Jozefa 
Beneša si členovia uctili minútou 
ticha.  O milý kultúrny program sa 
pričinili deti z MŠ Drieňová spolu 
s harmonikárom p. Kminiakom a 
p. Zdenka Turáneková. Ich vystú-

penia boli odmenené veľkým po-
tleskom.

Správu o činnosti za rok 2010 
predniesla predsedníčka ZO SZTP 
p. Anna Peťková. Činnosť organi-
zácie bola bohatá a rôznorodá – 
spoločné prechádzky do okolitej 
prírody s odborným výkladom, 
liečebný pobyt v Turčianskych 
Tepliciach, návštevy kúpalísk v 
Podhájskej a Chalmovej, pre-
hliadka Múzea vo Svätom Antone, 
spoločné posedenia pri životných 
jubileách členov, športový deň 
spojený so súťažami, návštevy 
imobilných občanov, divadelných 
predstavení. Tieto podujatia sa 
osvedčili, a tak sú zaradené do čin-
nosti aj na rok 2011.  Správa o hos-
podárení potvrdila, že organizácia 
pracuje s vyrovnaným fi nančným 
rozpočtom aj napriek tomu, že 
nedostáva žiadne dotácie od štátu. 
Za aktivitu SZTP odmenil zlatou 
medailou p. Jozefu Kališekovú, p. 
Pavla Páleníka a p. Jozefa Osval-
da. Ďakovný list za organizovanie 

kultúrnych podujatí si prevzala 
Mgr. Mária Petrová. 

Po diskusii a občerstvení na-
sledovala obľúbená tombola, do 
ktorej venovali ceny podnikate-
lia i súkromné osoby z Banskej 
Štiavnice a okolia. Tí šťastnejší si 
odniesli aj viacero cien. Publiku 
na pobavenie a dobrú náladu hra-

la hudobná skupina p. Paloviča. 
Takéto podujatia sú príjemným 
spestrením života najmä osame-
lých ľudí a príležitosťou na priateľ-
ské posedenia a rozhovory. Preto 
ich organizátorom, na čele s p. 
Ivanom Madarom, patrí srdečná 
vďaka. 

Nora Bujnová 

Slovenský zväz telesne postihnutých bilancoval
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Detičky z MŠ na sídl. Drieňová pripravili pre členov SZŤP program
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Je pre mňa veľká česť napísať 
do môjho projektu „Žije medzi 
nami“ o pani primárke MUDr. 
Otílii Zigovej, vynikajúcej od-
borníčke, mojej priateľke, kto-
rej aj toto cestou vyjadrujem 
srdečné ďakujem za záchranu 
života mojej manželky Júlie 
Popracovej , ktorá bola na 
cievnej operácii dňa 10.marca 
2009, a počas operácie Julka 
dostala pľúcnu embóliu. Vďaka 
Dr. Otke Zigovej, ktorá zachrá-
nila život mojej drahej manžel-
ky Júllie. Dnes, 10.apríla 2011, 
keď píšem tento príspevok do 
ŠN a s hrôzou myslím na to, že 
zajtrajší deň Julkiných narode-
nín a našich 41 rokov spoluži-
tia sme nemuseli už oslavovať, 
nebyť našej drahej Dr. Otke Zi-
govej, ktorá bola pre nás vtedy 
v pravej chvíľi a na správnom 
mieste.

Tak a teraz s Vaším dovolením, 
po mojom vyznaní a poďakovaní 
sa pokúsim Vám, čitateľom ŠN, 
priblížiť aj odbornú knihu života 
MUDr. Otílii Zigovej. 

Otília Zigová je absolventkou 
LFUK v Bratislave. Po krátkom 
pobyte na internom oddelení a ne-
skôr na chirurgii v Banskej Štiavni-
ci prevzala štafetu anesteziologičky 
od Dr. Zlatice Bancíkovej – Skla-
danej, ktorá v roku 1962 odišla do 
Žiaru nad Hronom na oddelenie 
RESo, neskôr ARO. 

S malou prestávkou drží Dr. 
Otília Zigová primariát ARO v 
Banskej Štiavnici dodnes. V r. 1963 
po absolvovaní školenia v Martine 
u MUDr. Polačkovej zaviedla do-
plňovanú anestéziu s éterom raj-
ským plynom s použitím tuboku-
raninu a intubáciu pacientov. 

V mesiaci júl roku 1969 v rámci 
ČSSR boli ocenení zdravotníci: V 
rámci Žiarskeho OÚNZ boli oce-
není: MUDr. Otília Zigová 2 týž-
dňovým zájazdom loďou Družba 
do Belehradu, ako najlepšia pra-
covníčka NsP v Banskej Štiavnici. 
Za Žiarsku NsP sa zúčastnil Vladi-
mír Poprac. Spomínam si, že keď 
sme odplávali loďou z Belehradu 
tak osadenstvo na lodi a na nábre-
ží, spoločne všetci s plačom sme 
spievali „Kto za pravdu horí“. (poz. 
autora)

Atestáciu z chirurgie získala v r. 
1974 v Martine. V tomto roku bola 
vymenovaná za ústavného aneste-

ziológa. 
V r. 1978 získala v Bratislave 

nadstavbovú atestáciu z anestezio-
lógie a resuscitácie. V r. 1984 bola 
ofi ciálne začatá činnosť nelôžkové-
ho ARO, stále v pôvodnej historic-
kej budove. 

V roku 1988 sa primárka MUDr. 
Zigová pre ťažké ochorenie vzdala 
funkcie primárky – na jej miesto 
prišla 1.9.1998 MUDr. Horváthová 
Viera (*10.5.1950). Zároveň odišla 
na dôchodok dovtedajšia vrchná 
sestra Kadová Emília. Novou vrch-
nou sestrou sa stáva Juhászová. 

Nová poliklinika sa dokončila 
v r. 1992, a to bola príležitosť na 
vznik lôžkovej časti ARO, neskôr 
v tom istom roku aj stanice RZP 
Mária. Dr. Horváthová Viera vo 
funkcii pôsobila do 30.4.2003, keď 
odchádza do Českej republiky. Zá-
roveň odchádza aj vrchná sestra 
Juhászová. Primárkou dočasne sa 
znovu stala Dr. Otília Zigová. 

 MUDr. Zigová za dobu pôsobe-
nia v nemocnici Banská Štiavnica 
vychovala celý rad odborníkov, 
ktorí sa obetavo venovali svojej 
práci a dnes sa uplatňujú prak-
ticky na celom svete: MUDr. Eri-
ka Bakošová odišla pracovať do 
Martina, MUDr. Bohuš Ondrej 
(takmer osem rokov pracoval ako 
penzista), MUDr. Roháčová Má-
ria pracuje na OAIM Banská Bys-
trica, MUDr. Danica Dančíková 
odišla do nemocnice v Žiari nad 
Hronom – dnes pracuje na RZP 
v Banskej Štiavnici, MUDr. Iveta 
Valachovičová odišla do Austrálie, 
MUDr. Hudecová Mária – pracuje 
v Kanade, MUDr. Kneslová Dáša, 
pracuje v Ružomberku, MUDr. 
Stanislava Štrbová pracuje vo Zvo-
lene, MUDr. Majcherová Gabriela 
pracuje na OAIM Žiar nad Hro-
nom,MUDr. Pišková Lucia pracuje 

na OAIM detskej fakultnej nemoc-
nice B. Bystrica, MUDr. Naništa 
Anton – pracuje na RZP.

Naša pani primárka MUDr. 
Otka Zigová 9.marca 2011 oslá-
vila svoje narodeniny, prajeme jej 
pevné zdravie, Božej lásky a viac 
odpočinku pri náročnej a čím viac 
sa zhoršujúcej práci v nemocnici v 
Banskej Štiavnici. 

 Pani primárka, Otka naša, do-
volil som si zaspomínať na spolu-
pracovníkov nemocnice chirurgic-
kého oddelenia v Banskej Štiavnici, 
tak ako sme ich zažili. Žiaľ, poniek-
torí už ordinujú a opatrujú celkom 
na inom mieste mimo nášho sveta, 
tak aj preto táto spomienka: Dr. 
Eduard Krébes, Dr. Vladimír Bo-
bek, Dr. Jozef Kočajda, Dr. Viktor 
Ivan, Dr. Peter Hanzlovič, Dr. Jo-
zef Hotváth, Dr. Nasir, Dr. Ružena 
Oswaldová, Dr. Jaroslav Grega, Dr. 
Vierka Lizoňová, Dr. Slavo Ada-
movic, Dr. Martin Mačaj, Dr. Mi-
roslav Sasko, s. Helena Lauková, 
Vilma Holubová, Katarína Kuba-
lová, Margita Halaiová, Viera Ren-
dlová, Mária Rádiková, Marcela 
Helczová, Marta Farkašová, Viera 
Gregušová, Ružena Okounová, 
Emília Zigová, Amília Páleníková, 
Aurélia Luptáková, Mária Pivarči-
ová, Szabová Mária, Ciglán Filip, 
Martin Mastič, Vladimír Poprac, 
Ľubo Pažický, Helena Ivaničová, 
Jolana Tínusová, Ružena Melce-
rová, Marta Remencová, Marta 
Hajšelová, Emília Kadová, Mária 
Juhászová, Emília Ivaničová. 

Terajší personál OAIM: MUDr. 
Otília Zigová, MUDr. Marek 
Ďuriš, MUDr. Zuzka Halanová, 
MUDr. Jozef Kernáč. Od 1.7.2010 
vrchnú sestru zastáva sestra Sasi-
ková Renata.

Roku Pána, a to 10.apríla 2011 

Vladimír Poprac

Žije medzi nami MUDr. Otília Zigová
Zopár rád záhradkárom

Jarnou časťou záhradkára nastá-
va ošetrovanie našich záhrad me-
chanicky a chemicky.

Pri čistení záhrady od odpado-
vého lístia sa musí nečistota spáliť, 
alebo skompostovať s pridaním 
vápna, aby sa zabránilo hubové-
mu ochoreniu. 

- ničenie machu: mach sa 
vyskytuje hlavne na mokrých 
miestach. Výskyt machu vyvo-
lávajú neorezané a neošetrené 
stromy, ktoré prehusťujú konáre 
a zabraňujú prenikaniu slnečných 
lúčov do koruny

- je dôležité na jar stromy na-
tierať vápnom, aby nenastala 
mrazivá stena a nepraskala kôra, 
tak zabránime poškodzovaniu 
kmeňov. Rana poškodenej časti, 
ak už nastala, sa ošetruje rezom 
až do živej časti kmeňov a vyčistí 
sa sulkou. Potom sa zatrie voskom 
alebo balzamom

- ďalšou časťou jari  nastáva 
ošetrovanie broskýň a marhúľ

1.Ako prvé z ovocných stromov 
odstránime zaschnuté monoliové 
múmie ovocia. Pri ich zbere nikdy 
nenechávame plod na strome.

2.Marhule a broskyne striekame 
pred kvitnutím a po odkvitnutí 
proti monoliovému odumieraniu 
kvetov a výhonkov. Stromy by sa 
nemali striekať pri nižšej + 4 º C 

3.Marhule a broskyne sa strie-
kajú aj proti kučeravosti a monolé-
zii. Monolézia sa vyskytuje hlavne 
za daždivého a chladného počasia, 
preto sa musí postrek opakovať. 
Ďalej je dôležité postriekať všetky 
ovocné stromy a kry proti prezi-
movaným škodcom.

4.Chôskovina by sa mala rezať 
v jarnej časti napučená, ale hlavne 
by sa mala rezať po úrode. Rana 
sa lepšie hojí a nevytvára sa gleo-
tek. Rany marhúľ a broskýň hneď 
zatrieť voskom – je citlivá na gle-
otek. Egreše a ríbezle postriekame 
proti múčnatke americkej pred 
odkvitnutí a po ňom.

Rady Bohumíra Mojžiša 

Okienko záhradkára
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Kolektív lekárov a sestier: zľava MUDr. Tadian, MUDr. Zigová, MUDr. Straka, 
MUDr. Daninger a horný rad zľava: MUDr. Pokorný, s. Králová, p. Pekárová, 
vrch. s. Lauková a laborantka p. Liptáková 
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Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fi tnes centra. Bližšie info: 
p. Slezáková, tel.č.: 0903 696 183

Oznam pre občanov

Slovenský Červený kríž, územný 
spolok v Banskej Štiavnici, ozna-
muje občanom mesta, že sa sťahuje 
na novú adresu: Bratská 9, Banská 
Štiavnica (Drieňová – Materská 
škola).

Katarína Senciová, riaditeľka ÚzS SČK

Náckova Štiavnica

7. ročník, 15. apríl 2011 o 17. hod. 
Kultúrne centrum, B.Štiavnica
Program: 

- privítanie „pergmónov“
- profi l osobnosti Ing. Milana Ur-

báneka
- 7. pilotná prednáška „náckoló-

gia“ Milan Šešták „Nácko a jeho zlje 
vlastnosty“

- súťaž v prednese náckových vti-
pov, špásov a príbehov v štiavnic-
kom dialekte („štjavnyčtina“)

- súťažný kvíz zo znalosti „štjav-
nyčtiny“
Sprievodné akcie:

- jazda historického motorového 
vlaku „štiavnickej Anči zo ZV do 
BŠ s odchodom zo ZV o 14,20 hod.

- Náckov povestný výjazd vla-
kom z BŠ do Hr.Dúbravy s odcho-
dom pravidelným spojom o 14,37 a 
s návratom v „štiavnickej Anči“

Podujatie sa koná pod záštitou 
primátorky Mgr. Nadeždy Babia-
kovej. Bližšie info: POS: 045/692 13 
87, 0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk, BŠHBS: 045/692 08 
66, 0915 855 046. 

Na vašu účasť sa tešia organizátori!

Výstava záhradkár

   SZZ oznamuje, že dňa 16.4.2011 
sa uskutoční zájazd do Trenčína na 
výstavu záhradkár. Cena zájazdu  
je pre členov 4 €, pre nečlenov 7 €, 
info u p. B. Mojžiša, tel.č.: 0903 250 
921, alebo u p. R. Lampera, tel.č.: 
045/692 02 52, 0918 454 894.

Oznam

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje obyva-
teľom a návštevníkom mesta Ban-
ská Štiavnica, že dňa 24.04.2011 a 
25.4.2011 bude prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň  zatvorená. 

Mgr. Slezáková Denisa

Deň Matiek

Živena – spolok slovenských žien 
v B.Štiavnici, MsÚ v B.Štiavnici Vás 

srdečne pozýva na Deň matiek, kto-
rý sa uskutoční v pondelok 9. mája 
2011 o 16. hod. v Hoteli Grand Ma-
tej  v B.Štiavnici. Príďte si pozrieť 
program, ktorý pre Vás s láskou pri-
pravili Vaše deti a vnúčatá. Bohatý 
kultúrny program, tombola a malé 
občerstvenie. Na príjemné posede-
nie s Vami sa tešia organizátori.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, ktorí dňa 
05.04.2011 odprevadili na posled-
nej ceste môjho manžela, otca, ded-
ka Ladislava Malčického. Zároveň 
ďakujeme za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti.

Smútiaca manželka s rodinou

Spomienka 

Kto ho poznal, 
spomenie si.

Kto ho mal 
rád, nezabudne.

Dňa 17.4.2011 
uplynie 25 rokov čo nás náhle 
opustil MUDr. Zdenko Kiov-
ský. Žije v srdciach tých, ktorí 
ho milovali. Manželka, syn a 
dcéry s rodinami.

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka
Veľkonočná burza

Malý zajko v tráve čupí,
sleduje jak jar sa budí.
Všetko živé sa raduje,
na Veľkú noc sa hotuje.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre darí !
Dňa: 20. apríla 2011 v Zá-

kladnej škole Jozefa Horáka na 
školskom dvore (prípade ne-
priaznivého počasia – na dolnej 
chodbe)

Od 7,45 - 8,30 hod.
Na predaj budú výrobky žiakov 

– vajíčka, medovníčky, veľkonoč-
né ozdoby a ďalšie drobnosti od 
výmyslu sveta...

Slovenské banské múzeum - Galé-
ria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko v Žiari nad Hronom – praco-
visko Banská Štiavnica, Slovenská 
agentúra životného prostredia - 
CPEP Banská Bystrica, Slovenská 
agentúra životného prostredia - 

Centrum starostlivosti o vidiec-
ke životné prostredie, pracovisko 
Banská Štiavnica a Mesto Banská 
Štiavnica Vás srdečne pozývajú na 
výstavu
MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS

„Medzinárodný rok lesov“
XIII. ročník súťažnej prehliadky 

detskej a študentskej tvorby s eko-
logickou tematikou so zahraničnou 
účasťou dňa 19.apríla 2011 o 11.00 
hod. 

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 
Trojice 12, Banská Štiavnica

Výstava potrvá do 19. júna 2011
GJK

POZVÁNKA
NA LESNÍCKY DEŇ

Stredná odborná škola lesníc-
ka v Banskej Štiavnici pozýva 
deti, mládež a širokú verejnosť na 
Lesnícky deň v Botanickej záhra-
de, ktorý sa uskutoční dňa:  20. 4. 
2011 od 9.00 hod do 12.00 hod. 
pri príležitosti Medzinárodného 
roku lesov a celoslovenského pro-
jektu  Lesnícke dni , ktoré nadvä-
zujú na tradíciu Apríla – mesiaca 
lesov, 22. apríl Dňa Zeme
Pripravované podujatia:

- hry zamerané na les
- program lesnej pedagogiky 

pre deti a mládež – rôzne stano-
vištia zamerané na poľovníctvo 
a poznávanie lesných  drevín, 
rastlín, lesných zvierat, lesných 
škodcov

- ako sa v lese máme správať
- ukážka merania a kubíkova-

nia stromov
- ukážky sadenia stromčekov
- ukážky lesníckeho náradia a 

menších strojov
- súťaž v šikovnosti
- vedomostná a výtvarná súťaž 

pre deti a dospelých
(najlepší budú odmenení ma-

lou pozornosťou)
- pre najmenších – lesný kar-

neval – sprievod  záhradou
- kone, sokoliari, trubači
- prehliadka Kollárovej záhrady
- občerstvenie pri ohníku 
A možno prídu aj medvede a 

upletú nám korbáče
Tento rok to bude hravejšie a 

veselšie. 
Tešíme sa na Vás, určite nás 

navštívte!
Informácie: 

Ing. Štefan Petrikovič, 0908230078

Ing. Veronika Dudíková, 0910 958 438  

My sa nevieme sťažovať nahlas
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Realityyyyyyyyy

Minulú sobotu pri pravidelnej 
návšteve hrobu rodičov na cin-
toríne za Piarskou bránou, tzv. 
Panskom, sme s manželom Mi-
kim boli svedkami dvoch pozo-
ruhodných skutočností. Upútal 
nás sprievod asi 20 študentov 
v pekných hnedých a čiernych 
baníckych a lesníckych unifor-
mách s veselými nášivkami, 
ktorí sa prišli pokloniť a dať 
venčeky profesorom bývalej 
Baníckej a lesníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici. 

Najviac ich tradične dostávajú 
Anton Péch a J.Schwarz. To, že štu-
denti zo Šoprone a Miškolca sa hlá-
sia k tradíciám akadémie, je naozaj 
skvelé. Každoročne na jar oživujú 
kolorit nášho mesta. Horšie bolo, 
keď sme my aj študenti zistili, že 
pod náhrobníkom mešťanostu V. 
Ocsovského sa nachádzajú vykopa-
né dva pekné a zachovalé náhrob-
níky bývalého profesora a študenta 
akadémie. Mňa, ako umeleckého 
historika, zaujalo, že sú z bieleho 
mramoru, v secesnom štýle a na-
priek sto rokom, v dobrom stave. 

Hneď mi napadla myšlienka, že 
sú potrebné nové hrobové miesta( 
tomu sa nedá vyhnúť) a staré ná-
hrobníky sa vyhodia. To by bola 
veľká škoda. Preto si myslím, že 
by bolo vhodné nájsť na tomto i 
ostatných štiavnických cintorínoch 
vhodné miesto a historické náhrob-
níky tu osadiť do zeme a vytvoriť 
tak malý „panteón“. Tie osobnosti 
si to zaslúžia, vytvárali historický 
obraz Banskej Štiavnice. Takto to 
je aj v iných mestách-Bratislave, 
Piešťanoch, B. Bystrici. Naše mesto 
bolo, je a bude vždy späté s baníc-
kymi a lesníckymi tradíciami a z 
tohto odkazu môže len získať, aj v 
rámci tak často opakovaného ces-
tovného ruchu.. Preto apelujem na 
vedenie mesta, v prvom rade tieto 
náhrobníky zachrániť a potom či 
by nebolo vhodné podať projekt 
venovaný tejto problematike. Na 
tomto cintoríne je viacero zaují-
mavých náhrobníkov významných 
osobností, oplotenia sú z dielne  
významného kováča Karola Fizély-
ho alebo Kachelmannovej továrne 
vo Vyhniach. Sú však zhrdzavené 
a bolo by ich treba natrieť a dopl-

niť. Na strednej chemickej  škole sa 
vyučuje aj konzervovanie, vhodné 
by bolo v rámci praxe, aby študenti 
zrealizovali aj konzervovanie tých-
to ohrád. Žiaľ, aj oplotenie Panské-
ho cintorína je v zlom stave, veľká 
diera pri náhrobníku V.Ocsovské-
ho evokuje, že niektorí „spoluob-
čania“ si urobili skratku k odvozu 
kovových súčastí. Z tohto náhrob-
níka zmizol rodinný erb a bronzo-
vé pero-symbol. K problematike 
banskoštiavnických cintorínov sa 
mestská samospráva pravidelne 
vracia dlhé desaťročia, všetci cíti-
me, že ich stav nie je ideálny, či sa 
to týka vandalizmu, stráženia cin-
torínov, oplotenia, oporných mú-
rov, zamykania brán, odcudzenia 
náhrobníkov a ich súčastí. Teraz 
sa mesto zameriava na cintoríny 
na Zvonovom vŕšku, v spolupráci s 
vysokou školou. Je to záslužné, ale 
domnievam sa, že treba komplex-
nejší prístup k danej problematike, 
pretože čas pracuje proti nám. Ne-
treba zabúdať aj na najstarší Frau-
enberský, či Panský cintorín, alebo 
evanjelický a.v. cintorín.

Mgr.Mária Čelková

Panteón významných osobnostíDirectreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás 
na ul. Križovatka 5, tel.č.: 0915 259 
624

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

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

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

Predám 2-izbový byt čiastočne  
prerobený OV 60 m2, cena doho-
dou, tel.č.: 0903 566 913

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

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

Predám 4-izbový byt v tichej  
lokalite v obci Pukanec. Byt je po 
čiastočnej rekonštrukcii, má plas-
tové okná, zateplený. Byt je s bal-
kónom, rozloha bytu je 72m2, cena 
bytu je 30 000€, Tel: 0917 671 169

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej (64m2) alebo vymením  za 
1 alebo 2- izbový + doplatok, cena 
dohodou, súrne, tel.č.: 0908 814 
885 

Ponúkame na predaj rodinný  
dom OKÁL v pôvodnom stave, v 
Banskej Štiavnici časť Pod Kalvá-
riou o rozlohe 117 m2. Cena pod-
ľa znaleckého posudku. Kontakt: 
0905 462 865, 0918 591 928.

Predám 3-izbový byt v OV v  
Banskej Štiavnici - sídlisko Drieňo-
vá. Tel.č.: 0903 785 660

Predám chatu so záhradou v zá- 
hradkárskej oblasti, tel.č.: 0905 226 
264

Predám pozemok okr. B.Štia- 
vnica - Počúvadlo, 704 m2, cena: 
9.900 Eur. Tel.č.: 0911 119 209

Ptrenajmem 3-izbový byt v BŠ,  
sídl. Drieňová, kontakt: 0911 616 
301

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

Kúpim v BŠ a okolí pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 531 
348

Prijmeme čašníka/čku, brigádni- 
ka/čku do reštaurácie. Prax v odbore 
a znalosť cudzieho jazyka je plusom. 
Kontakt: 0915 311 190.

Kariéra

Pýtam sa, prečo ľudia pália 
mosty, mosty spájajúce prítom-
nosť s minulosťou, mosty po-
rozumenia a tolerancie, mosty 
spájajúce  tých, ktorým záleží 
na svojom okolí a dbajú o jeho 
zveľadenie, mosty od živých k 
mŕtvym, po ktorých raz prejdú 
sami .....

Prečo, prečo, prečo ? Či vari pre-
to, že sme takí sprostí, ako spieva aj 
Richard Müller ? 

Ktosi v tomto meste jedným 
šmahom pevné rozmrví na prach, 
po ktorom šliapeme všetci. A on sa 
nahlúplo kdesi za rohom vyškiera 
a rehoce.

Sme naozaj bezmocní voči van-
dalom ? Ako ináč nazvať tých, ktorí 
navrhnú zrušenie múzea s celoslo-
venskou pôsobnosťou a 111 ročnou 
históriou, ktorú neúnavne a za mi-
zerné platy budovali, ochraňovali a 
sprístupňovali svetu stovky múzej-
níkov  ?  Ako chce geniálny navr-
hovateľ presťahovať bane, ktoré sú 
ako skanzen tiež jeho súčasťou ? A 

čo s najrozsiahlejšou stavebnou pa-
miatkou v meste Kammerhofom, 
Novým , Starým zámkom, alebo 
galériou sídliacou v tohto meste 
duchov vo  waldbürgerovských do-
moch na Trojici ? Čo chce s nimi 
utobiť, previezť do Tramtárie, či 
urobiť z nich pevnosti s konským 
pólom pre rýchlo zbohatnutých 
multimionárov ?  

Je taký istý bezohľadný ničiteľ 
hodnôt a pamiatok ako ten, čo zni-
čil informačnú tabuľu o zákutiach 
Dolnej ružovej pre kultúru, osade-
nú na začiatku Dolnej ružovej, čo 
vykradol vysadené ruže a trvalé sa-
denice na tejto ulici, ako aj ten, čo 
vyvádzal a zhanobil už po neviem 
koľký raz Židovský cintorín, ale aj 
taký istý ako ten, čo zdevastoval 
okolie Kalvárie svojím motorovým 
tátošom.  

Nastala pohroma v podobe van-
dalských atakov na Štiavnicu. V 
súvislosti s uvedeným návrhom 
musím konštatovať jediné: Vraca-
jú sa neslávne 50. roky v novodo-
bom odeve, keď sa z kultúrnych a 

historických budov stávali sklady 
obilia a materiálu civilnej obrany. 
Vtedy to robili nevzdelanci a dnes 
sa o to isté usilujú vzdelaní hlupáci 
a vandali.

Žiaľ, kamerový systém ani v jed-
nom prípade nebude účinný, kým 
si ho nenastavíme každý jeden vo 
svojom vlastnom vnútri.

Aby bol pripravený reagovať 
vždy, keď budeme tolerovať vanda-
lov medzi sebou, keď sa budeme na 
nich len mlčky pozerať, prípadne 
ich budeme chcieť obísť, aby nám, 
nedajbože, nevynadali, alebo neu-
robili niečo napriek.

Vivat, Banská Štiavnica, zbohom 
vandali...

Oľga Kuchtová

Prečo ľudia pália mosty... ?
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
7.4.2011:„Človek nikdy nie je vy-
naliezavejší ako keď ide o to, aby 
oklamal sám seba a umlčal výčit-
ky svedomia.“ Výhercom sa stáva 
Pavel Heintz, Hájik 15, Banská 
Štiavnica
V tajničke sa ukrýva výrok B. Kru-

tijera:

A., Úmrtie, pravoslávny kňaz, 
stvrdnutá koža, cicavec z prale-
sa, B., Začiatok tajničky, C., Ry, 
pracoval pluhom, kvoknutie, orol 
česky, D., Röntgen, spôsob, koniec 
tajničky, snívala, E., Letenie, pond, 
náboj na malorážky, varí sa, 45 v 
Ríme, F., Hrdlo, hnisavý puk, sán-
ky, stred slova smiem, G., Textová 
skratka, čaj, spoluhláska v slove 

ucho, Mariena, Hedviga, H., Roč-
né obdobie, 550 v Ríme, jemnosť, 
ponalievaj, I.,  Môže, nie vaša, 
obec s väčším počtom obyvateľov, 
tona,  J., 2. časť tajničky, hlas žaby, 
K., Český hrdina, samohlásky v 
slove zabáva, vlastní, obilnina,  

1., Škriepka, plač, slovenské 
povstanie, 2., Krík, stuha pre miss, 
Mária zriedkavo, 3., Kyslík, český 
zlatý slávik so skratkou mena na 
konci, utekaj, 4., Narýpaj, ovlá-
dala, 5., Písal česky, odoberal, 6., 
Opel česky, plod so škrupinou, ro-
mán Zolu, častica, 7., Podvedenie, 
nechodí načas, 8., Rab, púšť v Af-
rike, 9., Stred slova stresy, nádoba 
na kúpanie, herec bez slov, 10., Le-
pidlo, srnka, nepodaruje, 11., Zn. 
kozmetiky, neurčené nárečovo, 
zhášalo, 12., Patriace kure, káva 
starých mám, 5 v Ríme, 13., Ojaz-

dil česky, prehrávač fi lmov, úder v 
boxe, 14., Spieval, 3. časť tajničky, 
chumáč.

Pomôcky: Mím, Palach, Ab, melta, 

nech, tea

Pripravuje: A. Rihová

Sobota16.4. 

BLACK SWAN
Dráma ,thriller,USA, 2010,110 min. MP 15, Vstupné: 2,20€

Nina (Natalia Portman) je veteránka v balete a má nabehnuté na rolu 
labute Queen v predstavení "Labutie jazero", kde bude musieť hrať 
dve stránky. Milujúcu a temnú. Nina bez problémov hrá svetlú stranu, 
ale riaditeľka má pochybnosti o tej temnej stránke. Raz však Nina po-
čas prechádzky mestom narazí na baletný súbor, v ktorom je aj Lilly 
(Mila Kunis). Dievča, ktoré vyzerá rovnako ako ona, hovorí ako ona a 
tancuje ako ona. Začne medzi nimi priateľstvo, ale čoskoro sa objavia 
prvé pochybnosti. Nechce náhodou Lilly ukradnúť jej úlohu? Je táto 
jej temná stránka nadprirodzená postava alebo halucinácia? Začne 
medzi nimi veľký baletné boj.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 21.4. 

PREMENA
Fran. / Tal. / Luxem. / Belg., 2009, 111 min. MP 15, Vstupné: 2,20€

Znudená komponovaním životopisov a žurnalistických textov sa spi-
sovateľka Jeanne rozhodla napísať román mapujúci svet jej detstva, 
ktoré si kvôli amnézii nepamätá. Pozná len určité fakty z matkinho 
rozprávania, ale spôsob, akým z nich vyskladala svoju „prvotinu“, sa 
vydavateľovi nepáči. V tom čase sa s ňou začínajú diať zvláštne veci. 
Prestáva spoznávať manžela a deti, samu seba. Začína mať paranoid-
né sklony, je presvedčená, že sa stala obeťou spiknutia, pri ktorom sa 
ju manžel snaží dohnať k šialenstvu zámerným presúvaním nábytku 
a vymieňaním tajných gest/signálov s ich deťmi. Všetko dôverne zná-
me sa zrazu vzďaľuje, cudzota vládne na uliciach aj vo vlastnom byte. 
V Jeanne sa rozhostil zmätok a pohlcuje ju úzkosť. Zmar je dovŕšený 
vo chvíli, keď sa najskôr deti a manžel a napokon aj ona sama stane 
niekým iným. V hlavných úlohách Sophie Marceau a Monica Bellucci.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Kurz Kubánskej Salsy
Pozývame vás na Kurz Kubánskej Salsy 

pre všetky vekové kategórie.

Zápis a prvá ukážková hodina bezplatne.

7.4.2011 o 17:00 hod. 

v KC Banská Štiavnica na Kammerhofskej ul. č.1.

Viac na www.salsabb.sk. 

Cigánski diabli
24.4. 2011 (nedeľa) 

Skvelý Veľkonočný koncert známeho orchestra spestrený vystú-

pením Vanessky Šarkoziovej. 

Lístky už v predpredaji v Informačnom centre, Nám. sv. Trojice, 

045 694 96 53.

7.5. 2011 (sobota) Flora Magica: Kvetinová šou

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA

Služby
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Inzercia

Predám štiepané palivové drevo,  
dĺžka 33cm, tel.č.: 0918 858 600

Predám tvrdé palivové drevo,  
rôzne dĺžky, tel.č.: 0907 529 666

Pílenie palivového dreva na klá- 
tiky - cirkulárom, motorovou pí-
lou, tel.č.: 0908 655 270

Hľadám prekladateľa,-ku, ne- 
meckého a anglického jazyka, 
tel.č.: 0914 138 988 

Inzercia

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

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

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

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

Predám gamatky, cena dohodou.  
tel.: 0914 194 462
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POS – Pracovisko Žiar nad Hro-
nom a mesto Banská Štiavnica 
boli organizátormi regionálnej 
súťaže Sládkovičova Štiavnica 
(prednes poézie) a Zechentero-
va Kremnica (prednes prózy).

7. apríla sa v koncertnej sále ZUŠ 
zišli recitátori IV. kategórie (žiaci 
stredných škôl) z okresov Ban-
ská Štiavnica, Žiar nad Hronom 
a Žarnovica. Toto podujatie malo 
slávnostný úvod. Na radnici účast-
níkov privítal zástupca primátorky 
mesta JUDr. Dušan Lukačko, ktorý 
vyjadril podporu mesta tejto kul-
túrnej akcii a zaželal účastníkom 
úspešné vystúpenie a príjemný po-
byt v Banskej Štiavnici.

Potešilo nás aj početné publi-
kum z banskoštiavnických škôl, 
ktoré pozorne sledovalo výkony 
súťažiacich a odmenilo ich veľkým 
potleskom. Výber textov jednot-
livých interpretov bol pestrý, od 
domácich autorov až po sveto-
vých, zodpovedal veku, naturelu a 
možnostiam súťažiacich. Porota v 
zložení PhDr. Nora Bujnová, CSc., 
Mgr. Helena Žňavová a Mgr.art. 
Ľudka Klimková vo vzácnej zhode 
vyriekla tento ortieľ:

Poézia

I. miesto: Eva Kováčová (Gymná-

zium M. Rúfusa Žiar nad Hronom)

II. miesto:Jakub Kuka  (SOŠL Ban-

ská Štiavnica)

III. miesto: Janka Országhová (SPŠ 

Samuela Mikovíniho B. Štiavnica)

Čestné uznanie za prednes poézie 
slovenského autora:

Martina Pavlíková (Gymnázium 
M. Rúfusa Žiar nad Hronom)

Cena primátorky mesta B. Štiavni-
ca za prednes vlastného textu:

Katarína Mojžišová (ZUŠ Ban-
ská Štiavnica)

Próza

I. miesto: Lujza Ružičková (Gym-

názium F. Švantnera Nová Baňa)

II. miesto: Kristián Balco ( Gymná-

zium F. Švantnera Nová Baňa)

III. miesto: Lucia Antalová (Gymná-

zium M.Rúfusa Žiar nad Hronom)

Čestné uznanie: Gabriela Brečková 
(SOŠL B. Štiavnica)

Do krajskej súťaže Sládkovičova 
Radvaň idú víťazi. Z nej sa postu-
puje na Hviezdoslavov Kubín. Že-
láme našim zástupcom, aby sa im 
darilo aj v Banskej Bystrici. 

Prajeme si, aby sa naša mládež 
aj v budúcnosti vo svojom voľ-
nom čase zaujímala o literatúru a 
umelecký prednes, ktorý každého 
vnútorne obohatí a poskytne emo-
cionálny zážitok, taký vzácny v 
dnešnom konzumnom svete.

Nora Bujnová

Potešil záujem mládeže o umelecké slovo
30.3.2011 prebiehala v uliciach 

Banskej Štiavnice celoslovenská 
fi nančná zbierka na pomoc oso-
bám trpiacim autizmom, povolená 
Ministerstvom vnútra SVS-233004-
2010/024720. Jej organizátorom 
bola SPOSA – Spoločnosť na po-
moc osobám s autizmom. Koo-
ridnátorom v našom meste bolo 
Informačné centrum mladých BŠ, 
ktoré fi gurovalo ako medzičlánok 
medzi Sposou a dobrovoľníkmi. 
Priestory ICM boli základňou, kde 
sme v ranných hodinách skupinke 
nadšencov poskytli základné in-
formácie o zbierke, rozdali sme im 
informačné letáky ako i bubliny 
a balóny pre verejnosť. Do ICM sa 
dobrovoľníci vrátili s vyzbieranou 
sumou, ktorá bola veľmi priaznivá 
a činila 405,27 €.

Touto cestou by sme čo naj-
srdečnejšie chceli poďakovať 
študentom a vedeniu škôl, ktoré 
ich ospravedlnilo z vyučovania: 
Strednej lesníckej škole - dobro-
voľníkom Ivanovi Doničovi, Mi-
chalovi Gašparovičovi, Barbore 
Klimovej a Ľubomírovi Popále-
nému, Strednej odbornej škole 
Ľudovíta Greinera a Martinovi 
Saturymu, Martinovi Gálfymu, 
Jakubovi Kašubovi a Henrichovi 
Šebeňovi, Katolíckemu gymnáziu 
a študentkám Alene Bartkovej, 
Júlii Labudovej, Frederike Zim-
mermannovej a Nikole Majer-
skej, Strednej priemyselnej škole 
S. Mikovíniho a jej zástupkyniam 
Jane Tomašechovej, Adriane Ne-
hézovej, Karin Stolárovej a Lenke 
Petríkovej. Rovnaká vďaka patrí 
členom Európskej dobrovoľníc-
kej služby, a to Danielovi Fursto-
vi, Galle Vogel, Mónike Diószcgi 
a Mirekovi Tolášovi. 

A naša najväčšia vďaka patrí 
všetkým Vám, ktorí ste podpo-
rili zbierku Waterball Day 2011 
a umožnili ste tak podporiť čin-
nosť autistických osôb a budova-
nie zariadení sociálnych služieb 
pre nich, ktorí ste podali pomoc-
nú ruku rodinám dennodenne 
vyrovnávajúcim sa s vývojovou 
poruchou svojich najbližších. 

Mgr. Katarína Tatárová

Zbierka na pomoc 
autistom v Štiavnici

Danielka zo Zlatej krajiny
Predstavujeme vám víťazku ce-
loslovenskej súťažnej prehliad-
ky tvorivosti detí materských 
škôl Zlatá krajina, roztomilú 
päťročnú speváčku Danielku 
Kminiakovú zo Sv.Antona.

Danielka je na prvý pohľad drob-
né štebotavé dievčatko a svoju výni-
močnosť si v tomto veku ani neuve-
domuje. Napriek tomu už dokázala 
zaujať a potešiť srdcia mnohých mi-
lovníkov ľudových piesní. ,,Spievala 
už ako dvojročná a na naše pre-
kvapenie si sama zapamätala aj ná-
ročnejšie pesničky.“, prezradila mi 
s úsmevom Danielkina mamička 
Boženka.,, Pospevuje si vlastne stá-
le, len tak, pri hraní, spieva svojmu 
malému bračekovi Jankovi, alebo 
starým rodičom. Talent a vzťah k 
ľudovej hudbe má určite po ockovi. 
Spolu s ním zaspievala aj kamará-
tom v škôlke(na Drieňovej), ma-
mičkám k sviatku, vystupovala na 

stretnutí heligonkárov…“ Dozvede-
la som sa, že ,,malá speváčka“ veľmi 
rada počúva nové pesničky a má 
vynikajúcu hudobnú pamäť. Pod 
vianočným stromčekom si našla 
okrem množstva hračiek aj krásny 
ľudový kroj. A ako jej len pristane! 
A čo tréma? Samozrejme, že sa ob-
čas pred vystúpením dostaví. Na 
pódiu sa cíti najistejšie so svojím 

ockom Martinom, ktorý  popri ná-
ročnej práci záchranára nachádza 
i rozdáva radosť a pozitívnu ener-
giu spevom a hrou na heligónke. Je 
členom folklórnej skupiny Sitňan, 
známej doma i v zahraničí, a všet-
ko nasvedčuje tomu, že v Danielke 
(a možno aj jej bračekovi) im rastie 
krásna  budúcnosť.

Janka Bernáthová
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Účastníci a porota v prednese poézie a prózy

Talentovaná speváčka Danielka Kminiaková so svojim ockom Martinom
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IV. liga – JUH dospelí 16. kolo

Hliník /Hr. - B.Štiavnica  0:2 (0:0)
Góly: 54’ Šima, 75’ Kminiak
Pažout, Halát, Dulaj, Hanzlík A., 

Čiliak, Šima, Kosec (87’ Ferenčík), Ba-
rák N., Budinský D., Kminiak, Číž (50’ 
Lupták) 

O obrovské prekvapenie celého 
kola sa postarali naši hráči, keď na 
ihrisku favorita získali cenné víťaz-
stvo, úplne zaslúžene, keď počas ce-
lého stretnutia boli favoritovi viac 
ako vyrovnaným súperom. Už v 5’ 
sme sa dostali do sľubnej šance, no 
Kminiak z 10 m prestrelil. Domáci 
pohrozili v 28’, no bravúra Pažouta 
im zabránila, aby išli do vedenia. 
O 4’ neskoršie znova naša obrana 
trestuhodne nechala strieľať z 18 m 
útočníka domácich, no jednotka v 
našom mužstve vytiahla jedinečný 
zákrok. A tak mužstvá odchádza-
li do kabín  bez streleného gólu. 
Prvý úder sme domácim zasadili 
v 54’. Budinský našiel prihrávkou 
vo veľkom vápne Šimu a ten chlad-
nokrvne prekonal brankára. V 74’ 
mali super šancu domáci, keď naša 
obrana  mala deň otvorených  dverí 
a útočník išiel sám na našu bránu, 
no jeho strela z vnútra 16-tky mala 
parametre prípravkára. O minútu 
neskoršie sme predviedli moder-
nú akciu. Budinský prebral ideálne 
prihrávku z hĺbky nášho územia, 
ešte na našej polovici presne prihral 
na nalietajúceho Kminiaka, ktorý 
si poradil s obrancom a bezpečne 
zavesil. Po tomto momente domáci 
nevedeli, čo majú hrať. Na nohy ich 
mohla postaviť nariadená 11-tka v 
85’ za ruku v 16-tke. No Pažout bol 
v tomto stretnutí nepriestrelný, a 
tak stav sa nemenil. Čerešničku 
na torte sme mohli pridať v 87’, no 
Lupták ani Kminiak ju už tam ne-
dali, ale aj tak si naši hráči zaslúžia 
pochvalu za predvedenú hru, ale aj 
za získanie cenných 3 bodov. 

  
IV. liga dorast 16. kolo 

Hliník/Hr. - B.Štiavnica 2:2 (1:1), 
góly: 20’ Ďurovič, 50’ Meňuš

Szabo – Déneši, Bartík, Schrom, 
Ferenčík, Potančok, Ladický, Ďu-
rovič, Židík, (77’ Lichner), Šemo-
da, Meňuš

Stretnutie prinieslo priemerný 
futbal, no chlapci si svojou hrou 
a prístupom odniesli bod. Aj keď 
sme prehrávali, naši dorastenci vy-
rovnali nielen stav, ale aj hru a išli 
sme do vedenia. Zdalo sa, že bude-

me úspešní a odvezieme si 3 body, 
no domáci zachraňovali bod po 
našej  zbytočnej chybe.   

II. trieda dospelí

Spravodlivá deľba bodov

B.Štiavnica B – Ostrý Grúň 1:1 (1:0), 
gól: 45’ Číž

Kraják – Boroška (46’ Binder), Mališ, 
Číž, Macko, Hrabko, Hanzlík P., Barák 
Ľ. (78’ Sluka), Majerský (61’ Šima), Fe-
renčík, Kozárik

Stretnutie sa hralo za prudkého 
vetra, čo robilo značné problémy 
obom mužstvám. 1.polčas hra-
lo naše mužstvo po vetre, no túto 
možnosť na častú streľbu nevyuži-
lo. Prvú možnosť na zmenu skóre 
sme mali až v 33’. Hrabko bol vo 
vnútri veľkého vápna faulovaný, no 
nariadenú 11-tku Barák nepreme-
nil, keď jeho prudkú strelu brankár 
vyrazil. V 40’ sa Číž zastreľoval, keď 
jeho strelu z 25 m brankár len s ná-
mahou vyrazil. No jeho chvíľa priš-
la v 45’, keď z 35 m zahrával priamy 
kop a jeho nevídaná delovka vy-
mietla ľavú šibenicu prekvapeného 
gólmana hostí. Hostia pohrozili v 
55’, no obrovskú šancu nepremenili 
po skvelom zákroku Krajáka. No v 
3’ už boli úspešní a po strele z 18 m 
a jemnom teči vy rovnali stav stret-
nutia na konečných 1:1.

III. liga SŽ a MŽ 14.kolo 

SŽ – Žiar/Hr. - B.Štiavnica 5:1 (3:1), 
gól: Pastier

MŽ – Žiar/Hr. - B. Štiavnica 1:5 (1:1), 
góly: Prokaj 2, Bartoš, Horák, Chovan

Kam na futbal?
IV. liga  dospelí 17.kolo 17.4. o 16,00 

hod. B.Štiavnica- Divín, Š. Bane - Hli-
ník/Hr.

IV. liga dorast 17.kolo 16.4. o 14 
hod. B. Štiavnica - Tornaľa

III. liga SŽ a MŽ 15.kolo 16.4. o 10 – 
12 hod. B.Štiavnica – Hliník/Hr.

II. trieda dospelí 11.kolo 16.4. o 
16,00 hod. Skl. Teplice - B.Štiavnica 
„B“ 

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 
4. liga sk. JUH – 16. kolo

Kováčová - Š. Bane 3:1 (2:0)
Sekula – Turkota, M. Pavlík, Holmík, 

Ševeček (30’ Spišiak), Osvald,V. Pav-
lík, Holík (78’ Košarník), Drexler (73’ 
Sojka), Michalek, Ondrík.

Hostia začali nešťastne, keď už v 
3’ centrovaná lopta domácich skon-

čila v Sekulovej bráne. V 14’ sa do-
máci dostali 2-krát k 16-tke hostí a 
bolo 2:0. V ďalšom priebehu 1. pol-
času boli hostia lepším mužstvom, 
najväčšiu šancu mal Spišiak, no ne-
skóroval. Už minútu po prestávke 
vsietili domáci takmer z polovice 
ihriska 3. gól. Potom sa dostali k 
slovu aj hostia, vytvorili si 3 gólové 
šance, všetky však zneškodnil do-
máci brankár. Až 4. príležitosť vyu-
žil Holmík, ktorý znížil na 3:1. v 83’ 
bol po 2 žltej karte vylúčený Ondrík 
a oslabené piarske mužstvo už ne-
dokázalo zvrátiť priebeh stretnutia.                                                                         
J.Daubner

II. trieda, 10.kolo 

Prenčov – V. Lehota 1:6 (0:3)

Juhás – A. Chovan, B. Beňovic, Do-
linský (85’ Riznár), Marek Výboch, M. 
Beňovic, Vlček, Brnák, M. Chovan (70’ 
Hronček), Martin Výboch, J.Krajčovic 
(32’ S. Krajčovic)

Hostia boli počas celého zápasu 
lepším mužstvom, už v 1.polčase 
si vytvorili 3 gólový náskok. V 
2.polčase síce Marek Výboch zní-
žil na 1:3, no potom hostia pridali 
ďalšie 3 góly a zaslúžene zvíťazili.                                                                                                   
J.Dolinský

B.Belá – H.Hámre 1:2 (1:0)

Prokaj – M. Javorský, Palášthy, A. 
Javorský, Selyem, Hankovič, Hanzlík, 
Lukáč, Durbák, Debnár, Buzalka

1. polčas bol vcelku vyrovnaný, 
domáci sa v 19’ ujali vedenia 1:0 
gólom Paláštyho. 8’ po prestávke 
hostia vyrovnali a v 83’ po chybe 
domáceho brankára a následnej 
penalte upravili na konečných 1:2.                                                                                                           
R.Pavlík
Tabuľka 2.triedy:

ROMAN KURUC

ŠPORT

Inzercia

1. V. Lehota 9 8 1 0 40:4 25
2. H. Hámre 9 5 3 1 13:6 18
3. B. Belá 9 4 2 3 17:11 14
4. B.Štiavnica B 9 4 2 3 15:13 14
5. O. Grúň 9 4 2 3 22:22 14
6. Prenčov 9 4 0 5 17:33 12
7. H.Beňadik 9 3 1 5 12:16 10
8. M.Lehota 8 1 1 6   8:20   4
9. S.Teplice 9 1 0 8 14:33   3

Favoritovi sme uchmatli 3 body
Z bežeckého kalendára

Bežecké preteky sa začali začiat-
kom marca a pokračujú celý rok. 
Dňa 13.3.2011 (nedeľa) sa v Čier-
nych Kľačanoch, okr. Zlaté Morav-
ce konal cestný beh pod názvom 
Čiernokľačianska Pyxida, na 15 km 
trať sa postavili dvaja Štiavničania. 
Vhlavnej kategórii mužov sa na 10. 
mieste umiestnil Roman Šlúch z 
B.Štiavnice. V kategórii M-40 rokov 
na 7.mieste skončil Daniel Matis z 
B.Štiavnice. 

Dňa 19.3. sa konal Beh oslo-
bodenia v obci Sielnica už jeho 
15. ročník. V kategórii 50 rokov 
sa na 2. mieste umiestnil Juraj 
Cengel z B.Štiavnice. 

Na druhý deň 20.3. sa bežalo v 
maďarskom meste Ostrihom. Na 
10 km trati vyhral Daniel Matis 
z B.Štiavnice spomedzi 66 štartu-
júcich.  

Dňa 26.3.sa konal 3. ročník 
Behu oslobodenia obce Jasenie 
,okr. Brezno na Horehroní. Na 
2. mieste v kat. M-70 ročných sa 
umiestnil Juraj Cengeľ z B.Štia-
vnice. 

V utorok 29.3. sa konal Beh 
oslobodenia Zvolena. Na 5,3 km 
trati sa na 2.mieste v kat. M-50 
umiestnil Juraj Cengel z B.Štia-
vnice, na 5.mieste v hlavnej kate-
górii Daniel Matis, a na 9.mieste 
Peter Kozák z B.Štiavnice.  

Dňa 2.4.2011 sa konal Beh 
oslobodenia Topolčianok, už 
jeho 37. ročník. Na 12 km trať sa 
postavilo 84 pretekárov, v kate-
górii nad 40 rokov sa na 5.mies-
te umiestnil Daniel Matis a na 
8.mieste Peter Kozák, obaja z 
B.Štiavnice. V ten istý deň štar-
toval na Zvolenskej Corride (8,3 
km) vo Zvolene Roman Šlúch z 
B.Štiavnice, ktorý v hlavnej kat. 
mužov skončil na 9.mieste. 

 red.

Predám TOYOTA YARIS 1,0   
TB 5 dverová, rok 2007, červe-
ná, 4x zimné pneumatiky -plech 
R14 + 4x letné - na diskoch R15, 
najazdené 70 000 km, cena  4300 
€, tel.č.: 0908 603 204

Prenajmem obchod-
né priestory 52m2  na 
ul. Remeselnícka č. 17 

(pod Poštou).
Voľné Ihneď. Mobil: 

0903 222 539
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INZERCIA

POŠTOVÁ BANKA
Čo môžete u nás získať?
• Výhodné šetrenie až so 7% 

úrokom • Dostupnú pôžičku na 
čokoľvek aj dôchodcovia do 70 
rokov • Pôžičku na bývanie bez 
dokladovania bločkov • Lepšiu 
splátku – až aj pre živnostníkov • 
Zabezpečenie si svojho dôchod-
ku s výhodným šetrením • Vý-
hodné poplatky na osobnom účte 
• Zabezpečenie a ochrana svojho 
majetku • A v poslednom rade 
kvalitné služby v Poštovej ban-
ke!!! Zastavte sa na pošte Banská 
Štiavnica kde je Vysunuté akvi-
zičné pracovisko Poštovej banky 
alebo volajte: 0901 798 926

Firma 
Sibacol, s.r.o

(Farby – laky – 
železiarstvo)

Srdečne pozýva dňa 
20.04.2011 (streda) na 

ďalšiu predvádzaciu 
akciu elektrického a 

ručného náradia zna-
čiek Dewalt, Fischer.

Na objednaný tovar 
v tento deň budú špe-

ciálne ceny. 
Tešíme sa na 

návštevu!

GASTROFESTIVAL 2011                      
kde nájdete aj                           
SABADA BAR                                              

18.04. – 20.04.2011                             
Od 11:00 do 19:00 hod.                         
S0Š obchodu a služieb             

Jilemnického 1282                                 
Žiar nad Hronom


