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Mestskí poslanci na svojom 
poslednom zasadnutí hlasovali 
aj o informatívnej správe 
o digitalizácii kina Akademik. 
O čo ide?

Za posledných 20 rokov nastal 
výrazný technologický posun vo 
všetkých oblastiach života. Dyna-
mický rozvoj techniky neobišiel ani 
kiná, v ktorých dodnes fungujú čas-
to 20 a niekedy aj viacročné premie-
tačky 35mm fi lmov. V súčasnosti 
prebieha nielen na Slovensku ma-
sívny proces digitalizácie kín, kto-
rý sa zásadne dotkne aj kina Aka-
demik. Už v prvej polovici roka na 
konferencii o digitálnych kinách 
uviedol riaditeľ najväčšej distribuč-

nej fi lmovej spoločnosti Tatra Film 
I. Solár, že „stav digitalizácie jedno-
sálových kín na Slovensku je v rám-
ci Európy druhý najhorší hneď po 
Rumunsku.“ Jeho vystúpenie bolo 
mimoriadne konkrétne: poslednú 
distribučnú kópiu na 35-milimet-
rovom páse pustí Tatra Film do kín 
v decembri 2011. Analógové kiná 
majú teda v krátkej budúcnosti na 
výber medzi dvoma možnosťami: 
buď zatvoria úplne, alebo nebudú 
premietať až do svojej digitalizácie.

Vzhľadom na uvedené sme ab-
solvovali pracovné rokovania so 
zástupcami Audiovizuálneho fon-
du, ako aj so zástupcami spoločnos-
tí, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou 
kín.  
3.str.

Kino čaká rozhodujúci rok

V sobotu 19. novembra sa v 
priestoroch Kultúrneho centra 
v Banskej Štiavnici konal 
už 3. ročník medzinárodnej 
bodovacej súťaže v latinsko-
amerických a štandardných 
tancoch o Pohár primátorky 

mesta. Tento rok sa do súťaže 
prihlásilo 195 súťažných párov 
zo Slovenska, Maďarska a 
Poľska. 

Podujatie zorganizoval Fáber Dan-
ce School v spolupráci s Mestom Ban-

ská Štiavnica, oddelením kultúry, 
cestovného ruchu a športu. Patronát 
nad súťažou má už tretí rok profesio-
nálny tanečník Juraj Fáber so svojím 
tímom. Okrem tejto krásnej súťa-
že organizuje v našom meste taneč-
né kurzy na základných a stredných 

školách pre deti a mládež a kurzy pre 
dospelých zameraných na latino a v 
poslednej dobe čoraz populárnejšiu 
zumbu fi tnes. Samotná súťaž sa za-
čala hneď od skorých ranných hodín 
prezentáciou súťažných párov a trva-
la do neskorých večerných hodín. V 

O pohár primátorky mesta
3. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže v latinsko-amerických a štandardných tancoch

preplnenej sále Kultúrneho centra sa 
mohli začať prezentovať tanečné vý-
kony súťažných párov, kde sa na jed-
nom meste spojila vášeň, tempera-
ment a ladnosť pohybov, dotváraná 
zmyselnou a dynamickou hudbou. 
Iste mi dajú za pravdu všetci zúčast-
není, že sa veru bolo na čo pozerať. 
Tanečné páry súťažili v kategóriách 
Hobby deti II., junior I., II., deti II. D, 
ŠTT LAT, junior I. D, ŠTT LAT deti II. 
D, Junior I.D ŠTT s postupným vyra-
ďovaním až po fi nále.  
3.str.

V niektorých kinách na Slovensku už digitalizácia prebehla. Takto vyzerá 
premietacia kabína po digitalizácii. V strede je umiestnený nový projek-
tor, ktorý priamo sťahuje fi lm cez internet. foto kino hviezda v trnave
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16. novembra 2011 sa v 
partnerskom meste Šoproň v 
Lesníckom múzeu uskutočnilo 
slávnostné otvorenie výstavy 
banskoštiavnického umelca 
Arpáda Pála. 

Na otvorení výstavy sa zúčastnila 
aj primátorka mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Nadežda Babiaková, Ab-
dai Géza, zástupca primátora mes-
ta Šoproň, pán Arpád Pál, Ing. Ivana 
Nikolajová, prednostka MsÚ, Ľubo-
mír Barák, poslanec MsZ, Ing. Ján 
Totkovič, riaditeľ SPŠ S.Mikovíniho, 
Dr. Varga Tamás, riaditeľ Lesníc-
keho múzea v Šoproni, pán Andrej 
Ebert, ako aj iní hostia či už z Ban-
skej Štiavnice alebo zo Šoprone. 

Výstavu otvoril zástupca primáto-
ra mesta Šoproň a primátorka mes-
ta Banská Štiavnica, ktorá vo svo-
jom príhovore uviedla, že kontakty 
a spolupráca medzi týmito partner-
skými mestami majú dlhoročnú tra-
díciu. Zároveň konštatovala, že tieto 
mestá spája veľa spoločných projek-
tov a podujatí. Šoproň je mestom 
múzeí, konferencií a festivalov, v 
ktorom sídli Západomaďarská uni-
verzita, súčasťou ktorej je aj Lesníc-

ka fakulta, pokračovateľka štiavnic-
kej Baníckej a lesníckej akadémie. 

Tvorbu Arpáda Pála určite všetci 
Štiavničania poznajú, sú to voľné 
kompozície na báze dreva, maľby, 
inkrustácie, sochárstva a keramiky. 
Arpád Pál od roku 1980 uskutočnil 
viacero výstav v Banskej Štiavnici, 
Prahe, Komárne, Bardejove, Zvo-
lene, Bratislave, Svitavách, Banskej 
Bystrici, Paríži, Londýne. 

Výstava v Šoproni pozostáva z 

dvadsiatich prekrásnych diel, ktoré 
si môžete pozrieť v termíne do 15. 
decembra 2011 a možno to spojiť aj 
s príjemnou návštevou vychýrených 
adventných trhov v tomto meste, 
ktoré sa začínajú 6. decembra 2011. 

Ďakujeme pánu Arpádovi Pálo-
vi za pozvanie a prajeme mu veľa 
tvorivých síl na vytváranie ďalších 
krásnych diel, ktorými reprezentuje 
naše mesto doma aj v zahraniční. 

Ivana Nikolajová

NOVINKY

Vedenie Mesta Banská 
Štiavnica chce opätovne 
požiadať o potravinovú 
pomoc pre tých občanov, 
ktorí o túto pomoc nepo-
žiadali v predchádzajúcom 
období. 

Preto vyzýva občanov s trvalým 
pobytom v meste Banská Štiavni-
ca, ktorí spĺňajú kritériá poskytnu-
tia pomoci, že sa môžu nahlásiť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, Radničné nám. 1 – Klientske 
centrum. Informácie sa poskytu-
jú aj na tel.č.: 045/694 96 40 alebo 
osobne u p. Márie Šimáškovej.

Oprávnení poberatelia pomoci 
sa preukážu potvrdením: 

fyzické osoby, ktoré sú pobera- -
teľmi dávky v hmotnej núdzi, 
predložia potvrdenie z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny
osoby na hranici životného mi- -
nima (rodičia a deti, na ktoré 
sú vyplácané dotácie) - predlo-
žia potvrdenie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny
poberatelia dôchodku, ktorých  -
výška dôchodku nepresahuje 
305,00 € (nepracujúci pobera-
telia starobného, predčasného, 
invalidného dôchodku. Vdov-
ský dôchodok sa nezapočíta-
va) - predložia rozhodnutie zo 
Sociálnej poisťovne o priznaní 
dôchodku v roku 2011 alebo 
rozhodnutie zo Sociálnej pois-
ťovne o výške poberaného dô-
chodku od 1. januára 2011. 
v prípade detí v náhradnej ro- -
dinnej starostlivosti, oso-
ba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti, predlo-
ží právoplatné a vykonateľné 
rozhodnutie súdu

Konkrétne miesto a čas vydá-
vania bude občanom oznámené 
dostupnými masovokomunikač-
nými prostriedkami (regionálne 
médiá, internetová stránka mes-
ta, úradná a informačná tabuľa 
mesta, atď.).

Lehota na preukázanie nároku 
je do 15. decembra 2011, v opač-
nom prípade nebude občano-
vi potravinová pomoc dodatočne 
poskytnutá. Upozorňujeme vás 
preto o dodržanie stanovenej le-
hoty pre podávanie žiadostí. 

Mária Šimášková

Potravinová 
pomoc

Vážená pani primátorka,
Dovoľte, aby som vyjadril svoje 

poďakovanie za spoluprácu pri or-
ganizácii konferencie Horská cyk-
listika ako faktor miestneho rozvo-
ja cestovného ruchu, mestu Banská 
Štiavnica, Vám, vážená pani primá-
torka, za Váš profesionálny prístup 
a osobnú angažovanosť, ako i pra-
covníkom mesta Ing. Rastislavovi 
Markovi, Igorovi Kuhnovi a ďalším 
zamestnancom mesta.

Tešil som sa, že budem môcť byť 
osobne prítomný na tejto pre nás 
významnej konferencii, avšak na-
koniec pracovné povinnosti a úlo-
hy pridelené ministrom zmenili môj 
program. Od záverov tejto konfe-
rencie očakávame, že naštartuje dia-
nie v oblasti cykloturistiky, vnesie 
systém do organizácie budovania, 
udržiavania, fi nancovania a legali-
zácie cyklotrás na Slovensku. Čaká 
nás ešte veľa práce v tomto smere a 
konferencia bola začiatkom – moti-

vátorom pre všetky zúčastnené stra-
ny, ktoré sa budú podieľať na rozvoji 
cykloturistiky. Ministerstvu dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR, sekcii cestovného ruchu zá-
leží na tom, aby sa cykloturistika a 
horská cyklistika dostala na porov-
nateľnú úroveň so susednými štát-

mi nielen kvôli tomu, že tieto od-
vetvia cestovného ruchu sú čoraz 
populárnejšie, ale aj preto, lebo po-
hyb na bicykloch prispieva k upev-
neniu zdravia jedinca, zvýšeniu jeho 
poznávacej a vedomostnej úrovne a 
plní aj pozitívnu sociálnu a sociolo-
gickú úlohu. Stanislav Rusinko

Poďakovanie primátorke

Banskoštiavnický umelec 
Arpád Pál vystavuje v Šoproni

Na fotke zľava: pán Mgr. Arpád Pál, Ing. Ivana Nikolajová - prednostka 
MsÚ, Andrej Ebert – tlmočník, Mgr. Nadežda Babiaková - primátorka 
mesta Banská Štiavnica, Abdai Géza - zástupca primátora mesta Šoproň, 
Dr. Varga Tamás - riaditeľ Lesníckeho múzea v Šoproni. foto ján totkovič

Stanislav Rusinko, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu. foto archív autora
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�1.str. Zo stretnutí vyplynuli jed-
noznačné závery, že ak má Mesto 
Banská Štiavnica záujem zacho-
vať kino, musí sa pripraviť vyna-
ložiť nemalé fi nančné prostriedky 
(odhadom 100 000 €) na jeho mo-
dernizáciu – zvukovú i obrazovú. 
Audiovizuálny fond podporuje digi-
talizáciu kín na Slovensku v obme-
dzenom rozsahu, ročne je podpo-
rených zhruba 10 kín priemernou 
sumou 25 000 – 30 000 €, zvyšok 
si musí zabezpečiť žiadateľ z vlast-
ných, alebo externých zdrojov.

Finančná stránka je najväčším ne-
gatívom celého procesu digitalizácie. 
Na druhej strane pomyselných váh 
je nielen kvalitnejší obraz a zvuk, ale 
aj uvádzanie fi lmov v čase ich celo-
slovenských premiér, a tým aj vyššia 
atraktivita pre návštevníka. V kinách, 

kde digitalizáciu realizovali, zazna-
menávajú v priemere 50% nárast 
návštevnosti, niekde dokonca ešte 
vyšší. Nie je možné zabudnúť ani na 
to, že kino je dnes jedným z mála dô-
vodov, prečo sa oplatí prísť do centra 
mesta aj v týždni, aj mimo hlavnej tu-
ristickej sezóny, je miestom oddychu 
a odjakživa aj jedným zo základných 
atribútov životaschopného mesta. V 
neposlednom rade letný fi lmový se-
minár 4 živly, pre ktorý je kino zákla-
dom existencie, v posledných rokoch 
stále napreduje a z komorného podu-
jatia sa pomaly, ale iste mení na uzná-
vané podujatie s vysokou návštev-
nosťou najmä turistov a milovníkov 
Banskej Štiavnice.

Správa, ktorú poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva zobrali na ve-
domie, obsahuje aj alternatívu, v 

rámci ktorej by sa kino zaradilo aj 
do projektu prestavby Kultúrneho 
centra, kde aj v minulosti sídlilo. 
Vzhľadom na stále nejasné fi nanco-
vanie prestavby (čaká sa na vyhláse-
nie výziev v rámci ROP) bude zrej-
me najrozumnejšie pokračovať v 
oboch zámeroch a v prípade zhody 
v pridelení prostriedkov pre obidva 
priestory realizovať len kino v rám-
ci Kultúrneho centra.

Poslanci zároveň uložili Mest-
skému úradu zapracovať fi nančné 
prostriedky na digitalizáciu kina 
do rozpočtu mesta. Pre milovníkov 
dobrého fi lmu neostáva nič iné, ako 
veriť, že pri decembrovom schvaľo-
vaní rozpočtu ostane táto položka v 
rozpočte zachovaná, a tým sa otvo-
rí cesta k modernizácii štiavnického 
kina.  Rastislav Marko

Kino čaká rozhodujúci rok
Obvodné oddelenie policajné-

ho zboru v Banskej Štiavnici dňa 
14. novembra 2011 o 17:30 prija-
lo oznámenie o dopravnej nehode 
na Ul. Akademická, kde vodič mo-
torového vozidla Nissan Terrano 
po zrážke s pouličným osvetlením 
ušiel z miesta nehody. Po vykona-
ných pátracích úkonoch bolo zis-
tené, že podozrivé osoby D.Š. a 
M.K. po predchádzajúcej kráde-
ži na osobe vykonali krádež vlá-
maním do bytu majiteľa vozidla, 
odkiaľ odcudzili kľúče od vozidla 
Nissan a tento následne odcudzi-
li a spôsobili dopravnú nehodu a z 
miesta ušli. Podozrivé osoby boli 
rozhodnutím Okresného súdu v 
Žiari nad Hronom vzaté do vyšet-
rovacej väzby.

Obvodné oddelenie policajného 
zboru v Banskej Štiavnici vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo veci 
krádeže, kde doposiaľ nezistený 
páchateľ vykonal v dobe od 
10. novembra 2011 do 15. no-
vembra 2011 v priemyselných bu-
dovách Dinas Banská Belá krádež 
elektrických vodičov, čím majite-
ľovi spôsobil škodu vo výške 
20 000,- €. Po páchateľovi uvede-
ného skutku sa pátra. 

Obvodné oddelenie policajného 
zboru v Banskej Štiavnici vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo veci 
trestného činu Ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky, z kto-
rého je podozrivý R.S., ktorý bol 
dňa 19. novembra 2011 kontro-
lovaný hliadkou OO PZ Banská 
Štiavnica, kde hliadka pri kontro-
le zistila, že vodič motorového vo-
zidla viedol vozidlo v stave vylu-
čujúcom spôsobilosť po št. ceste 
č. I/51 v obci Prenčov. Podozrivé-
mu hrozí trest odňatia slobody až 
na jeden rok. 

Obvodné oddelenie policajného 
zboru v Banskej Štiavnici vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo veci 
trestného činu krádeže vlámaním 
do areálu stavby na Ul. Dr. J. Stra-
ku v Banskej Štiavnici, kde dopo-
siaľ nezistený páchateľ vykonal 
krádež elektrického vodiča v dĺžke 
100 m, čím spôsobil fi rme Com-
bin, s.r.o., škodu vo výške 1 500,- 
€. Po páchateľovi uvedeného skut-
ku sa pátra.  Vladimír Fábry

riaditeľ OO PZ

polícia
informuje

�1.str. Poobede boli na rade do-
spelí, kategórie D, C, B a A v latin-
sko-amerických a štandardných 
tancoch. Medzi súťažnými pármi 
nechýbali ani tanečné páry Fáber 
Dance Team z Banskej Štiavnice. V 
kategórii Hobby Junior I. štartova-
li Marek Kysel a Bianka Šniagero-
vá, ktorí obsadili pekné 7.miesto. V 
kategórii Hobby Junior II. štarto-
vali 2 súťažné štiavnické páry Da-
vid Oboňa a Alexandra Biela, kto-
rí skončili na 6. mieste a súrodenci 
Zoja a Daniel Didiovci, ktorí získa-
li prvenstvo a v silnej konkuren-
cii zvíťazili. Nad tanečnými výkon-
mi dohliadala prísna porota, ktorej 
neušiel žiadny chybný krok. Medzi 
porotcami nechýbal medzi inými 
ani Milan Plačko, ktorého pozná-
me z tanečnej súťaže Let´s Dance. 
Celodenný program moderovala a 
súťažiacich uvádzala Stella Víťaz-
ková. Treba povedať, že úroveň 
súťaže má každoročne stúpajúcu 
tendenciu, čo vidieť nielen na vý-
konoch súťažiacich, ale aj na počte 
súťažných párov, ktoré sa do súťa-
že prihlásili. Hosťami tohtoročnej 
tanečnej súťaže boli tanečníci z 
Let´s Dance Matej Chren a Elena 
Podzámska, ktorí bdeli nad výkon-
mi tanečníkov. Večer sa blížilo k 
vyvrcholeniu samotnej súťaže, kde 
tancovali už len tí najlepší z najlep-
ších. V kategórii A si prvenstvo od-

niesol pár s magickým číslom 100 
z Fáber Dance Team Slovakia v zlo-
žení Mgr. Miroslava Ondrejková a 
Michal Šimanský. Poháre a medai-
ly víťazom odovzdával viceprimá-
tor Banskej Štiavnice JUDr. Du-
šan Lukačko za pomoci hlavného 
organizátora Juraja Fábera a jeho 
tímu. Víťazom v jednotlivých ka-
tegóriách srdečne blahoželáme, 
domácim párom želáme ešte veľa 

tanečných úspechov a úspešnú re-
prezentáciu nášho mesta. Na záver 
by som sa chcel poďakovať organi-
zátorom Fáber Dance School, Jura-
jovi Fáberovi a jeho tímu a Mestu 
Banská Štiavnica v mene všetkých 
zúčastnených na tomto podujatí za 
krásny umelecký zážitok a verím, 
že o rok sa stretneme na už 4. roč-
níku tejto medzinárodnej tanečnej 
súťaže.  Michal Kríž

O pohár primátorky mesta

Páry predviedli svoje umenie na tanečnom parkete. foto michal kríž

Tento rok sa prihlásilo 195 párov zo Slovenska, Maďarska a Poľska
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V poslednom čísle Štiavnic-
kých novín sme uverejnili 
obsiahly materiál o návšteve 
prezidenta SR v našom meste 
pri príležitosti udelenia mu 
čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica. V tejto 
súvislosti sme vás oboznámili 
aj s tou časťou jeho prejavu, 
v ktorom sa vyznal zo svojho 
vzťahu k nášmu mestu. 

V tomto čísle uverejňujeme tú 
časť z jeho vystúpenia, v ktorom vy-
slal svoje múdre posolstvo pre na-
šich spoluobčanov o najaktuálnej-
ších problémoch a súvislostiach: 
„Slovensko v minulosti prešlo veľ-
mi ťažkým a zložitým vývojom. Ne-
smeli sme mať svoje školy, nesme-
li sme používať svoj materinský 

jazyk, nesmeli sme ani svoju vieru 
vyjadrovať v tomto jazyku. Sloven-
sko bolo v minulosti buď pod nie-
kým, alebo s niekým. Dnes je samo-
statné a vie o nás celý svet. Sme v 
najvýznamnejších medzinárodných 
organizáciách. Boli sme už dokon-
ca aj na najvýznamnejšom poste v 
rámci OSN – boli sme nestálym čle-
nom Bezpečnostnej rady. Buďme 
preto hrdí na minulosť, ale aj prí-
tomnosť Slovenska.

Všetci naši občania majú svo-
je práva, ale aj povinnosti. Naši po-
litici majú týchto práv a povinnos-
tí viac. Súčasné Slovensko prežíva 
ťažké časy, ale ťažké časy prežíva 
aj celý svet a my sme tiež súčasťou 
tohto sveta. Problémy, v ktorých sa 
nachádzame, môžeme prekonať, ak 
si uvedomíme, že jednotlivec málo-

kedy sám niečo dokázal. K ich pre-
konaniu vždy bola potrebná veľ-
ká sila. Aj Svätoplukove prúty nám 
o tom dodnes podávajú najvýreč-
nejšie svedectvo. Najväčšia a najú-
činnejšia sila je v nás všetkých – u 
občanov i politikov. Politici často za-
búdajú, že životný a občiansky cyk-
lus nie je a nemá byť štvorročný. 

Našu spoločnú vzájomnú silu si mu-
síme uvedomiť zvlášť v tomto obdo-
bí, keď na nás čakajú veľmi vážne 
rozhodnutia. Je treba, aby sa politi-
ci prestali deliť na ľavých, pravých, 
liberálov, demokratov, socialistov. 
Musia si v prvom rade uvedomiť, že 
ak to myslia dobre, musia konať pre 
nás všetkých, pre občanov Sloven-
ska, pre naše mestá a obce. Veľmi by 
som si prial, aby sa zákony nemeni-
li každé štyri alebo aj dva roky. Re-
formy nemôžu trvať len štyri roky, 
alebo na ešte kratšie obdobie. Re-
formy by sa mali robiť preto, aby sa 
vytvorila do budúcnosti lepšia pod-
stata pre našu víziu. Ak si toto všet-
ko uvedomíme, som presvedčený, 
že ľahšie prekonáme terajšie ťažké 
obdobie. A ja pevne verím, že tomu 
tak bude.“ Ján Novák

AKTUALITY

V poslednom čísle Štiav-
nických novín v článku o 
návšteve pána prezidenta v 
Banskej Štiavnici autor článku 
doktor Ján Novák avizoval 
čitateľom, že v tomto čísle 
napíšeme podrobnejšie o tom, 
akej pocty sa p. Márii Petrovej 
dostalo od pána prezidenta 
Gašparoviča. 

Môžeš nám porozprávať, 
ako to bolo? 

V podstate to bola veľká náhoda. 
Ja som to nechcela ani takto media-
lizovať... 

Začnem tým, že rada obdarúvam 
ľudí aj svojimi knižkami. Stovky a 
stovky som rozdala známym, de-
ťom, školám, inštitúciám, na súťaže, 
do tomboly… atď. Tak som si aj 11. 
novembra 2011, keď som sa chysta-
la na Starý zámok, kde som recito-
vala na úvod prijatia pána preziden-
ta, vzala som si sebou pár mojich 
kníh, s obrovským otáznikom v du-
chu: Ktovie, či bude vhodná príleži-
tosť odovzdať ich vzácnej návšteve. 
Vhodná príležitosť tam, samozrej-
me, nebola, pán prezident prichá-
dzal aj odchádzal za zvukov fanfár, 
obklopený množstvom ľudí... Tak 
som si pomyslela – dobre, tak sa to 
malo stať, nevadí, a myslela som si, 
že tým sa pre mňa celá vec skončila.

Keďže sme v ten deň ešte vyhod-
nocovali celoslovenskú fotosúťaž 
v Múzeu vo Svätom Antone, vyba-
vovala som si záležitosti okolo sú-
ťaže a náhoda to zariadila tak, že 
Pod hríbom, presne pred obcho-
dom pani Ernekovej, som sa stretla 
s pánom prezidentom a s jeho sprie-
vodom, ktorí sa vracali pešo z Les-
níckej školy. Pán prezident podával 
ľuďom ruky a pristavil sa aj pri mne. 
„To je pani Petrová, ona nám tak pek-
ne recitovala na Starom zámku...“ - 
povedala pani primátorka. „Áno, ja 
viem, pamätám sa. Bola to veľmi pek-
ná báseň...“ - odpovedal pán pre-

zident. A ja som vtedy nabrala od-
vahu a povedala som, že neviem, 
či je to vhodná príležitosť, ale rada 
by som venovala pánu prezidento-
vi svoje knihy a podala som mu dve 
svoje knihy. „To som rád, ďakujem 
pekne. Aj ste mi do toho napísali veno-
vanie?“ - opýtal sa ma. Venovanie v 
knižke nebolo. A zákon schválnosti, 
vždy nosím perá pri sebe, teraz som 
nemala ani jedno. „Bože, požičajte 
mi niekto pero, prosím...“ - požiadala 
som okolostojacich a obzerala som 
sa, kde by som sa mohla oprieť pri 
písaní. Pero mi prvý podal s úsme-
vom pán europoslanec Maňka so 

slovami: „Ja vám dám také prezident-
ské... Ja už túto peknú knihu mám...“ 
(Darovala som mu ju v máji, keď mi 
vo zvolenskom divadle odovzdávala 
ocenenie Kvet kultúry BBSK) „Tak 
mi tam niečo pekné napíšte a my sa za-
tiaľ pozrieme, čo majú v tomto obcho-
de.“ - šokoval pán prezident nielen 
svoj sprievod, ale aj predavačky v 
obchode. A tak, kým ja som s trasú-
cou sa rukou písala venovanie, pán 
prezident sa s pani primátorkou po-
prechádzal po obchodíku a prihovo-
ril sa predavačkám. Potom si vzal 
odo mňa knižky, ešte raz poďako-
val, podal ruku a všetci odišli (podľa 
programu do Erbu na obed). No a to 
je asi všetko. 

Aké knihy si venovala 
pánu prezidentovi?

Zbierku básní Zastavte čas na 
jednu báseň a našu spoločnú s Lub-
kom Lužinom Naša Štiavnica, kto-
rá vďaka Lubovým fotkám má veľký 
úspech a ohlas u čitateľov. 

Aký dojem v tebe zanechalo 
toto stretnutie?

Pán prezident bol veľmi milý, bez-
prostredný. Uvedomujem si, že naše 
stretnutie bolo naozaj len dielom ná-
hody a som za túto náhodu vďačná. 
Pre mňa osobne to je a bude vzácna 
spomienka. Nora Bujnová

Nečakané, no o to príjemnejšie 
stretnutie s prezidentom SR

Mária Petrová venovala pánu prezidentovi svoju publikáciu. foto lubo lužina

Prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič.

Posolstvo od Ivana Gašparoviča
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V neveľkej dedinke Brodzany 
neďaleko Partizánskeho sa nachá-
dza Slovanské múzeum A.S.Pu-
škina. V miestnom kaštieli žila 
sestra manželky veľkého ruské-
ho básnika A.S.Puškina Alexan-
dra Gončarevová, ktorá sa vyda-
la za baróna Gustáva Friesenhofa, 
rakúskeho diplomata v Rusku, s 
ktorým striedavo žila v Moskve 
a v Brodzanoch. Puškinova man-
želka Natália po tragickej smrti 
svojho manžela spolu so svojimi 
štyrmi deťmi často navštevovala 
rodinu svojej sestry v brodzian-
skom kaštieli. A hoci samotný 
básnik Slovensko nikdy nenav-
štívil, v kaštieli sa zachovalo veľa 
pamiatok – kníh, rukopisov, ob-
razov, osobných predmetov, foto-
grafi í a pod., ktoré tu zanechala 
rodina básnika. 

Zoznámiť sa so životom básnika 
a jeho rodiny bolo cieľom exkurzie, 
ktorú absolvovali študenti druhé-
ho ročníka, učiaci sa ruský jazyk. 
Bolo krásne slnečné, hoci trochu 
mrazivé počasie, ktoré priam lá-
kalo na prehliadku priľahlého par-
ku, v ktorom sú umiestnené sochy 
slovenských a ruských básnikov a 
spisovateľov. V interiéri kaštieľa 
lektorka veľmi zaujímavo a púta-
vo rozprávala o histórii kaštieľa a 
o vzťahoch, viažucich ruskú kultú-
ru k tomuto miestu. Za prejavený 
záujem, množstvo kladených otá-
zok a hlavne disciplínu si študenti 
od zamestnancov kaštieľa vyslúži-
li pochvalu.

Možno to spôsobila náhoda, 
exkurzia sa konala 11.11.2011, 
zúčastnilo sa jej 11 študentov a 
prehliadka kaštieľa skončila zápi-
som do pamätnej knihy presne o 
11. hodne a 11. minúte.

Darina Cesnaková

Boli sme 
v Brodzanoch

Študenti Gymnázia Andreja 
Kmeťa na ceste za kultúrou. 
foto darina cesnaková

V rámci Všeobecne záväzného 
nariadenia Banskobystrického 
samosprávneho kraja č.15/2010 
na rok 2012 je možné do 30. 
novembra 2011 predkladať 
žiadosti o poskytnutie dotácie 
na nasledujúci rok. 

V rámci uvedenej výzvy môže byť 
dotácia poskytnutá na projekty, kto-
ré pomáhajú propagovať región v ce-
loštátnom a v medzinárodnom me-
radle, sú novátorské, netradičné, 
rozvíjajú aktivity, ktoré majú morál-
ny prínos, pomáhajú rozvíjať tvori-
vosť, vzdelávajú, vychovávajú a roz-
víjajú telesnú kultúru detí a mládeže, 
a uchovávajú a rozvíjajú kultúrne de-
dičstvo Banskobystrického regiónu.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je 
potrebné predložiť na predpísanom 
tlačive spolu so všetkými povinnými 
prílohami do podateľne BBSK, alebo 
poštou na adresu: Úrad Banskobys-
trického samosprávneho kraja, Ná-
mestie SNP č. 23, 974 01 Banská 
Bystrica. Viac informácií je dostup-
ných na stránke Banskobystrického 
samosprávneho kraja: http://www.
vucbb.sk/portal/obcan/dotacie

Ak máte nápad, ktorý pomôže ži-
votnému prostrediu v našom meste a 
ste pripravení ho realizovať pomocou 
dobrovoľnej práce vás, vašich pria-
teľov, susedov a známych, prihláste 
svoj projekt do 6. ročníka grantového 
programu spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s. a Nadácie Ekopolis. 

V tomto ročníku budú podporo-
vané aktivity zamerané na výsadbu 
novej zelene a revitalizácia pôvod-
nej zelene (dreviny, trvalé trávna-
té porasty, kvety), čistenie a upra-
tovanie verejných priestranstiev, 
vodných tokov a plôch, vrátane re-
vitalizácie brehových porastov, sta-

rostlivosť o ekoplochy, záhrady a 
sady pri školách, projekty športovo-
rekreačného charakteru podporujú-
ce trávenie voľného času v prírode, 
sprístupnenie, úprava a dotvorenie 
príťažlivých, hodnotných a zaují-
mavých lokalít v chránených alebo 
inak krajinársky hodnotných úze-
miach a miest, ktoré ponúkajú pek-
ný výhľad na krajinné scenérie, sú 
typické pre danú oblasť, najlepšie 
reprezentujú danú oblasť a iné.

Na jeden projekt môže byť poskyt-
nutý grant vo výške od 500 - 8500 
eur. Termín predkladania projektov 
je 30. novembra 2011. Viac infor-
mácií o programe a jeho podmien-
kach nájdete na stránke: http://
www.ekopolis.sk/programy/granto-
ve-programy/zelene-oazy.html

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., v 
spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlá-
sila výzvu s názvom Hľadáme ďal-
ší zmysel – PRE PODNIKANIE na 
podporu zamestnanosti ľudí so slu-
chovým postihnutím. Dotácie budú 
na podporu zamestnanosti ľudí so 
sluchovým postihnutím, ktorí ovlá-
dajú posunkový jazyk a majú silnú 
motiváciu rozbehnúť vlastné pod-
nikateľské aktivity. Termín pred-
kladania projektov je 30. novembra 
2011. Viac informácií o programe a 
jeho podmienkach nájdete na strán-
ke: www.nadaciapontis.sk

Ad hoc podpora 2011 je dlhodobo 
otvorená schéma Nadačného fondu 
Slovak Telekom pri Nadácií Inten-
da, ktorej cieľom je podpora inova-
tívnych projektov v oblasti kultúry, 
podpory vzdelávania, podpory zne-
výhodnených skupín obyvateľstva, 
zdravotníctva, životného prostre-
dia, športu alebo charity. Fond je 
tiež zameraný na podporu projektov 
pružného riešenie problémov v ne-

predvídaných situáciách, ako napr. 
ad hoc humanitárna pomoc v prípa-
de živelnej, alebo inej katastrofy. O 
podporu prostredníctvom projektov 
sa môžu uchádzať občianske združe-
nia, neziskové organizácie, nadácie, 
príspevkové organizácie a jednotliv-
ci vo veku od 18 rokov. Termín pred-
kladania projektov je 30. novembra 
2011. Viac informácií o programe a 
jeho podmienkach nájdete na strán-
ke: http://www.fondst.sk/podpora-
ad-hoc

Grantový program ING Šanca pre 
deti je zameraný na podporu integrá-
cie a zvýšenie kvality vzdelávania žia-
kov so zdravotným znevýhodnením 
v bežných materských a základných 
školách. Táto výzva je špeciálne zame-
raná na pomoc žiakom s poruchami 
správania. Prostredníctvom progra-
mu budú podporené pozitívne tren-
dy vo vzdelávaní žiakov s porucha-
mi správania, ktoré žiakom umožnia 
rozvíjať ich schopnosti, zručnosti a 
vedomosti. Cieľom programu je zvý-
šiť kvalitu vzdelávania žiakov s po-
ruchami správania v materských a 
v oboch stupňoch základných škôl. 
V rámci výzvy budú podporené pro-
jekty zamerané na - vzdelávanie uči-
teľov materských škôl a na učiteľov 
prvého a druhého stupňa (rodičov a 
príbuzných), na preventívne progra-
my a programy podpory vyškoleným 
učiteľom v práci so žiakmi s porucha-
mi správania (supervízia, psychote-
rapia); využívanie špecializovaných 
didaktických a iných pomôcok; pod-
poru práce učiteľa asistentom učite-
ľa. Termín predkladania projektov 
je 2. decembra 2011. Viac informá-
cií o programe a jeho podmienkach 
nájdete na stránke: http://www.so-
cia.sk časť "Blokové granty".

Denisa Chríbiková

Aktuálne výzvy na dotácie

9. novembra 2011 prebehol 
už 8.ročník podujatia 
Od srdca k srdcu. 

Názov výstižne pomenoval cha-
rakter a zmysel tohto nádherného 
popoludnia v priestoroch kammer-
hofskej kaplnky, v ktorej sa zišli čle-
novia a priaznivci SZTP. Organizátor-
mi boli spomínaný Slovenský zväz 
telesne postihnutých v spolupráci s 
Pohronským osvetovým strediskom 
Banská Štiavnica. Prítomných priví-

tali Ivan Madara, predseda OC SZTP 
a za BBSK BŠ p. Mgr. Mária Petro-
vá, ktorá zároveň celý program uvá-
dzala a tiež k nemu prispela význam-
nou mierou a šarmom jej vlastným. 
So svojou tvorbou a prednesom ďal-
ších autorov vystúpili tiež členovia p. 
Jolana Šamová, Mária Bucholcerová, 
Alica Gajanová, Zuzana Turáneková, 
jej dcérka Paulínka spoločne s Tamar-
kou Pižurnou. O hudobnú produk-
ciu sa postarali a prítomných zauja-
li p. Jožko Dubovský z Beluja a žiaci 

zo Základnej umeleckej školy pod ve-
dením p. učiteľov Pigoša a jeho ko-
legu. Na záver popoludnia pripravili 
občerstvenie s chutnými zákuskami 
a koláčmi p. Anna Peťková, predsed-
níčka SZTP so svojimi kolegyňami. 
Poďakovanie patrí organizátorom a 
všetkým ďalším, ktorí prispeli k zdar-
nému priebehu a pomohli vytvoriť 
pocit spolupatričnosti u všetkých prí-
tomných. Dôkazom toho bol záve-
rečný dlhotrvajúci potlesk v jezuit-
skej kaplnke. Ivan Madara

Podujatie Od srdca k srdcu
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V sobotu 19. novembra 2011 
OZ Fotoklub BLUR pripravil pre 
deti od 10 do 16 rokov Prvú 
detskú fotografi ckú dielňu, 
ktorá sa konala v priestoroch 
Kultúrneho centra. Workshopu 
sa zúčastnilo 6 detí z Banskej 
Štiavnice i okolitých miest a 
obcí. 

V priebehu dňa si deti osvojili zá-
kladnú terminológiu i stručnú teó-
riu a učili sa fotografovať portrét, 
krajinu, architektúru i detail. So-
botné počasie bolo chladné a sych-
ravé, čo však nezabránilo srdečnej 
atmosfére a vznikajúcim dobrým 
vzťahom medzi mladými účastník-
mi fotografi ckej dielne a ich lektor-
mi, ktorých tvorili členovia Fotoklu-
bu BLUR. Výstupom celodenného 
snaženia boli tri fotografi e, por-
trét a dve fotografi e z exteriéru. Tie 
boli vystavené v rámci symbolickej 
vernisáže, ktorej sa zúčastnili mla-
dí fotografi  s rodičmi a priateľmi, 
lektori workshopu a sympatizan-
ti fotoklubu. Za mesto prišiel akciu 
podporiť vedúci Oddelenia kultúry, 
cestovného ruchu a športu Ing. Ras-
tislav Marko. Po úvodnom prího-
vore a zhodnotení celého dňa bolo 

vyhodnotené účinkovanie jednot-
livých účastníkov: 1. miesto: Emí-
lia Píšová za fotografi u "Zamrznu-
té listy", 2. miesto: Radka Uríčková 
za fotografi u "Dom na Ružovej uli-
ci" a 3. miesto: Lukáš Garai za fo-
tografi u "Jesenné kvety". Priestory 
pre usporiadanie fotografi ckej diel-
ne poskytlo a ceny do súťaže veno-
valo Mesto Banská Štiavnica, kto-
rému OZ Fotoklub BLUR úprimne 
ďakuje. Záver vernisáže sa niesol v 
uvoľnenej atmosfére a dobré poci-
ty z celého dňa nás utvrdili, že tie-

to aktivity majú budúcnosť a dopyt 
po nich je. Preto do budúcnosti fo-
toklub plánuje organizovanie ďal-
ších workshopov a založenie veko-
vo neobmedzeného fotografi ckého 
krúžku. 

OZ Fotoklub BLUR ďakuje 
všetkým zúčastneným mladým fo-
tografom za príjemne a užitočne 
strávený čas. Prvú detskú fotogra-
fi ckú dielňu bolo možné uskutočniť 
za podpory Mesta Banská Štiavni-
ca, fi riem Comex, MGphoto a Piz-
zeria Soragna. OZ Fotoklub BLUR

ZAUJÍMAVOSTI

Rok 2011 bol mimoriadne 
významný pre Územný spolok 
SČK v Banskej Štiavnici. Bol 
to rok 130. výročia založenia 
organizácie Červeného kríža 
v Banskej Štiavnici, prvej 
organizácie Červeného kríža 
na Slovensku a 20. výročia 
založenia Sociálneho strediska 
SČK, taktiež prvého na 
Slovensku. 

Obidve tieto výročia vo svojich 
prejavoch spomenula Ing. Silvia 
Kostelná poverená zastupovaním 
generálnej sekretárky SČK, ako aj 
primátorka mesta Banská Štiavni-
ca Mgr. Nadežda Babiaková na sláv-
nostnom podujatí, ktoré sa usku-
točnilo dňa 18. novembra 2011 
v obradnej sieni historickej ban-
skoštiavnickej radnice. Ing. Silvia 
Kostelná a riaditeľka Sekretariátu 
Územného spolku SČK v Banskej 

Štiavnici Kataríny Senciová odo-
vzdali 23 plakiet prof. MUDr. Jana 
Janského.

Diamantovú plaketu: JUDr. Ja- -
roslavovi Kubinskému. 
Zlatú plaketu: Ing. Gabriele Ma- -
ďarovej, Beáte Siládiovej. Mare-
kovi Sencimu, Ing. Pavlovi Fa-
bianovi. 
Striebornú plaketu: Ing. Slavo- -
mírovi Palovičovi, Zuzane Ma-
liniakovej, Valérovi Brigantovi, 
Janke Tenkelovej, Matúšovi Fe-
riancovi, Jurajovi Ľuptákovi. 
Bronzovú plaketu: Patrikovi  -
Hölczovi, Kataríne Tieleschovej, 
Júlii Neubauerovej, Petrovi Pin-
terovi, Radoslavovi Jakubíko-
vi, Janke Burianovej, Michalo-
vi Surovčíkovi, Ing. Vítězslavovi 
Lazarovi, Ivane Tenkelovej, Já-
novi Majsniarovi, Tomášovi Ba-
rišovi, Vladimírovi Taligovi.

Ďakujeme našim sponzorom 
COOP Jednota Žarnovica a Alene 
Výbochovej. Katarína Senciová

Detská fotografi cká dielňa

Účastníci fotografi ckého workshopu. foto lubo lužina

Odovzdávanie plakiet profesora 
MUDr. Jana Janského v obradnej 
sieni radnice. foto michal kríž

Dve celoslovenské výročia 
mesta Banská Štiavnica

16. novem-
bra uplynie 
10 rokov od 
smrti nášho 
manžela, 
otca, dedka 
Petra Orčí-
ka. Tí, čo ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. 
Ďakuje celá rodina.

...zotrie im 
u očí každú 
slzu a už ne-
bude smrti 
ani žiaľu ani 
náreku ani 
bolesti viac 
nebude, lebo prvé sa pominu-
lo.“
S úctou a láskou si 25. no-
vembra pripomenieme 11. 
výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca, 
syna a príbuzného Jána 
Müllera. Tí, čo ste ho pozna-
li, venujte mu, prosím, mod-
litbu a tichú spomienku.

V sobotu 19. novembra sme 
so skupinou detí z Detskej 
organizácie FÉNIX navštívili 
Banskoštiavnickú kalváriu. 

Deti sa zoznámili s jej histó-
riou a so súčasnou obnovou ka-
plniek, ktoré si adoptovali zná-
me a menej známe osobnosti, ale 
aj rodiny, ktoré zostali vzhľadom 
na skromnosť v anonymite. Hoci 
počasie nebolo práve naklonené 
k organizovaniu podobných pod-
ujatí, Fénixáci prehliadku nášho 
historického skvostu absolvova-
li v pohode. Po zostupe ich čakalo 
milé prekvapenie, ktoré pre nich 
pripravil majiteľ fi rmy COLOR R. 
Rusňák. V turistickej ubytovni Sa-
lamander si deti mohli vďaka jeho 
pozvaniu oddýchnuť a posedieť 
si pri teplom čaji. A tak by sme sa 
radi aj touto cestou poďakovali p. 
Rusňákovi, ale aj personálu štiav-
nickej plavárne, kde deti strávili 
pekný zvyšok turisticko-poznáva-
cieho podujatia v Banskej Štiav-
nici. Na rozdiel od iných plavár-
ní, ktoré navštevujeme, štiavnický 
personál je skutočne ústretový a 
návštevník je pre nich hosťom a 
nie príťažou.

ÚSpR FÉNIX v Novej Bani

Poďakovanie
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Aj napriek tomu, že stav 
mnohých kultúrnych pamiatok 
na Slovensku vôbec nie je 
radostný, ani kríza neubrala na 
odhodlaní mnohých majiteľov 
pamiatkových objektov 
využiť štrukturálne fondy 
s možnosťou fi nancovania 
týchto objektov z programu 
Obnovme si svoj dom, alebo 
ponuky štedrých investorov a 
zveriť chátrajúce pamiatkové 
objekty do rúk odborníkov, 
reštaurátorov, architektov, 
aby im prinavrátili niekdajšiu 
krásu a pôvab. 

10. novembra Ministerstvo kultú-
ry SR a Nadácia SPP vyhlásili výsled-
ky VI. ročníka celoslovenskej súťaže 
Kultúrna pamiatka roka a slávnost-
ne odovzdali ceny Fénix za rok 2010. 
Medzi 18 nominovanými projektami 
bol aj obnovený niekdajší meštian-
sky dom v Banskej Štiavnici na Kam-
merhofskej ulici č.16 majiteľa Ing. 
Rastislava Anguša s manželkou, kto-
rý si obnovou tohto objektu prevzal 
celoslovenské ocenenie a zlatú sošku 
Fénixa. Predseda 9 člennej odbornej 
poroty Ing. arch. Pavol Ižvolt k obno-
ve domu povedal: „Naša súťaž je špe-
cifi cká tým, že dávame cenu vlastníkovi 
za prejavené úsilie. Pritom však nesmie-
me zľaviť z náročných kritérií, to zna-
mená, že realizované pamiatkové obno-
vy by nemali mať žiadne výrazné chyby. 
V tejto súvislosti sa mi veľmi páčil meš-
tiansky dom v Štiavnici, ktorý po jeho 
obnove akoby prinavrátil kultúru býva-

nia v 19.stor. v tej svojej niekdajšej krá-
se. Po obnove objektu bolo tam zacho-
vané množstvo umelecko-remeselných 
prvkov, čo bolo taktiež dôležitým krité-
riom pre udelenie ocenenia. Je totiž ove-
ľa ťažšie rekonštruovať pamiatky, ktoré 
majú už novú funkciu, alebo sú spojené s 
bývaním, ako napríklad sakrálne objek-
ty, kde niekdajšia funkcia zostala a kde 
je nie také náročné robiť obnovu.“

Ing. Rastislav Anguš k obnove 
domu povedal: „Stav objektu pred 
rekonštrukciou nebol dobrý, ale ani 
nie taký zlý, pretože tu bola predtým 
Mestská knižnica. Bolo treba urobiť 
drenáž objektu a veľa práce si vyžia-
dala fasáda, čo mimoriadne kvalitne 
zvládol akademický sochár Ján Filo. 
Obnovu vnútorných fresiek výborne 

zvládol reštaurátor Mgr. art. Ján Pat-
sch. Obaja umelci dostali taktiež celo-
slovenské ocenenia. Vynovený objekt 
púta veľkú pozornosť Štiavničanov 
i návštevníkov nášho mesta, každú 
chvíľu sa pri ňom niekto pristaví, ob-
zerá si ho a fotografuje. Jeho prízemie 
je priamo predurčené aj pre verejnosť, 
a tak plánujem tu ešte zriadiť útul-
nú, no pritom atraktívnu kaviareň, 
aby každý, kto ju navštívi, si vychut-
nal tú úžasnú atmosféru, ktorú tento 
niekdajší meštiansky dom poskytuje 
plným priehrštím.“ Ján Novák

ZAUJÍMAVOSTI

Zrekonštruovaná budova bývalej 
mestskej knižnice. foto michal kríž

O spoločenskú a kultúrnu 
budúcnosť nevidiacich a 
slabozrakých sa ako jeden z 
prvých začal zaujímať Francúz 
Valentin Haüy. V Paríži založil 
prvú školu pre nevidiacich, 
vypracoval prostriedky, aby 
zrakovo postihnutí mohli aj v 
dobe, v ktorej žil, čítať. 

Od roku 1946 sa deň narodenia 
Valentina Haüya, 13. novembra, pri-
pomína ako Medzinárodný deň nevi-
diacich. Valentin Haüy sa narodil 13. 
novembra 1745 v rodine tkáča. Ab-
solvoval klasické štúdium, počas kto-
rého sa naučil latinsky, grécky, heb-
rejsky a asi 10 ďalších živých jazykov. 
Pomerne rýchlo si začal na život za-

rábať prekladaním ofi ciálnych doku-
mentov - notárskych, obchodných 
- avšak aj súkromných. Aktivity fran-
cúzskeho nadšenca sa dostali aj za 
hranice a ruský cár Alexander I. ho v 
septembri 1806 pozval do Sankt-Pe-
terburgu, aby v meste na Neve založil 
školu. Rodák z Picardie pracoval v Be-
nátkach severu 11 rokov. Po návrate 
do Paríža v roku 1817 už upadol do 
zabudnutia a zažil nejedno sklama-
nie. Až niekoľko mesiacov pred smr-
ťou dostal povolenie, aby mohol vstú-
piť do inštitúcie, ktorú založil a v tom 
čase sa už nazývala Kráľovský ústav 
mladých nevidiacich. Haüy skonal 
19. marca 1822 v Paríži. 

Naša ZO ÚNSS v Banskej Štiavni-
ci bola založená 22. novembra 2003 

Tohto roku oslávime osem rokov od 
jej schválenia ústrednou radou ÚNSS 
v Bratislave. Od nášho trvania sa 
urobilo veľa akcií, ktoré boli nielen 
zábavné, ale predovšetkým poučné. 
Niektoré z nich sa mohli uskutoč-
niť aj vďaka projektom, ktoré nám 
schválilo a fi nančne na ne prispelo aj 
mesto Banská Štiavnica.

Dňa 15. novembra 2011 si aj naši 
členovia ZO ÚNSS pripomenuli ten-
to sviatok prijatím u p. primátorky. 
Chcela by som sa aj touto cestou po-
ďakovať za slávnostnú atmosféru, 
príjemné posedenie a darček. Ďaku-
jem p. primátorke Mgr. Nadežde Ba-
biakovej, p. Jarke Simonidesovej a za 
pekný kultúrny zážitok p. Turčanovi 
a p. Horvátovej. Alica Gajanová 

Medzinárodný deň nevidiacich

Kultúrna pamiatka roka

zvládol reštaurátor Mgr art Ján Pat

Obchodná súťaž
Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica vyhlasuje verej-
nú obchodnú súťaž: na prenájom 
priestorov. Podrobnejšie infor-
mácie na webovej stránke školy 
www.sosbs.sk a na informačnej 
tabuli Spojenej školy.

Deň otvorených dverí
Spojená škola, SOŠ obchodu a slu-
žieb, Špitálska 4 a SOŠ Ľudovíta 
Greinera v Banskej Štiavnici pozý-
vajú žiakov, rodičov a všetkých zá-
ujemcov na Deň otvorených dverí, 
ktorý sa koná v priestoroch ško-
ly na Povrazníku, dňa 30. novem-
bra 2011 od 8:30 do 13:00. Sprie-
vodný program: prezentácia prác 
žiakov jednotlivých odborov, sláv-
nostné tabule, súťaže, kvízy, pre-
daj výrobkov žiakov.

Mikulášsky večierok 
Klub dôchodcov 2 v Štefultove 
oznamuje záujemcom o Mikuláš-
sky večierok, že sa môžu prihlásiť 
u p. Andrášikovej, alebo v KD 2 
v pondelok a vo štvrtok od 13:00 
– 16:00. Večierok sa uskutoční 7. 
decembra (streda) o 14:00 v jedál-
ni ZSŠOaS na Povrazníku. Príspe-
vok od členov KD 2 je 2 €, od ne-
členov 5,- €. Tešíme sa vašu účasť!

Klub dôchodcov 2 v Štefultove

oznamy, pozvánky
spomienky

29. novem-
bra uplynie 
1 rok, čo nás 
náhle na-
vždy opustil 
náš milova-
ný manžel, 
otec, drahý starký, športo-
vec, priateľ Igor Školík. 
S bolesťou a veľkou lásku 
v srdci si na teba spomínajú 
a nezabúdajú manželka 
Oľga, syn Janko s manžel-
kou Adkou, nevesta Vierka 
s deťmi vnúčikmi Miškom 
Viktorkom, vnučka Nikolka, 
Zuzka, kmotrovci Kršiakov-
ci, Uhliarovci, svatovci Lup-
tákovci, krstné deti a celá 
smútiaca rodina z Trenčína. 
Spi sladko, drahý Igorko, na 
Hornej Rovni pod Tanádom 
so svojím synom Roman-
kom a prvorodeným vnúči-
kom Lukáškom.

Smútiaca rodina 



8 číslo 42 • 24. november 2011
sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

PhDr. Viera Gregáňová, riadi-
teľka Spojenej školy, Banská 
Štiavnica

Plnené bravčové rezne

Potrebujeme: 4 bravčové rezne, 
100 g šunky, 200 g šampiňónov, 
60 g tvrdého syra, 3 lyžice oleja, 
mleté korenie, soľ, 20 g masla.

Postup: Očistené, na plátky na-
krájané šampiňóny podusíme na 
masle, pridáme pokrájanú šunku, 
strúhaný syr, soľ a korenie. Na-
klepané rezne naplníme pripra-
venou zmesou, preložíme napoly, 
okraje sklepeme tĺčikom na mäso. 
Osolíme a pomaly opekáme na 
rozohriatom oleji. Podávame s 
opekanými zemiakmi a zelenino-
vým šalátom.  Dobrú chuť!

12. a 13. novembra sa kona-
la v Požiarnej zbrojnici na Pod-
sitnianskej výstava ovocia a zele-
niny Štiavnického regiónu. Naši 
záhradkári sa prezentovali širo-
kým sortimentom odrôd a uká-
zali aj staršie odrody, ktoré sú ča-
som čoraz vzácnejšie. To ocenila 
aj komisia, ktorá výpestky hod-
notila. Zložená bola z predstavi-
teľov okresných organizácií – Žiar 
nad Hronom, Kremnica a Puka-
nec. Týmto sa chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným, ktorí po-
mohli pri organizovaní výstavy. 
Veľká vďaka patrí všetkým spon-
zorom, vďaka ktorým sa výstava 
uskutočnila. 

Komisia výstavu vyhodnotila a 
určila poradie: Jablko - 1.miesto: 
p. B.Mojžiš, 2.miesto: p. J.Nieder-
land, 3. miesto: p. J.Čamaj. Hruš-
ka – 1.miesto: M.Fáber, 2.miesto: 
M.Blaškovičová, 3.miesto: p. Lič-
ková. Z drobného ovocia p. Mýt-
to, p. Maruniak, p. Kottila. Srdeč-
ne blahoželáme! ZO Štefultov 

Jablko 
štiavnického 
regiónu

30. novembra 2011 o 14:00 
sa v priestoroch Slovenského 
banského múzea v Banskej 
Štiavnici – Starý zámok, 
uskutoční vernisáž výstavy 
Vianoce s bábkami.

Výstava Vianoce s bábkami je ur-
čená širokej verejnosti s dôrazom 
na detského návštevníka. Svojím 
obsahom a formou je prispôsobe-
ná výstavným priestorom Starého 
zámku v Banskej Štiavnici. V rámci 
prezentácie bábkarstva je daný dô-
raz na tvorbu umelcov slovenskej 
moderny, ktorí tvoria pre bábkové 
scény na Slovensku. Prostredníc-
tvom viacerých typov bábok a špe-

cifi ckých predmetov bábkového di-
vadla výstava priblíži vznik a vývoj 
piatich kamenných bábkových di-
vadiel na Slovensku - Bábkové di-
vadlo Žilina, Bábkové divadlo Koši-
ce, Staré divadlo Nitra, Bratislavské 
bábkové divadlo a Bábkové divadlo 
na Rázcestí v Banskej Bystrici. Vý-
stavné exponáty sú zapožičané zo 
zbierok SNM - Múzeum bábkar-
ských kultúr a hračiek hrad Mod-
rý Kameň. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Janka Mrišová.

Prostredníctvom interaktívnej 
výstavy sa prenesieme do sveta ča-
rovnej rozprávky a strávime Viano-
ce s bábkami. V rámci tvorivej diel-
ne ponúkame možnosť vyskúšať si 

výrobu bábky, jej vodenie a zahrať 
si divadlo na bábkovej divadelnej 
scéne. Bábkové divadlo, ktoré je ne-
oddeliteľnou súčasťou našej kultú-
ry, prostredníctvom tejto výstavy 
osloví nielen deti, ale aj dospelého 
návštevníka. 

Starý zámok bude počas výsta-
vy Vianoce s bábkami otvorený 
v mesiacoch december 2011 - ja-
nuár 2012, v stredu až nedeľu od 
8:00 do 16:00. Exkluzívne ponú-
kame prehliadku aj na 2. vianočný 
sviatok (na Štefana). Školy sa môžu 
do tvorivých dielní nahlásiť 24 ho-
dín vopred na telefónnom čísle 
045/694 94 72.

Tomeková Mária

Piargy so svojimi tajchami, 
sú známe široko ďaleko. 
Na Slovensku o nich vedia 
minimálne na sedemnástich 
miestach, kde sú občianske 
združenia a kluby celoročného 
a zimného plávania. Nadšenci 
pre plávanie v chladnej, 
studenej i ľadovej vode v 
riekach, jazerách a vodných 
nádržiach sa k ním zlietajú z 
rôznych kútov našej vlasti v 
čase, keď už lístie opadáva zo 
stromov a vtáci opúšťajú naše 
územie.

Žiaľ, toho roku ich opustili dve 
výrazné osobnosti tejto komunity. 
V marci sa obyvatelia Banskej Štiav-
nice rozlúčili so svojím dlhoročný 
spoluobčanom, známym v širšom 
spoločenskom prostredí, do posled-
ného okamžiku činorodým vrchá-
rom Jožkom, ako sám seba pome-
noval, srdečný a dobroprajný JUDr. 
Jozef Beneš (1. júl 1934 – 25. ma-
rec 2011). 

Piarske tajchy dôverne poznal. 
Vyrastal pri nich od detstva. Čvach-
tal sa v nich, máčal, plával alebo sa 
po nich plavil v kajaku. Nepochyb-
ne si tam na neho spomenie nielen 
ten, komu sa prihovoril, no i všetci 
tí, ktorí si všimli tohto večného op-
timistu, hoci bol bez rúk. Napriek 
tomu dokázal, iba s jednoduchými 
remencami nastrčenými na zostat-
koch horných končatín, pádlovať, 
pokosiť lúku pred chatkou, či v zime 
vyrúbať dieru do ľadu, aby sa mohol 
celý namočiť do vody jeho obľúbe-

ného tajchu Bakomi. 
Napriek tomu, že mu bol najbliž-

ší práve tento tajch, pre stretávanie 
priaznivcov celoročného plávania z 
rôznych častí Slovenska, pred tro-
mi rokmi svojou prirodzenou au-
toritou podporil návrh, aby sa zim-
ní plavci stretávali a plávali v tajchu 
Vindšachta. Osobne sa zúčastnil 
na prvých ročníkoch. Svojou bez-
prostrednosťou dokázal vždy navo-
diť atmosféru pohody a priateľstva. 

Bol príjemným spoločníkom 
a vtipným rozprávačom. Poznal 
množstvo príbehov o štiavnickom 
Nácovi a dokázal sa, so sebe vlast-
nou iróniou, smiať i na vlastných 
omyloch a chybách. S humorom o 
nich hovoril na verejnosti a vedel 
pobaviť každú spoločnosť, v kto-
rej sa práve ocitol. Bol neprehliad-
nuteľnou a aj zostal nezabudnuteľ-
nou osobnosťou spojenou s týmto 
prostredím.

RNDr. Ing. Ladislav Niceka (27.
august 1913 – 12. máj 2011) ešte vo 
februári pláva v Prahe vo vodách Vl-
tavy. V máji sa s ním ale lúčila nielen 
najbližšia rodina, prišli aj priatelia z 
iných krajín alebo mu tam otužilci, 
diaľkoví a zimní plavci venovali as-
poň tichú spomienku. Už počas ži-
vota sa stal legendou. Desaťročia 
bol nestorom tohto športu a život-
ného štýlu. V mladosti videl v Pra-
he plávať prvého a najznámejšie-
ho propagátora zimného plávania 
u nás Alfréda Nikodéma. To ho in-
špirovalo.

L.Nicek začal s celoročným a zim-
ným plávaním až koncom 40. rokov. 

Vravel, že ľadová voda mu pomohla 
pri liečbe rakoviny hrubého čreva a 
počas celého obdobia až do ostat-
ných chvíľ života pôsobila pozitív-
ne na jeho psychiku. Začiatkom 70. 
rokov založil oddiel otužilcov s ná-
zvom Sigma Olomouc, neskôr Lo-
komotíva Olomouc a bol jeho vedú-
cim. Popularizoval celoštátne zrazy 
a plávanie v rieke Morave.

Každú sobotu vlakom cestoval do 
rozličných častí Čiech, kde sa práve 
konali súťaže Českého pohára v zim-
nom plávaní. Osobne sa do nich za-
pájal. Do svojich 93 rokov zaplával 
v ľadovej vode (0°C - 3°C ) 250 m, 
potom to skrátil na 100 m, v 2009 
to bolo 50 m v Bratislave. Sám pra-
videlne organizoval zimné plávanie 
v Olomouci a zrušil ho iba v 2010, 
keď bol tok zamrznutý. Stal sa vzo-
rom pre mnohých a zostal ním aj 
pre súčasníkov. 

Sme radi, že medzi najmlad-
ších nasledovníkov spomenutých 
osobností sa pridávajú nadšenci 
na Piargoch. Tamojší chlapci, kto-
rí ešte počas septembra plávali v 
tajchu, oslovili domáceho otužil-
ca Paľa Zimu, že aj oni by sa chce-
li stať ľadovými medveďmi. Organi-
zátori 3. ročníka zimného plávania 
ŠTIAVNICKÉ LETOKRUHY v taj-
chu Vindšachta na Piargoch pre 
nich pripravili besedu s ďalšou z vý-
znamných osobností. Beseda s ňou 
bude na Základnej škole Maximiliá-
na Hella v deň podujatia, poslednú 
nedeľu v tomto mesiaci, 27. novem-
bra 2011. Tešíme sa na aj na vašu 
účasť.  Drahomil Šišovič

Zimné plávanie na Piargoch

Výstava Vianoce s bábkami
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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.40/2011: „Láska sa nevyprosí 
ani nevynúti.“ Výhercom sa stáva 
Jozefa Wernerová, Banská Belá. 
Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok: 
A., Skrachujú, našetri, kameň, B., 
Začiatok tajničky, C., Pospája cesto, 
zatajujú, poloostrov, D., Spotreb-
né družstvo, horká rastlina, meno 
Chačaturjana, konzervujú dymom, 
osobné zámeno, E., Rozpúšťaj kov, 
patriaci Adovi, aktínium, dymil, 
lis naopak, F., Otep, trieska, muž. 
meno, moderátor TV JOJ, G., Prí-
bytok pre ovce, Arnold domácky, 
rozdrvuj driapal, H., Alebo rusky, 

bezhrbá ťava, samohlásky v 
slove reže, nemecká rieka, far-
ba na vajíčka, I., Koniec taj-
ničky, tu po rusky, J., Rodič, 
umývala, drahý kov, károvaná

1., Chyba, strojnotraktoro-
vá stanica, šedivo, 2., Spolu-
hlásky slova rakom, Daniela, 
letenie, 3., Achab zriedkavo, 
prístroje na voľbu staníc, 4., 
Priala si, prst na ruke, 5., Ne-
zaujíma sedaciu polohu, ča-
sopis pre ženy, 6., Stred slo-
va búšil, česká TV stanica, 
nemecký spisovateľ, 7., Pery, 
časť dverí, liter, 8., Horúča-
va, potok, 9., Šašo, taliansky seriál, 
10., Maťo naopak, zomri, citoslov-
ce povzdychu, 11., Rada sloven-
ských baní skr., udivenie, na stom 

mieste, 12., Osladzoval, spoločen-
stvo, 13., Mútil, mäsový výrobok, 
14., Adriana, vyrobená zo syra, 
15., Plače, mačka detsky, plť, 16., 

Obyvateľ starého Grécka, slon, čí-
selná hra.
Pomôcky: Achib, Šarm, Edera, 
Pyco, Balkán, Isar, Ili  Anna Rihová

Kino Akademik: 
Paranormal Activity 3
Sobota 26. novembra, 18:30, 
horor, USA, 84’, MN15, 2,30€
Pripravte sa na intenzívny fi lmo-
vý zážitok, ktorý nenechá nikoho 
chladným. Snáď okrem hrdinov fi l-
mu, ktorí sa s paranormálnymi ak-
tivitami stretnú na vlastnej koži. Vy 
ostatní toto stretnutie možno pre-
žijete.

Kino Akademik: Macko Pu
Nedeľa 27. novembra, 15:00, 
rozprávka, USA, 70’, MP, 2,30€
Spoločnosť Walt Disney sa vracia v 
klasickej animácii do Stoakrového 
lesa s Mackom Pú, v jeho vôbec pr-
vom dobrodružstve na veľkom fi l-
movom plátne, po viac ako 35-tich 
rokoch. S pôvabom, vtipom a sen-
timentom pôvodných kreslených 
fi lmov sa v tomto celkom novom 
príbehu publikum opäť stretáva s fi -
lozofujúcim Mackom a jeho priateľ-
mi Tigrom, Prasiatkom, klokanmi 
Kangou, Rúom a samozrejme I-áči-
kom, ktorý stratil svoj chvost.

Kino Akademik: 
Oceľová päsť
Streda 30. novembra, 18:30, 
sci-fi , USA, 147’, MN12, 2,30€
Šampióni sa nerodia. Šampióni 
musia byť stvorení. Strhujúca akč-
ná jazda odohrávajúca sa v blízkej 
budúcnosti, kde slovo box už ne-
znamená krv a pot, ale high-tech 
šport.

Mikulášsky týždeň
Plný darčekov pre malých i veľkých!
Batoh Mikulášskych 
prekvapení
Sobota 3. decembra, 16:00, Zá-
kladná umelecká škola, Ná-
mestie sv. Trojice 4 
Tradičné podujatie, v ktorom ne-
budú chýbať tvorivé dielne, hry, vy-
stúpenie žiakov ZUŠ, Mikuláš s čer-
tom a ďalšie prekvapenia. V závere 
programu všetci spoločne rozžiari-
me vianočný stromček na Námestí 
sv. Trojice.

Niko a cesta ku hviezdam
Nedeľa 4. decembra, 15:00, 
Kino Akademik, Námestie sv. 
Trojice, vstupné ZADARMO
Niko verí, že otec, ktorého nikdy 
nepoznal, je jedným zo svetozná-
mej letky Santa Clausa. Jeho naj-
väčším snom je naučiť sa lietať rov-
nako dobre ako jeho otec. Dospelé 
soby z Nikovho stáda však nema-
jú pre sobíkov talent ani najmen-
šie pochopenie a deti sa mu smejú. 
Niko sa cíti previnilo, a preto opus-
tí stádo, svoju matku i kamarátku 
Sagu a spoločne s Júliusom a líškou 
Wilmou sa vydá na ďalekú cestu za 
svojím otcom…

Zlaté štiavnické hlasy
Utorok 6. decembra, 17:00, 
Evanjelický kostol, Radničné 
námestie
Vianočný koncert, v ktorom sa 
predstavia Zborík pod vedením Ire-

ny Chovanovej, spevokol Štiavničan 
a špeciálny hosť Stanislav Bartko. 
Nenechajte si ujsť príležitosť počuť 
výber z toho najlepšieho, čo ponú-
ka Banská Štiavnica v oblasti spevu 
a príďte si vychutnať fantastickú at-
mosféru rozozvučaného chrámu!

Najkrajší darček
Streda 7. decembra, 16:00, Kul-
túrne centrum, Kammerhof-
ská 1
Niet krajšieho mikulášskeho darče-
ka pre rodičov, ako vystúpenie ich 
detí. V Kultúrnom centre sa pred-
stavia štiavnické materské školy s 
programom, ktorý z celého svoj-
ho srdca venujú nielen svojim ro-
dičom, ale všetkým tým, ktorých 
poteší a osvieži detské nasadenie a 
úprimnosť prejavu.

Bienále ilustrácií Bratislava – 
Grand Prix 2011
Štvrtok 8. decembra 2011 do 
1. marca 2012, 13:00, Kultúrne 
centrum, Kammerhofská 1
Nová spolupráca medzi MsÚ – Od-
delením kultúry, cestovného ruchu 
a športu a Bibianou začína pozoru-
hodnou výstavou nádherných ilu-
strácií zo známej medzinárodnej 
súťaže. Na výstave si budete môcť 
pozrieť ilustrácie, ktoré boli pod-
ľa odbornej poroty najlepšie v roku 
2011 a odniesli si ocenenie Grand 
Prix. Vernisáž sa uskutoční 8.12. 
o 13:00, otvorená bude v pracovné 
dni od 8:00 do 16:00.

Štyavnycký vjanočný jarmok
Piatok 9. decembra, 11:00 - 
20:00 a sobota 10. decembra, 
9:00 - 15:00, Kammerhof, Kam-
merhofská 2
Tradičné podujatie organizova-
né Slovenským banským múzeom 
opäť prinesie nezabudnuteľnú at-
mosféru, predvianočné rozhovory 
pri varenom vínku, tradičné sloven-
ské darčeky a príjemné vystúpenia.

Ezoterický deň s jogou
Nedeľa 11. decembra, 14:00, 
Kultúrne centrum, Kammer-
hofská 1
Ak ste vždy chceli spoznať jogu a 
nevedeli ste, ako na to, toto popo-
ludnie je určené práve vám. Poduja-
tie vám ju predstaví z rôznych uhlov 
pohľadu - nielen ako meditatívne 
a fyzické cvičenie, ktoré napomá-
ha rozvoju osobnosti človeka, ale aj 
cez príbehy a piesne. Akcia je záro-
veň spojená s príjemným občerstve-
ním. Podujatie organizuje Joga v 
dennom živote v spolupráci s Mest-
ským úradom – OKCRŠ.

Koncert: Beatles Vianoce 
Piatok 30. decembra, 
19:00, Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1
Tento rok budú Vianoce iné! Tento 
rok budú Vianoce v štýle BEATLES! 
Na koncerte vystúpi skupina Th e 
BackWards, najlepší Beatles revival 
na svete! Cena vstupeniek v pred-
predaji je 9 € (Informačné cenrum). 

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
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Prinášame vám ďalšiu otázku 
v súťaži o knihu: Banská 
Štiavnica z lietadla.

Správne odpovede posielajte na 
adresu redakcie: Mestský úrad Ban-
ská Štiavnica, redakcia Štiavnických 
novín, oddelenie kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu, Kammerhofská 
1, 969 24 Banská Štiavnica, alebo 
na email sn@banskastiavnica.sk.

Výhercovia budú pozvaní 15. de-
cembra o 14:30 do SPŠ Samuela Mi-
kovíniho na slávnostnú vernisáž, 
kde im šéfredaktor ŠN Mgr. Michal 
Kríž odovzdá knihy Vladimír Bárta 
a Vladimír Barta Banská Štiavnica z 
lietadla s autogramom jej autorov.

Správna odpoveď z 2.kola: c., Evič-
ka a Veľká Vindšachta. Michal Ba-
biak, Mládežnícka 15, BŠ

Tretia súťažná otázka
Poznáte, kde je tento kostolík?
a., Kostolík Vysoká
b., Kostolík Ilija
c., Kostík Horná Roveň
d., Kostolík Hodruša

redakcia Štiavnických novín

Súťaž Štiavnických novín

Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby (ÚĽUV) predsta-
vilo v historickej budove 
Úradu vlády SR na Námestí 
slobody v Bratislave tvorbu 
banskoštiavnického výtvat-
níka a keramikára Daniela 
Licharda. 

Vernisáž výstavy pod názvom 
Príbehy čajovej šálky otvorila 15. 
novembra 2011 predsedníčka vlá-
dy Slovenskej republiky Iveta Ra-
dičová. Autorovi okrem iného za-
želala, aby svoju zručnosť šíril 
ďalej a aby jeho výrobky prináša-
li ľuďom potešenie. Čajové šálky 
Daniela Licharda sú nádherné a 
majú najrôznejšie formy. Tradičný 
prístup ku keramike obohacuje o 
techniky redukčného vypaľovania 
glazúry, čím vznikajú neopako-
vateľné listrové a kovové efekty, 
praskliny v glazúre a zadymeniene 
glazovaných častí.

Daniel Lichard žije a tvorí v 
malom ateliéri rodinného domu 
na Ulici Daniela Licharda v Ban-
skej Štiavnici. Vyštudoval v Slo-
venskej ľudovej majolike v Mod-
re. Pracoval v Slovenskom fonde 
výtvarných umení, neskôr sa za-
čal venovať samostatnej tvorbe 
– fi gurálnej a úžitkovej kerami-
ke. Jeho práce boli súčasťou via-
cerých autorských výstav doma i 
v zahraničí, od roku 2002 spolu-
pracuje s Dizajn štúdiom ÚĽUV. V 
Škole remesiel ÚĽUV pôsobí ako 
odborný lektor – keramik už od 
roku 2000. „Ja sám stále hľadám a 
učím sa. Chcel by som čo najviac odo-
vzdať svojim žiakom, na základe re-
mesla im pootvoriť dvere poznania a 
nových možností pre rozvoj vlasné-
ho cítenia a fantázie“ povedal nám 
Daniel.

Výstava Daniela Licharda v bu-
dove Úradu vlády SR potrvá do 7. 
januára 2012. Janka Bernáthová

Príbehy 
čajovej šálky

Daniel Lichard. foto janka bernáthová

Ako priezračná horská 
studnička je slovenská 
ľudová pieseň. Osvieži, 
poteší, rozprúdi krv a dodá 
síl unaveným údom i mysli. 
Stojí pri nás, Slovákoch, 
odjakživa a pomáha nám na 
ceste životom. A keď sa k nej 
pripojí heligónka, rozozvučí 
sa doďaleka, aby spojila a 
potešila všetkých ľudí dobrej 
vôle.

Láska k umeniu našich predkov 
toto dokázala aj v nedeľu 13. no-
vembra 2011 a už po deviatykrát 
naplnila sálu Kultúrneho domu vo 
Svätom Antone. Na úvod sa pred-
stavili fujaristi z folklórneho sú-
boru Sitňan a pán starosta Jozef 
Baranyai im k tomu zaplieskal bi-
čom. A nasledovala pestrá nádiel-
ka piesní a tancov v podaní domá-
cich i hosťujúcich interpretov. Za 
sprievodného slova populárneho 
rozprávača Jána Furindu sa pred-
stavili Ivan Červenka z Lutily, Ju-
raj Bartoš z Drieňova, Ján Tuhár-
sky z Kráľoviec- Krnišova, Ladislav 

Skubeň zo Serede, Paľo Rajnoha z 
Malej Lehoty, Detský súbor z Hor-
ných Orešian, Tibor Baláž z Nit-
ry, Matúš Mojžiš z Banskej Štiav-
nice, Milan Skokan zo Sebechlieb, 
Martin Kminiak s dcérkou Daniel-
kou zo Sv. Antona, Anton Bendík z 
Hrušova, Mrmliaci - hudobné trio 
zo Sv. Antona, Ján Slovák s dcér-
kou a synom z Detvianskej Huty, 
väčšie i menšie deti z Hrušova pod 
vedením J.Hajdúcha a Drozdíkov-
ci z Hrušova, úspešný ženský spe-
vácky súbor Prenčovan z Prenčova, 
Jozef Dubovský z Beluja, Vojtech 
Jasenský z Brezna, Janko a Ján Se-
kerešovci z Detvy- Piešťa, Jaroslav 
Petrinec z Rimavskej Soboty, Mi-
loš Dubovský z Beluja, Luboš Sliac-
ky so synom Petríkom z Vyhní, Pa-
vol Brada z Banského Studenca, a 
v sólových vystúpeniach excelovali 
aj jednotliví členovia súboru Sitňan 
– Dominik Kútnik, Ľubomír Spi-
šiak, Alexander Ladziansky, Stanko 
Bartko a domáca "superstar" Mar-
tin Kminiak. Na pódiu sa strieda-
la jedna pesnička krajšia od dru-
hej, pestrofarebné kroje, šikovné 

prsty heligonkárov po pamäti pre-
berali tóny a mocné hlasy spevá-
kov sa divákom dostávali až pod 
kožu. Preplnená sála ich odmieňa-
la potleskom, a to nielen po jed-
notlivých vystúpeniach, lebo divá-
ci prejavovali spontánnu radosť a 
tlieskali účinkujúcim do rytmu. Zá-
verečné "rozkazovačky" sa zmenili 
na divokú exhibíciu tých najlepších 
a posledná pieseň Mám ja hruš-
ku… v podaní všetkých účinkujú-
cich bola poďakovaním úžasnému 
publiku. Záverečného slova sa ujal 
organizátor Martin Kminiak, ktorý 
všetkých srdečne pozval na jubilej-
ný 10. ročník a poďakoval malým i 
veľkým za to, že prišli aj zďaleka a 
bez nároku na odmenu predviedli 
svoje umenie. 

Poďakovanie za pomoc pat-
rí Obecnému úradu Svätý Anton, 
členom Dobrovoľného hasičské-
ho zboru vo Svätom Antone, sta-
rostovi Jožkovi Baranyaiovi, p. 
Kuzmovej, p. Sopkovi, p.Jozefovi 
Szabóovi, Pekárni Anton Antol a 
Pekárni Hontex.

Janka Bernáthová

foto vladimír bárta ml.

Svätoantonská heligónka
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KAŽDÝ MESIAC 
INÉ DOBROTY

Prenajmem 1 – izbový 
byt v Banskej Štiavnici 
na Dolnej 2 (bývalé OPP).

Mesačný nájom 220,-€ 
vrátane energií. 

Kontakt: 0905 912 125

Prenajmem kancelárske 
priestory 15m2 

v Banskej Štiavnici 
na Dolnej 2 (bývalé OPP).

Mesačný nájom 150,-€ 
vrátane energií. 

Kontakt: 0905 912 125

Predám veľký masívny dubový stôl  
odtieň Wenge 180 x 90 x 80. Robím 
montážne práce: kuch.linky, komody, 
pláv. podlahy, kontakt: 0905 205 939

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

Predám suché palivové drevo v Štiav- 

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, viac  
informácií na telefónnom čísle: 
0914 138 988

Prenajmem halu na Povrazníku, roz- 
loha 400 m², viac informácií na telefón-

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, viac informácií na te-
lefónnom čísle: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, viac informá-
cií na telefónnom čísle: 0904 416 890

Robíme výkopové a búracie práce  
bagrom, tel.č.: 0908 531 348

Pripravím na maturitu, prijíma- 
cie pohovory z fyziky, chémie. Viac 
informácií na telefónnom čísle: 
0905 429 552

Ponúkam doučovanie anglického ja- 
zyka pre začiatočníkov/mierne pokro-
čilých. Som držiteľkou Cambridgského 
certifi kátu FCE úrovne B2. Cena - 1os. 
5 €/60min., skupinka 2 os 4 €/60min.

Príjmeme čašníčku do Hostinca Bla- 
razíni, viac info na tel.č.: 0915 983 158 

5. - 6. novemrba 2011 sa konali 
na zrekonštruovanom 50 m 
krytom bazéne na Štiavnič-
kách v Banskej Bystrici Medzi-
národné plavecké preteky 
Banskobystrický pohár 2011. 
Štartovalo 195 plavcov z 27 
klubov. Zo Slovenska, Čiech, 
Indii, Holandska, Rumunska, 
Srbska, Bosny a Hercegoviny, 
Chorvátska a Maďarska. 
Prinášame výsledky plavcov 
Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica.

Adamský Marián: 50 m voľ. sp. - 
25.89 - 12., 100 m znak - 1:07.76 - 
8., 100 m prsia - 1.12.57 - 2., 100 m 
motýľ - 1:02.45 - 5. 
Hriňák Dávid: 50 m voľ. sp. - 27.13 
- 13., 200 m voľ. sp - 2:16.14 - 17., 
100 m znak - 1:11.01 - 10., 100 m 
motýľ - 1:03.68 - 6.
Konečný Marek: 50 m voľ. sp - 
28.18 - 16., 100 m prsia - 1:20.27 - 5.
Longauer Jakub: 50 m voľ. sp - 
30.26 - 5., 100 m motýľ 1:15.24 2.
Ernek Matej: 50 m voľ. sp - 31.75 - 
7., 100 m voľ. sp - 1:08.03 - 4., 100 

m motýľ - 1:20.07 - 3.
Orság Dalibor Daniel: 50 m 
voľ. sp - 30.47 - 5., 100 m voľ. sp - 
1:24.53 - 2.
Beracková Michaela: 50 m voľ. sp. 
- 33.19 - 6., 100 m voľ. sp. - 1:13.61 
- 5., 100 m motýľ - 1:32.14 - 3.
Maruniaková Monika: 100 m znak 
- 1:14.99 - 3., 100 m prsia - 1:22.53 
- 3., 100 m motýľ - 1:09.66 - 1.
Tenkelová Denisa: 50 m voľ. sp. - 
28.29 - 11., 100 m voľ. sp. - 1:02.63 
- 15., 100 m znak - 1:10.16 - 6.

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Športové kluby môžu zasielať 
žiadosti o fi nančný príspevok 
na rok 2012 do termínu 
30. novemrba 2011! 

Žiadať o poskytnutie dotácie mož-
no len písomnou formou na základe 
podmienok a v termínoch zverejne-
ných mestom podľa VZN č. 2/2011 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. Bližšie in-
formácie a vzor žiadosti nájdete na 
www.banskastiavnica.sk – občan – 
dokumenty, tlačivá – tlačivá. 

Ďalej do termínu 24. februára 
2012 je potrebné zaslať do Výročnej 
správy mesta nasledovné informá-
cie: predbežný plán činnosti na rok 
2012 s orientačným plánom podu-
jatí, ktoré klub usporiada; zhodno-

tenie uplynulej sezóny 2011; návrhy 
na ocenenie významných športov-
cov, či funkcionárov v Banskej Štiav-
nici za rok 2011. Vypracované správy 
môžete zasielať: viktoria.michalska@
banskastiavnica.sk, alebo na adresu: 
Mestský úrad Banská Štiavnica, Od-
delenie výstavby, RM, ÚP a ŽP, Rad-
ničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavni-
ca. Viktória Michalská

Finančný príspevok pre 
všetky športové kluby

Banskobystrický pohár 2011 

nom čísle: 0903 121 901
Prenajmem veľký luxusný zariade- 

ný byt v centre mesta, cena dohodou, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0903 795 775

Predám stavebný pozemok v BŠ časť  
Štefultov, 3 750m², prístupová cesta k 
pozemku, inž. siete, výhodná poloha, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 624 886 

Predám garáž, viac informácií na te- 
lefónnom čísle: 0905 313 800

nických Baniach, tel.č.: 0911 434 276
Predám zimné pneu na diskoch  

195/65 R 15, tel.č.: 0908 61 85 63
Predám 9 týždňové šteniatko, psíka  

NO s PP typ komisár REX, veterinár-
ne ošetrený, odber možný hneď, tel.č.: 
0911 543 259

skupinka 3 os. 3 €/60min. Kontakt: 
0910 967 465 

Rýchla pomoc proti hladu: hranolky,  
hotdog, toasty, cukrovinky – horný tro-
tuár Otvorené: UT – SO 8:00 – 16:00. 

Kované brány, ploty, zábradlia, lacno,  
rýchlo a kvalitne, viac informácií na te-
lefónnom čísle: 0915 810 387

Doučovanie francúzštiny, talianči- 
ny. Viac informácií na telefónnom čís-
le: 0907 68 44 88

INZERCIA

Srdečne vás pozývame na 2. 
stretnutie podpornej skupiny prí-
buzných, starajúcich sa o blízkeho 
s Alzheimerovou chorobou, kto-
rá sa uskutoční 1. decembra 2011 
o 14:00 v spoločenskej miestnos-
ti Domova Márie, Ul. Špitálska 3, 
Banská Štiavnica.

Hosť večera: Ing. Dagmar Ho-
lendová – riaditeľka odboru soci-
álnych vecí UPSVaR Banská Štiav-
nica – prednáška: Poskytnutie 
pomoci v zmysle Zák. 447/2008 
Z.z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia.

Kontakt: riaditel@domovma-
rie.sk, zdravdm@domovmarie.
sk, 6921401, 6921366, 0903 266 
212. Tešíme sa na vás!

Domov Mária

Prednáška 
o poskytovaní 
pomoci



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 
šéfredaktor: Mgr. Michal Kríž redakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 

PhDr. Nora Bujnová, CSc. Roman Kuruc, Vladimír Poprac, JUDr. Gejza Volf sadzba a dizajn: Peter Lalo adresa 
redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6790388, 0918 688 850. 
Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994 vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 
969 24 Banská Štiavnica evidenčné číslo: EV 4429/11 tlač: Nikara, Krupina redakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! 
Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom redakcie. 
e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

12 číslo 42 • 24. november 2011
sn@banskastiavnica.skINZERCIA

H adám udí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizova  na stavbe. 

Pracovná zmluva alebo 
dohoda. Taktiež ponúkam 

prácu pre brigádnikov 
od 18 rokov.

Kontakt: 0915 181 410

Všetkých srdečne pozývame 
do zrekonštruovaných 
priestorov.

Reštaurácia MATEJ 

opäť otvorená!

Rezervácie na 
tel. čísle: 045/ 671 60 59

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

LEKÁREŇ HELIOS pod poštou 
bude pre Vás otvorená každú 
adventnú nedeľu od 8:00 – 11:00

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


