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Inzercia

Na 3.februára 2011 primátorka 

mesta Mgr.Nadežda Babiaková 

zvolala riadne zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva.

Prítomní: všetci zvolení poslanci

Do programu rokovania boli za-
radené dôležité body: informácia o 
vymenovaní JUDr.Dušana Lukač-
ku za zástupcu primátorky mesta, 
zriadenie Mestskej rady a komisií     
MsZ a voľba ich členov, rozpočet 
mesta, nástroje komunikácie Mesta 
Banská Štiavnica s občanmi a iné. 
Rokovací maratón trval 8,5 hodiny, 
opätovne s účasťou asi 40 občanov 
mesta, ktorých zaujímali najmä 
personálne otázky.
MsZ vzalo na vedomie

- ukončenie pracovného pomeru 
JUDr.Dušana Lukačku ako náčel-
níka Mestskej polície v B. Štiavnici 
dňom 12.1.2011 na vlastnú žiadosť

- informáciu o poverení JUDr. 
Dušana Lukačku dňom 3.2.2011 
zastupovaním primátorky mesta

MsZ zriadilo Mestskú radu v počte 

5 členov a zvolilo za jej členov: 

Ing. Miriam Blaškovičovú, Ing.
Juraja Čabáka, JUDr.Dušana Lu-
kačku, Mgr.Karola Palášthyho a 
Ing. Mariána Zimmermanna. 

MsZ zriadilo tieto komisie, zvo-
lilo ich predsedov, podpredsedov a 
členov:
Komisia rozvoja a výstavby mesta

Predseda: Ing.arch. Peter Mra-
vec, podpredseda: Ing.Ján Mojička, 
členovia: Ing.arch. Ľubica Paučulo-
vá, Mgr.Martin Macharik, Ing.On-
drej Michna
Komisia ekonomická

Predseda: RNDr.Pavol Bačík, 
podpredseda: Ing.Miriam Blaško-
vičová, členovia: Ing.Igor Demian, 
Ing. Miroslav Belovický, Mgr.Pavol 
Balžanka

Komisia zdravotná, sociálna a by-

tová

Predseda: Helena Koťová, pod-
predseda: Ivan Beňo, členovia: Pa-
edDr. Milan Klauz, Mgr.Lucia Po-
tančoková, Mgr.Zuzana Juchová
Komisia cestovného ruchu, obcho-

du a služieb

Predseda: Ing.Juraj Čabák, pod-
predseda: Ing.Peter Zorvan, členo-
via: Marián Čierny, Ľudmila Blaš-
ková, Ing.Darina Kaníková
Komisia školstva, práce s deťmi a 

mládežou

Predseda: Ing.Marián Zimmer-
mann, podpredseda: Mgr.Karol 
Palášthy, členovia: Mgr.Zlatica Be-
rešíková, Mgr.Pavol Brnčo, RNDr.
Naďa Kvaková
Komisia kultúry

Predseda: Peter Ivaška, podpred-
seda: JUDr.Dušan Lukačko, členo-
via: Mgr.Helena Chovanová, PhDr. 
Jozef Labuda, Mgr.Mária Petrová
Komisia športu

Predseda: Renáta Antalová, pod-
predseda: Ľubomír Barák, členovia: 
Ing.Miloš  Janovský, Mgr.Ingrid 
Kosmeľová
Komisia verejného poriadku

Predseda: JUDr.Gejza Volf, pod-
predseda: Vladimír Poprac st.,  Ing. 
Róbert Melcer, Vladimír Auder, 
Ľudovít Kaník st.  
Komisia na ochranu verejného zá-

ujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov

Predseda: Ing. Marián Zimmer-
mann, členovia: Ing Slavomír Palo-
vič, JUDr.Dušan Lukačko
MsZ schválilo

- odvolanie Ing.Juraja Čabáka z 
člena Predstavenstva spoločnosti 
Joergesov dom, a.s., B.Štiavnica  a 
Ing.Ondreja Michnu z člena Do-
zornej rady spoločnosti Joergesov 
dom, a.s. B.Štiavnica a delegovalo 

Ing.arch. Petra Mravca za člena 
Predstavenstva spoločnosti Joerge-
sov dom, a.s., B. Štiavnica a JUDr.
Dušana Lukačku za člena Dozornej 
rady spoločnosti Joergesov dom, 
a.s., B. Štiavnica
MsZ poverilo

- JUDr. Dušana Lukačku vykoná-
vaním obradov uzavretia manžel-
stva s používaním štátneho znaku 
a používaním insígnií pri význam-
ných príležitostiach a občianskych 
obradoch
MsZ schválilo

- Návrh dodatku č.1 VZN mesta 
č.1/2010 o určení výšky dotácií na 
prevádzku a mzdy na žiaka Základ-
nej umeleckej školy, materskej ško-
ly a školských zariadení na území 
mesta B.Štiavnica
MsZ vzalo na vedomie

- Informatívnu správu o nástro-

joch komunikácie Mestskej samo-
správy  s občanmi mesta a

- uložilo MsÚ vypracovať kon-
cepciu komunikácie na ďalšie ob-
dobie podľa dôležitosti a záujmu 
občanov s ekonomickým dopadom 
na rozpočet mesta

MsZ schválilo

- Rozpočet mesta na r.2011 ako 
záväzný 

- Rozpočet Technických služieb, 
m.p., B. Štiavnica na r. 2011 – 2013

- Uzatvorenie Zmluvy o úvere s 
Dexia Bankou Slovenska, a.s., vo 
výške 228 324,60 eur na investičné 
akcie – technická vybavenosť, par-
koviská, rozvody slaboprúdu, tep-
lovod, odvedenie dažďových vôd z 
parkovísk v súvislosti s investičným 
zámerom výstavby nájomných by-
tov na sídlisku Drieňová. 3.str.

Februárové rokovanie MsZ
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Poslanci na rokovaní MsZ v priestoroch Kultúrneho centra
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Z programu primátorky

Oznam

Oznam

Mestská polícia 
informuje

Tesco

Je niečo nové ohľadne Tesca? Kedy 

bude a aké veľké ?

Odpoveď: 

Stavebník podal žiadosť o sta-
vebné povolenie. Nakoľko žiadosť 
nebola úplná, neobsahovala po-
trebné vyjadrenia dotknutých or-
gánov štátnej správy a dotknutých 
organizácii, bol stavebník vyzvaný 
na doplnenie podania a stavebné 
konanie bolo prerušené. Do tejto 
doby požadované doklady neboli 
doložené. 

Keďže nie je vydané stavebné po-
volenie, stavba nemohla byť začatá, 
a teda, ak sa na stavbe niečo deje, 
nesúvisí to so samotnou výstavbou. 
Pravdepodobne sa robí archeolo-
gický prieskum. 

Výstavba Tesca môže byť za-
počatá až po vydaní stavebného 
povolenia a po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti. Tesco by mohlo byť 
otvorené niekedy v priebehu budú-
ceho roka, t.j. 2012, ale to je skôr 
otázka na stavebníka. 

Ing. Róbert Vavro

Komunálny odpad

Som občasným obyvateľom 
mestskej časti Počúvadlianske ja-
zero. Po jarnom zrušení zberného 
kontajneru v spodnej časti (pri 
ceste pod chatou Hron) som zistil, 
že bol zrušený i kontajner pri kem-
pe (kontajner pri Konvalinke bez-

nádejne plný). Situácia s plnými 
zbernými kontajnermi je neúnos-
ná celý tento rok. Už len čakám na 
vyrúbenie poplatku za zber KO na 
tento rok - i keď len ťažko chápem, 
prečo to stále platím.

nespokojný chatár

Odpoveď:

V lokalite Počúvadlianskeho 
jazera je komunálny odpad v zim-
nom období vyvážaný jedenkrát za 
štrnásť dní zberovým vozidlom z 
odpadových nádob do objemu 110 
litrov / dostupné chaty v centrálnej 
časti/ a ďalej pre uloženie odpadu 
slúžia dva kusy veľkokapacitných 
nádob. Jedna je umiestnená pri 
Konvalinke a druhá pri Omade. Pod 
chatou Hron bola nádoba zrušená z 
dôvodu neverejného pozemku. Po-
trebu vývozu z týchto nádob nám 
nahlasujú prevádzky, pri ktorých 
sa nachádzajú. Verejne prístupné 
nádoby (najmä veľkokapacitné) sú 
vždy problematické a využívajú sa 
aj pre tzv. odpadovú turistiku, to 
znamená, že sa tam vozí odpad aj 
z iných obcí. To je dôvodom plných 
nádob a zvýšených nákladov. Mesto 
vypracovalo projekt odpadového 
hospodárstva, ktorý bol úspešný,  
a jeho realizácia by mala v tomto 
roku riešiť aj stojiská na Počúvad-
lianskom jazere. Do toho času pro-
síme o trpezlivosť a našou snahou 
bude zlepšenie vývozu. Ďakujeme 
za pochopenie. 

T.S. Heiler

Odpovedáme občanom...
7.2.

Uskutočnilo sa pravidelné spo-
ločné pracovné stretnutie primá-
torky mesta a starostov okresu 
Banská Štiavnica.       

Účasť na redakčnej rade týž-
denníka Štiavnické noviny. 
8.2.

Pracovné stretnutie s predstavi-
teľom spoločnosti Redox k popisu 
zmluvy na nákup multifunkčného 
čistiaceho vozidla. 

Zasadnutie redakčnej rady VIO 
TV.

Uskutočnila sa gremiálna pora-
da vedúcich oddelení MsÚ. 

Pracovné stretnutie so zástup-
cami Banskoštiavnicko – hodruš-
ského baníckeho spolku.   
9.2.

Pracovné stretnutie k elektro-
nickému verejnému obstaráva-
niu.. 

Uskutočnilo sa ďalšie pracovné 
rokovanie so zástupcami OO PZ 
SR a Mestskej polície v Banskej 
Štiavnici k riešeniu problemati-
ky správania mládeže na sídlisku 
Drieňová a tiež k problematike 
majiteľov psov, vytypovaniu a 
vyznačeniu miest na vyvádzanie 
psov.

Zasadnutie Komisie regionál-
neho rozvoja, výstavby, územ-
ného plánovania a životného 
prostredia. 

Pracovné rokovanie s Mgr. E. 
Kašiarovou, riaditeľkou Štátne-
ho ústredného banského archívu 
ohľadom ďalšej spolupráce. 
10.2.

Pracovné rokovanie k riešeniu 
problematiky ZŠ J. Kollára a k vy-
užitiu športovísk. 

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k ekonomickému zabezpe-
čeniu vysokoškolského pracoviska 
v priestoroch Súkromnej hotelo-
vej akadémie v Banskej Štiavnici. 

Účasť na poslednej rozlúčke s 
občanom nášho mesta pánom Já-
nom Pačesom. 
11.2.

Pracovné rokovanie primá-
torky mesta so zástupcami STU 
v Bratislave, prof. RNDr. Jánom 
Kalužným, PhD., prof. Ing. Vladi-
mírom Bálešom, DrSc., prof. Ing. 
Františkom Janíčkom, PhD. a de-
kankou Fakulty architektúry STU 
Doc. Ing. arch. Ľubicou Vitkovou, 
PhD. k umiestneniu pracoviska 
FA STU v Banskej Štiavnici. 

Andrea Benediktyová 

Tragická udalosť na hor-
nom trotuári v našom 
meste Banská Štiavnica

Dňa 7.februára 2011 o 17.38 
hod. náš občan V.P.st.  zbadal na 
hornom chodníku oproti Bris-
tolu ležať dole tvárou postavu 
muža, okamžite telefonoval RZP 
na č. 155, zastabilizoval mu prie-
chodnosť úst a zároveň nato pri-
šli členovia OO PZ SR a za nimi 
sanitka RZP. Za pomoci členov 
OO PZ SR naložili pacienta do 
sanitky, kde ho oživovali. Náš-
mu občanovi V.P.st.  o 19.45 hod. 
bolo oznámené, že pacient zo-
mrel. Išlo o občana bývajúceho v 
Banskej Štiavnici  

J.P. st.

Dňa 31.1.2011 o 21.00 hod. 
došlo na Ul. L. Svobodu k domá-
cemu násiliu, kde syn napadol 
vlastnú matku. Privolaná hliadka 
MsPo zabezpečila poškodenej 
ošetrenie. Nakoľko matka chcela 
podať na syna oznámenie, bola 
prevezená na OO PZ v Banskej 
Štiavnici. 

  
Dňa 4.2.2011 o 23.45 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Drevená 1 dochádza k 
rušeniu nočného pokoja. Hliad-
ka na uvedenom mieste zistila, 
že v jednom byte sa  nachádza-
lo viacero osôb, ktoré sa správali 
hlučne.  Priestupok bol  riešený  v 
zmysle zákona SNR  č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 

Počas uplynulých dní od-
chytila MsPo 4 psov, ktoré sa 
voľne pohybovali na verejnom 
priestranstve a ohrozovali ľudí.  

Jozef Mego       

poverený dočasným vedeným MsPo     

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
08.03.2011, 09.00 do 08.03.2011, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
budú v B. Štiavnici pri Belian-
skom jazere domy č. 1 - 17 a cha-
ty v okolí Belianskeho jazera.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Tento víkend sa v Hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici konal Maškarný 
bál, ktorý sa niesol v kabaretnom duchu Moulin Rouge.Médiá tentokrát ve-
novali mimoriadnu pozornosť najmä kostýmu Zeleného Supermana, ktorý si 
dal podľa vlastných slov ušiť ,,na mieru“  predseda Národnej rady SR a šéf SaS 
Richard Sulík.
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Polícia informuje 

Neplnenie vyživovacej povin-

nosti

Policajt OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie a súčasne 
osobe M. Ď. vzniesol obvinenie 
pre prečin zanedbanie povinnej 
výživy, nakoľko v období 10 me-
siacov si neplnil súdom uznanú 
zákonnú povinnosť prispievať na 
výživu svojho syna, čím mu vzni-
kol dlh na výživnom 497,90,- €
Krádež vlámaním

Doposiaľ neznámy páchateľ 
v čase od 18.00 hod dňa 02. 02. 
2011 do 12.00 hod. 06. 02. 2011 
vykonal krádež vlámaním do 
priestorov kaviarne Libresso v 
Banskej Štiavnici, a to tak, že 
rozbil vonkajšiu sklenenú výplň 
okna na kaviarni a následne vy-
tlačil vnútornú časť tohto okna, 
cez ktoré vošiel do priestorov 
kaviarne, kde odcudzil fi nančnú 
hotovosť 40,- €. Svojím konaním 
spôsobil poškodenému L. D. ško-
du na zariadení vo výške 100,- € a 
škodu odcudzením 40,-€
Neplnenie vyživovacej povin-

nosti

Policajt OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie a súčasne 
osobe I. S. vzniesol obvinenie pre 
prečin zanedbanie povinnej výži-
vy nakoľko v období 8 mesiacov 
a 27 dní si neplnil súdom uznanú 
zákonnú povinnosť prispievať na 
výživu svojho syna, čím mu vzni-
kol dlh na výživnom 294,50,- €
Krádež vlámaním

Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica vykonáva trestné ko-
nanie vo veci krádeže vlámaním 
do rodinného domu č. 213 v obci 
Štiavnické Bane, ku ktorému do-
šlo dňa 18. 11. 2010 tým spôso-
bom, že páchateľ vzal kovovú tyč, 
ktorou vylomil zámok na dve-
rách, vošiel do priestorov domu, 
kde odcudzil fi nančnú hotovosť 
50,- €, rôzny alkohol, čím ma-
jiteľke spôsobil celkovú škodu 
93,80,- €. Ako páchateľ skutku 
bol zistený L. R. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Banská Štiavnica

1.str. Splatnosť úveru 10 ro-
kov.
MsZ vzalo na vedomie

- výhľadový Rozpočet mesta na 
r.2012 – 2013
MsZ uložilo MsÚ

- pripraviť informatívnu sprá-
vu o úverovom zaťažení mesta od 
roku 1998 – 2010 s popisom po-

užitia úverových zdrojov a uvede-
ním hodnoty diela, na ktoré boli 
použité.

V rôznom sa diskutovalo o čier-
nej skrinke, televízii VIO, konečné 
rozhodnutie o ich ďalšej prevádzke, 
prípadne zrušení nepadlo.

V súčasnosti sa pripravuje nový 
Rokovací poriadok MsZ. Možno 

dúfať, že po jeho vypracovaní, pri-
jatí, no najmä dodržiavaní budú ro-
kovania MsZ dynamickejšie, pruž-
nejšie a kratšie. 
Podľa uznesení MsZ spracovala N. Bujnová

Pozn. red. Podrobnejšie informácie 

k schválenému rozpočtu mesta na 

rok 2011 vám prinesieme v budú-

com čísle ŠN.

V prvom rade čo najúprim-
nejšie ďakujem za množstvo 
priaznivých ohlasov na túto 
rubriku od čitateľov ŠN. Súčas-
ne vyhovujem aj ich želaniam, 
aby som naďalej v tejto rubrike 
pokračoval s tým, že budem v 
nej prezentovať aj tie naj-
podnetnejšie názory našich 
spoluobčanov.

Je absolútne nespochybniteľné, že 
udalosťou, ktorá najviac zarezono-
vala u našich spoluobčanov minulý 
týždeň, bolo zasadnutie MsZ dňa 
3.2. Po nepríjemných a vôbec nie 
žiaducich turbulenciách vo vnútri 
mestskej samosprávy môžeme s po-
tešením skonštatovať, že v mestskej 
samospráve dňa 3.2. konečne zavlá-
dlo tvorivé a konštruktívne ovzdu-
šie a aj keď sa  na tomto zasadnutí 
ešte sem – tam „zaiskrilo“ medzi 
poslancami MsZ, na všetkom pod-
statnom sa nakoniec mestská sa-
mospráva dohodla, v mnohých 
prípadoch dokonca jednohlasne, 
resp. s absenciou, či iným názorom 
jedného – dvoch hlasov. MsZ síce 
trvalo od 13.00 až takmer do 22.00 
hod., ale po jeho skončení si určite 
s veľkou úľavou zhlboka vydýchla 
nielen primátorka nášho mesta, po-
slanci MsZ, ale aj prítomní občania 
B. Štiavnice, ktorí s vďakou prijali 
pozvanie primátorky nášho mesta 
v štiavnických médiách. Súčasne 
tlmočím aj prianie mnohých našich 
spoluobčanov, aby takáto tvorivá 
a konštruktívna atmosféra bola aj 
na ďalších zasadnutiach MsZ, aby 
mestská samospráva mohla bezod-
kladne, razantne, dôsledne a prin-
cipiálne plniť tie úlohy, na ktorých 
riešenie im dali v plnej dôvere svoj 
mandát štiavnickí voliči v minu-
loročných komunálnych voľbách. 
Toto želanie, okrem iného, na za-
sadnutí MsZ vyjadrili aj prítomní 

obyvatelia B. Štiavnice. Potešiteľné 
je tiež, že tieto, ako aj ďalšie ich ná-
zory padli na tomto zasadnutí na 
úrodnú pôdu.

Od 27.12.2010 až do 3.2.2011 
celá ťarcha zodpovednosti za chod 
mestskej samosprávy ležala na ple-
ciach primátorky nášho mesta Mgr. 
N. Babiakovej. Dňom 3.2. sa koneč-
ne ujal svojej funkcie novovyme-
novaný zástupca primátora JUDr. 
D. Lukačko, zvolená bola mestská 
rada, predsedovia, podpredsedo-
via a členovia všetkých komisií 
MsZ. Mimoriadne dôležitá je aj 
tá skutočnosť, že mesto dňom 3.2. 
prestalo byť v nezávideniahodnom 
rozpočtovom provizóriu, preto-
že mestské zastupiteľstvo konečne 
schválilo rozpočet mesta na r. 2011, 
ba dokonca aj výhľadový rozpočet 
mesta na roky 2012 a 2013. To, že 
rokovanie MsZ k tomuto bodu 
trvalo niekoľko hodín, sa dá po-
chopiť. Nepochopiteľné je však, že 
niekoľko hodín trvala aj neplod-
ná diskusia o banskoštiavnických 
médiách a o tom, či má byť, alebo 
nemá byť rubrika „Vyberáme z čier-
nej skrinky“, či majú byť príspevky 
do tejto rubriky podpísané, alebo 
nie, kto má rozhodovať o tom, aké 
príspevky majú byť v tejto rubrike 
zverejnené a ktoré nie. Neplodná 
diskusia preto, že poslanci  MsZ 
za SDKÚ – DS a KDH síce vehe-
mentne presadzovali názor zru-
šenia VIO TV, no nakoniec aj tak 
MsZ vďaka rezolútnym postojom 
poslancov MsZ za koalíciu Smer – 
SD, SNS a ĽS – HZDS, nezávislých 
poslancov, konateľa PO – MA, spol. 
s r.o., Stanislava Maruniaka, ako aj 
prítomných občanov B. Štiavnice sa 
poslanci MsZ nakoniec neuzniesli 
o zrušení vysielania VIO TV. Po-
dobne, našťastie  nebol akceptova-
ný ani názor, aby Štiavnické noviny 
neboli týždenníkom, ale vychádzali 

len raz za 2 týždne. Aj tu určite za-
vážila argumentácia diskutujúcich 
občanov B. Štiavnice v prospech 
toho, aby ŠN aj naďalej vychádzali 
každý týždeň.

V súvislosti s VIO TV považujem 
za nevyhnutné zverejniť, že VIO 
TV má až 1606 koncesionárov, čo 
predstavuje sledovanosť minimál-
ne u 5000 obyvateľov B. Štiavnice. 
Navyše, vysielanie VIO TV je aj na 
internete, to znamená, že sledova-
nosť tohto média je teda podstatne 
vyššia ako u 5000 obyvateľov. Zdô-
razňujem pritom, že mesto za vi-
deotext neplatí VIO TV, spol. s r.o., 
vôbec nič!

Nakoniec ešte uvádzam vyslo-
vene mienkotvorný názor na ban-
skoštiavnické médiá od poslanca 
MsZ Ivana Beňu za koalíciu Smer 
– SD, SNS a ĽS – HZDS, ktorý do-
stal takú bezkonkurenčnú dôveru v 
minuloročných komunálnych voľ-
bách ako žiaden iný poslanec MsZ. 
Volilo ho až 624 voličov, čo je len 
o 3 hlasy menej, ako dostali spolu 
3 poslanci za koalíciu SDKÚ – DS 
a KDH Ing. Miriam Blaškovičová 
(216), Ing. Slavomír Palovič (216) 
a Mgr. Helena Chovanová (203): 
„Som v denno-dennom kontakte s 
občanmi B. Štiavnice, najmä na síd-
lisku Drieňová, kde bývam a som 
rád, že môžem na tomto mieste 
tlmočiť aj ich jednoznačné názory. 
Ani naši spoluobčania, ani ja si ne-
vieme predstaviť, že by nebola VIO 
TV a tiež, že by ŠN vychádzali len 
raz za 2 týždne. Čo sa týka rubri-
ky „Vyberáme z čiernej skrinky“ v 
ŠN, tlmočím taktiež aj názor našich 
spoluobčanov, aby sa anonymné 
príspevky do tejto rubriky vôbec 
nebrali do úvahy a určite by bolo 
treba zmeniť aj názov rubriky na 
„Názory a podnety našich čitate-
ľov“.    

Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie

Februárové rokovanie MsZ
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Oznamy

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje obyva-
teľom a návštevníkom mesta Ban-
ská Štiavnica, že dňa 11.02.2011 
(piatok ) bude prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň  z technických 
príčin otvorená od 10.00 hod. 

Mgr. D. Slezáková, vedúca plavárne

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta B. 
Štiavnica, že v dňa 12.02.2011 

(sobota) bude prevádzka Mest-
ské kúpele – plaváreň pre verej-
nosť otvorená od15.00 hod., z 
dôvodu konania sa plaveckých 
pretekov.

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca plavárne

Oznam - prerušenie prevádzky
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
Banská Štiavnica, že v čase od 
28.2.2011 do 07.03.2011 bude z 
dôvodu výmeny vody v plavec-
kom bazéne prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň zatvorená. Pre-
vádzka bude opätovne otvorená 
od utorka 08.03.2011. 

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca plavárne

V novinách MY Žiarskej kotliny 
číslo 41, ale aj v Štiavnických 
novinách č. 45 sme sa mali 
možnosť dočítať, že reštaurá-
tori v Banskej Štiavnici ukončili 
obnovu renesančného portálu 
na vstupnej bráne do cintorína 
na kopci Frauenberg.  Ako zo 
spomínaných článkov vyplýva, 
vstupná brána a renesančný 
portál, ktoré boli v minulej  
dobe neodborným zásahom 
značne poškodené, pochá-
dzajú z roku 1580 – z obdobia 
budovania protitureckého 
mestského opevnenia v Ban-
skej Štiavnici, ale aj na iných 
miestach v okolí. 

Toto dokazuje aj architektonicky 
podobná vstupná brána s identic-
kým renesančným portálom z roku 
1580 v Banskej Hodruši, ktorá bola 
súčasťou hradbového múru, kto-
rým bol kedysi cintorínsky kostol 
sv. Petra a Pavla v Hodruši z dvoch 
strán obohnaný.

Je paradoxné, že príbuznosť brán 
a spomínaného portálu je zhod-
ná nielen čo do architektonického 
stvárnenia a roku výstavby (1580), 
ale aj s umiestnením epitafných 
kamenných dosák, kde na stredo-
vej kamennej doske je zobrazené 
ukrižovanie Krista a po stranách 

sú dve dosky s latinsko-nemeckým 
nápisom. Ako je už z porovnania 
fotografi í vidieť, kamenné epitafné 
dosky na hodrušskom portáli sa za-
chovali v oveľa lepšom stave ako tie 
v Banskej Štiavnici. Preto by mohli 
poslúžiť aj k bližšiemu objasneniu 
ich textu.

Rovnako je pozoruhodné, že obi-
dve vstupné brány boli umiestnené 
pri vstupe do cintorínov, ktoré sa 
nachádzajú na kopcoch nazývaných 
Frauenberg v Banskej Štiavnici a 
v Banskej Hodruši. Z uvedeného 
možno odvodiť názor, že snáď obe 
brány boli dielom jedného autora. 

Navyše, podobne ako v Banskej 
Štiavnici aj v Hodruši je súčasťou 
cintorína aj neskorogotický kostol 
pochádzajúci z konca 15. až za-
čiatku 16. stor. Hodrušský kostol, 
ktorý je zasvätený sv. Petrovi a sv. 
Pavlovi, však predstavuje podstatne 
jednoduchší variant cintorínske-
ho kostola, ktorý v čase tureckého 
obliehania slúžil aj ako protiturecká 
pevnosť, čomu napovedajú niektoré 
ochranné konštrukčné prvky, ako 
únikový východ po nechránenej 
strmej stráni a vnútorné zabezpe-
čenie dverí.

Ing. Vít Priesol

Hodruša má podobnú vstupnú bránu s renesančným 

portálom, ako stojí na Frauenbergu v Štiavnici

Za posledných dvadsať rokov 
budovania tretieho sektora vy-
rástlo veľa občianskych združení 
a organizácií, ktoré sa “postavili 
na nohy“, ale je stále i veľa takých, 
ktoré sa snažia vykonávať svoju 
činnosť čo najsvedomitejšie, no 
každodenne sa musia boriť s rôz-
nymi ťažkosťami napriek tomu, 
že ich činnosť je pre štát a jeho 
sociálnu politiku nenahraditeľná. 
Ambíciou I. celoštátnej  konfe-
rencie organizácie tretieho sekto-
ra, ktorá sa bude konať v dňoch 
3.-4. februára 2011 v Bratislave, je 
otvoriť seriózny dialóg s Vládou 
SR a jednotlivými rezortmi z toho 
dôvodu, aby mohli svoju činnosť 

úspešne realizovať všetky aktívne 
mimovládne organizácie, spoločne 
formulovať pravidlá a vytvoriť pre-
hľadný transparentný systém na 
vytváranie podmienok pre činnosť 
všetkých mimovládnych organi-
zácií. Konferencie sa zúčastnia aj 

dvaja členovia OZ Margarétka z 
Banskej Štiavnice, a to vďaka po-
slancovi NR Ing.Ľudovítovi Ka-
níkovi, ktorý ich účasť a výdavky 
s ňou spojené osobne podporil.
Ďakujeme.

OZ Margarétka

Tretí sektor ako partner štátu pri 

realizácii sociálnej politiky

Vyhrajte 10 000 EUR !
Stačí mať dobrý nápad.

Príďte v utorok 22. februára 2011 

o 15:00 hod. 

do budovy Kultúrneho centra 
(pri hoteli Grand Matej) a do-
zviete sa viac !

Viac informácií nájdete aj na 
internetovej stránke: www.ban-
skastiavnica.sk/projekty/vito

Táto iniciatíva je súčasťou 
projektu ViTo, kód projektu SE-
E/A/169/4.1/X, ktorý je fi nanco-
vaný z Programu nadnárodnej 
spolupráce Juhovýchodná Eu-
rópa. Cieľom projektu ViTo je 
defi novať spôsob ako vrátiť život 
do historického centra mesta 
Banská Štiavnica.
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V sobotu 5.februára sa v klubovni OZ Margarétka konalo vydarené poduja-
tie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny, Monterková párty.

Vstupná renesančná brána s renesančným portálom v Banskej Hodruši
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Tento týždeň (od 7. do 14. 
februára 2011) sa na Slovensku 
po prvýkrát koná Národný týždeň 
manželstva. Táto iniciatíva vznikla 
v roku 1996 v Británii a odvtedy 
sa rozšírila do mnohých krajín. Jej 
cieľom je opäť pozdvihnúť status 
manželstva v spoločnosti a pouká-
zať na jeho nesporné hodnoty. Na 
Slovensku prevzala záštitu nad to-
uto iniciatívou prvá dáma republi-
ky, pani Silvia Gašparovičová.

Pri tejto príležitosti sme pre 
vás pripravili Valentínsku 180ku. 
Na nej premietneme skvelý fi lm, 
ktorý ukazuje nový prekvapujúci 
pohľad na lásku.
V jednom ohni

(Fireproof, USA, 113 minút, 
český dabing) po. 14. februára 
2011 o 18:00

Kultúrne centrum Kammerhof-
ská, Banská Štiavnica

POZOR! Pre každý zaľúbený 
pár a pre každý manželský pár 
máme darček!
Vstup voľný

Poznámka: Podujatie je vhodné aj 
pre nezadaných a neplnoletých :)

Slovo života B. Štiavnica

Národný týždeň manželstva: 

Valentínska 180ka

"Keby som hovoril jazykmi 
ľudskými, aj anjelskými, a lásky 
by som nemal, bol by som ako 
cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 
A keby som mal dar proroctva a 
poznal všetky tajomstvá a všetku 
vedu a keby som mal takú silnú 
vieru, že by som vrchy prenášal, 
a lásky by som nemal, ničím by 
som nebol. A keby som rozdal 
celý svoj majetok ako almužnu a 
keby som obetoval svoje telo, aby 
som bol slávny, a lásky by som ne-
mal, nič by mi to neosožilo. Láska 
je trpezlivá, láska je dobrotivá, 
nezávidí, nevypína sa, nerozču-
ľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z 
neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy 
nezanikne. Proroctvá prestanú, 
jazyky zamĺknu a poznanie po-
minie. Lebo poznávame len sčasti 
a len sčasti prorokujeme. Ale keď 
príde to, čo je dokonalé, prestane, 
čo je len čiastočné. A tak teraz 
ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, 
no najväčšia z nich je láska."

J. B (Evanjelium podľa Marka, Prvý list 

Korinťanom)

Hymnus Lásky

Dňa 31.1.2011 sa uskutočnila 
v dome smútku na Frauenber-
gu  posledná rozlúčka s Ing. 
Burdom, významnou osob-
nosťou banskoštiavnického 
baníckeho školstva, ktorý 
zomrel 27.1.2011 vo veku 
nedožitých 65 rokov svojho 
života. Narodil sa 9. júla 1946 
v Kremnici, kde prežil aj časť 
svojho detstva. Stredoškolské 
vzdelanie získal štúdiom na 
Strednej priemyselnej škole 
baníckej v Banskej Štiavnici, 
odbor dobývanie rudných 
ložísk, ktoré ukončil maturitou 
v roku 1965. V tom istom roku 
začal študovať na Baníckej fa-
kulte Vysokej školy technickej 
v Košiciach. Štúdium ukončil v 
roku 1970 a získal titul „ban-
ský inžinier“ v špecializácii 
ložisková geológia.

Jeho prvým zamestnávate-
ľom bola organizácia Geologický 
prieskum, n. p., Spišská Nová Ves, 
Stredisko Banská Štiavnica, neskôr 
Stredisko Košice, kde pracoval v 
pozícii ložiskového geológa pri rie-
šení úloh vyhľadávacieho geologic-
kého prieskumu rudných ložísk.

V roku 1976 sa dal na pedago-
gickú dráhu, keď sa stal stredo-
školským profesorom na Stred-
nej priemyselnej škole baníckej 
a hutníckej v Banskej Štiavnici, 
ktorá bola neskôr premenovaná 

na Strednú priemyselnú školu Sa-
muela Mikovíniho. Tu pôsobil až 
do svojho odchodu na dôchodok 
v roku 2009. Za vyše štvrťstoročie 
svojho aktívneho pôsobenia na 
SPŠ Samuela Mikovíniho sa podie-
ľal na výchove celého radu stred-
ných odborných kádrov pre oblasť 
baníctva a geológie. Študentov si 
vedel získať nielen svojím živým  
humorom, ale hlavne všestrannos-
ťou svojich záujmov, vedomostí a 
zručností. 

Popri svojej pedagogickej čin-
nosti bol aj veľkým milovníkom 
prírody,  bol aktívnym horolez-
com a jaskyniarom  a vynikajúcim 
športovcom, v mladosti reprezen-
toval Banskú Štiavnicu v plávaní. 
Obdivoval výtvarné umenie a sám 

bol autorom mnohých malieb a 
drevointarzií. Bol tiež pokračova-
teľom tradícií banskoštiavnického 
včelárstva a ovocinárstva. 

Patril aj medzi zakladajúcich 
členov Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku a podie-
ľal sa na organizovaní viacerých 
šachtágov, ktoré sa uskutočnili v 
aule bývalej budovy SPŠ S. Miko-
víniho. 

Pietne príhovory na rozlúčke 
predniesli Mgr. Nadežda Babiako-
vá, primátorka mesta, Ing. Miro-
slav Jausch, zástupca riaditeľa SPŠ 
S. Mikovíniho a Ing. Milan Dur-
bák, tajomník baníckeho spolku.

Zdar Boh!

Ing. Milan Durbák

Za Ing. Pavlom Burdom

Prvé roky v Štiavnici

Novým pracoviskom Dr. Majdá-
ka sa v Banskej Štiavnici stala 
budova nemocnice na Ulici A. 
Pécha pod Reslou. Od samého 
začiatku sa usiloval o uplatňo-
vanie všetkého, čo sa vo svojej 
dovtedajšej kariére naučil. 

Pri operáciách dbal na prísne 
dodržiavanie hygieny, ako sa to na-
učil od svojich odborných učiteľov. 
Operačka sa nachádzala na prvom 
poschodí a bola vybavená kachľa-
mi na pevné palivo, do ktorých sa 
kúrilo zo zadnej strany z predsália 
operačky. Až do roku 1953 služby 
v nemocnici  zabezpečovali rádo-
vé sestričky. So službami rádových 

sestier panovala všeobecne veľká 
spokojnosť a MUDr. Majdák si 
dal veľmi záležať na ich výchove k 
vysokej odbornosti pri výkone ich 
poslania. Nenahraditeľnou asis-
tentkou Dr. Majdáka pri operáci-
ách sa stala sestra Aurea.

Spočiatku sa ubytoval v hoteli 
Metropol v tesnej blízkosti nemoc-
nice. Potom dostal Dr. Majdák od 
mesta k dispozícii reprezentatív-
ny byt v dome v centre mesta na 
Hlavnej ulici č. 4/II (trotuár) na 
druhom poschodí. Slobodný lekár 
v „najlepších rokoch“ nemohol 
nevzbudiť pozornosť celej spoloč-
nosti v meste. Zameral sa síce pre-
dovšetkým na svoju odbornú prá-
cu, ale rýchlo sa stal významnou 

súčasťou spoločenskej štruktúry 
mesta. Jeho druhým domovom sa 
stal hostinec U Kozákov pod Tro-
jičným námestím, kam sa chodil 
stravovať. 

Ako významná osobnosť spolo-
čenského života v Banskej Štiav-
nici neváhal odvážne sa postaviť 
aj k vážnym problémom, ktoré 
priniesla vojnová doba. Pod jeho 
ochranou sa napríklad v nemocnici 
ukrývala Zuzana Baroková (neskôr 
vydatá Gemeinerová) zo židovskej 
rodiny, ktorej hrozila deportácia. 
Pripravované do publikácie Ban-

skoštiavnické zdravotníctvo.

(pokračovanie v budúcom čísle)
Ing. Myron Majdák

Žili medzi nami...
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Budova bývalej SPŠ S. Mikovíniho, v ktorej pôsobil Ing. Pavol Burda
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Úvodom by som povedal, že túto 
otázku si dávam už asi 5 rokov. 
Taktiež, túto otázku som dával aj 
viacerým pracovníkom MsÚ v B. 
Štiavnici. Ale za tých 5 rokov nebo-
la ochota a ani záujem poradiť ani 
pomôcť, či splniť žiadosť. Každý si 
asi pomyslel, že je to len obyčajný 
človek, a pritom starý dôchodca, 
čo stále otravuje. Jeden mi sľúbil: „ 
Máme vytypované tri lokality, ale sa 
musia majetkovo usporiadať“. Druhý 
zase sľúbil: „V bývalom závode SNP 
sa buduje zberný dvor, tak sa tam 
útulok pre psov vybuduje“. Ostalo 
pri sľuboch a činy žiadne. Tento útu-
lok sa začal budovať koncom roku 
2004, a to bez stavebného povolenia. 
A podľa zákona, každá stavba muro-
vaná alebo drevená väčšia ako 4x4 m 
musí mať stavebné povolenie. Teraz 
by som zašiel do histórie tejto stav-
by. Už v roku 2005 sa niektorí obča-
nia z Ulíc Novomestská, Okrúhla a 
Šoltésovej proti umiestneniu tohto 
útulku ohradili a sťažovali sa MsÚ. 
Za to, že sa sťažovali, boli p. Simo-
nidesovou obvinení neprávom, že 
chceli otráviť psíkov v útulku, čo 
bolo opísané v novinách „ MY Žia-
ra“ zo dňa 17.5.2005 pod názvom: 
Komu prekáža štiavnický útulok pre 
psov. V tomto článku, ktorý napísala 
Mária Sliacka, sú neprávom obvine-
ní obyvatelia bývajúci pri psom útul-
ku. Citujem časť z článku: „ Mnohí 
sa pýtajú, kto mohol mať na smrti 
nevinných zvierat záujem. Podozri-
vými sa stali tri rodiny z ulíc Šolté-
sovej, Okrúhlej a Novomestského“. 
Čo dodať k tomuto obvineniu. Keď 
sa sťažuješ, tak si travič, hoci nám to 
nikto nedokázal, ale tie dámy, ktoré 
to vymysleli, sa tvárili akože nič. Z 
vlastnej iniciatívy som spísal dňa 
17.7.2006 petíciu za presťahovanie 
útulku, kde sa mi podpísalo 30 obča-
nov uvedených ulíc. Ale aj táto moja 
petícia bola zámerne prekrútená, že 
žiadam zrušenie útulku, to by ma asi 
nenapadlo. Útulok nech stojí, kde 
chce, len nie tam, kde slušní ľudia 
bývajú. Žiaľ, nebohý pán primátor 
nemal tej cti, aby mi odpovedal: 
Však je to len obyčajný občan“. Ale o 
mŕtvych len dobré. Aj druhá petícia 
bola napísaná a podpísaná a zaslaná 
na MsÚ dňa 2.2.2007. Odozva bola 
od zodpovedných pracovníkov, ale 
odvtedy ostalo pri sľuboch. Dostal 
som ale odpoveď od p. Simonide-
sovej, ktorá vyvolala voči mne veľkú 
špinavú mediálnu vojnu. Boli to rôz-
ne ohovárajúce články v novinách, 

napr. MY Žiara, Štiavnický život. 
Prišli za mnou reportéri z rozhlasu 
Regína, ďalej z STV a TA3 a stále sa 
ma spytovali: „ Čo mám proti psie-
mu útulku“. Odpovedal som to, aby 
sa presťahoval. Keď máte útulok 30 
m od domu a jeden sused ešte bliž-
šie, v lete musíte spať pri zatvorených 
oknách. Veď v tom útulku je asi aj 30 
psov a šteniat, ktoré brešú a zavýjajú 
aj naraz. Ten, kto navrhol a staval ten 
útulok, asi nemal dobrú známku z 
fyziky. Prečo? Lebo sa prehrešil proti 
základnému zákonu náuky o akus-
tike. Ten zákon nejdem citovať, len 
napoviem, že za tým útulkom je 8 
m vysoká budova štiavnických stro-
jární. Keď tento článok číta človek 
neznalý veci, tak by si myslel, že som 
veľký nepriateľ zvierat. Ale je to veľký 
omyl. Sám chovám doma 5-ročnú 
sučku, nechcem ju chváliť, ale je po-
slušná a breše len keď je treba. Však 
na uvedených uliciach je asi 30 psov 
a tí brešú, len keď treba a nie bezdô-
vodne, ako psi v útulku. Na Sloven-
sku rastú útulky ako huby po daždi, 
ale všade je to za mestom, kde neru-
šia obyvateľov. Keby bolo v BŠ ešte 7 
divov, tak ten váš, p. Simonidesová, 
by bol 8, lebo je svetlou výnimkou na 
Slovensku. Pani Simonidesová, všet-
ka česť vám, ako sa staráte s láskou o 
opustených a zatúlaných psíkov. Veľa 
ľudí vás obdivuje, koľko energie do 
toho vkladáte, len je chyba, že ste ten 
útulok dali postaviť na nesprávnom 
mieste. Neviem, kto vám radil, ale zle 
vám poradil. Keby ste ho boli posta-
vili na sídlisku Drieňová, boli by ste 
to mali najbližšie. Prečo to píšem? 
Len preto, lebo tie psy sú kŕmené 
raz denne. Keď sú hladné, dávajú to 
najavo aj doobeda o 11-tej a nám, čo 
tu bližšie bývame, to nerobí dobre. 
Mňa už nebaví stále volať na Mestskú 
políciu. Ako ja jedávam 3-krát den-
ne, tak aj môj pes má 3-krát denne 
plnú misku. Raz denne dávať psovi 
potravu, to je týranie psa hladom. Za 
týranie zvierat sú veľké tresty, mož-
no aj väzenie. Čítal som Váš článok 
v Štiavnických novinách o vyhode-
nom šteniatku z auta na Železničnej 
stanici. Poviem Vám úprimne, veľmi 
ma dojal a rozhorčil, veď aj ja mám 
srdce a nie som taký sadista a travič 
psov, ako ste ma opísali v minulosti v 
uvedených novinách. Vy sa zastávate 
psov, je to od Vás šľachetná vec. Ale 
ľudí, čo bývajú vedľa psieho útulku, 
ktorí nie sú mladí, ani veľmi zdraví, 
sa nemá kto zastať, ani vedúci pra-
covník MsÚ, tak by ste si ten útulok 

postavili inde. Pani Simonidesová, ja 
Vás žiadam o rozumné vyjadrenie s 
presťahovaním a nie zrušenie útulku, 
ako bolo v minulosti písané. 

Dovoľte, aby som Vám v novom 
roku poprial veľa zdravia a úspechov. 
Prajem Vám dlhý život, aby ste ešte 
dlho chodili venčiť psíkov, ale nie po 
Šoltésovej a Trate mládeže ulíc, ale s 
lopatkou a vrecúškom na exkremen-
ty. Ešte raz veľa zdravia Vám prajem 
s úctou
Ľ. Petrík, obyvateľ Novomestského ulice 

RE: Kedy sa presťahuje útulok pre 

psov z ulice E. M. Šoltésovej? 

Vážený p. Petrík Dostala som od 
šéfredaktora Štiavnických novín Váš 
článok, ktorý bude uverejnený v ŠN, 
tak ako si to prajete. Môj osobný ná-
zor, je, že ŠN nie sú bulvárne noviny 
na riešenie osobných problémov a 
sporov, ale sú kultúrnym týždenní-
kom pre Štiavničanov. Z tohto dôvo-
du som Vám nechcela odpisovať na 
Váš článok, no nakoľko ste sa podľa 
slov šéfredaktora ŠN dovolávali uve-
rejnenia ako i mojej odpovede, tak 
Vám dávam nasledovné vyjadrenie. 
Útulok pre opustené a týrané zvie-
ratká bol postavený v roku 2004 na 
súkromnom pozemku Štiavnických 
strojární. Tento pozemok bol vybra-
ný odborníkmi a nie mojou osobou. 
OZ Záchrana zvierat spravujúce 
útulok nie je na uvedenom pozem-
ku nelegálne, všetky doklady máme 
v poriadku, a za uvedený pozemok 
platí OZ ZZ 333 € t.j. 10 tis. Sk, 
Štiavnickým strojárňam. Občianske 
združenie, ktorého som predsedníč-
kou celých 6 rokov, obetavo pracuje 
spolu s našou mládežou vrátane mňa 
zadarmo, obetujeme všetok svoj voľ-
ný čas pre týraných a opustených 
psíkov. Denne za 6 rokov je to až ne-
skutočné množstvo dní a mesiacov. 
OZ Záchrana zvierat za toto obdobie 
našlo skutočný domov 749 psíkom. 
Útulok žije zo sponzorských peňazí, 
a tých je niekedy neskutočne málo. 
Vtedy fi nančne podporujem útulok 
ja z mojich vlastných peňazí. V útul-
ku mám viac ako 150 tis. vlastných 
fi n. prostriedkov. a nevraviac o tom, 
že v roku 2010 som na presťahovanie 
útulku pod Drieňovou, vložila svoje 
vlastné fi n. prostriedky vo výške 24 
tis. Sk. Zámer sa nepodaril a my sme 
museli zostať v pôvodných priesto-
roch. Pán Petrík, ďalej píšete, že som 
voči Vám rozpútala mediálnu vojnu. 
Zabudli ste, že, ste ju začali, Vy. Že 
naše psíky boli otrávené, je pravda, 

o čom je zápisnica na štátnej polícii, 
takže žiaden výmysel z mojej strany 
to nebol, ako Vy tvrdíte. V médiách 
som nikdy nepovedala, že ste nám 
ich otrávili Vy. Odpovedala som na 
otázku, ktorú mi položila redaktor-
ka, že to mohol urobiť len ten človek, 
komu tie psíky prekážali, že ste si to 
zobrali na seba, ja za to nemôžem. 
Zabudli ste napísať, ako ste cez deň 
hádzali petardy, ako ste strieľali, bú-
chali na plot útulku, ako ste sa bili 
s deťmi, alebo v nočných hodinách 
ste sa zaoberali vyvolávaním na môj 
mobil. od 1.30 do 5. hodiny rannej, 
a tiež ste nenapísali o priestupku, 
na ktorom sme boli spoločne, kde 
OZ ZZ neplatilo pokutu, ani nebolo 
obvinené. Ale nechajme staré spory. 
Musím Vám len oznámiť, že viac 
ako 3 roky sa snažím premiestniť 
útulok, no zbytočne. Ja už nemám 
síl ani energie, aby som celú túto 
záležitosť riešila. Necháme to už na 
kompetentných. Pán Petrík, píšete, 
že naši psíkovia hladujú. Môžem Vás 
ubezpečiť, že každý chovateľ mi dá za 
pravdu, že dospelý psík sa kŕmi raz 
za deň a šteniatka 3 krát. Naši psíko-
via sú pod veterinárnou starostlivos-
ťou, sú riadne ošetrení zaočkovaní a 
dobre živení. A ešte niečo Ja mám 
auto a nerobí mi problém chodiť aj 
20 x do útulku, pritom za svoj ben-
zín a svojím autom vozím aj všetky 
tie obetavé deti. P. Petrík, ja by som 
najradšej už z tejto lokality bola preč. 
Nechcem znepríjemňovať nikomu 
život, a najmenej Vám, ja mám ľudí 
rada, a tak isto zvieratá, ktoré na roz-
diel od ľudí sa nevedia o seba posta-
rať a sú odkázané na človeka., preto 
som sa do tejto činnosti vložila, aby 
som pomohla zvieratám, ktoré boli 
týrané a vyhodené na ulicu. Neznies-
la som pálenie psíkov na kafi lérke po 
odchyte, ktoré sa robilo v minulosti. 
Že si vyrobím na 6 rokov problémy 
a nepríjemnosti, som ani netušila. P. 
Petrík, a k záveru Vášho listu Vám 
musím povedať, že ja sa nehanbím za 
prácu, ktorú obetavo robím pre zvie-
ratká, bola som sekretárka primáto-
ra, teraz robím na Matrike, a nevadí 
mi zbierať exkrementy po psíkoch, 
robia to Inžinieri, lekári, učitelia. 
Radi to za našich psíkov urobíme, 
keď je to pre dobro veci. Ale na Va-
šom mieste by som sa nezaoberala 
písaním takýchto článkov, a dokazo-
vaním svojej pravdy . Mali by ste si 
konečne uvedomiť že zlo plodí vždy 
len zlo a ono sa zvykne vrátiť. 

S pozdravom J.Simonidesová

Kedy sa presťahuje útulok pre psov z Ulice E. M. Šoltésovej? 
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Oznamy

Slovenská banská komora so 
sídlom v Banskej Štiavnici, Ban-
skoštiavnicko-hodruššký  banícky 
spolok v banskej Štiavnici, Mesto 
Banská Štiavnica Vás pozývajú na 
19. reprezentačný banícky ples a 
11. celoslovenský, ktorý sa usku-
toční 11. februára 2011 o 19 hod. v 
priestoroch hotela Grand – Matej v 
Banskej Štiavnici. Program: 

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
-  slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program
- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek
Do tanca hrá hudobná skupina 

„Necpalanka“ z Prievidze 
Predpredaj vstupeniek:
B.Štiavnica KAMI – Kamaer-

hofská 20, tel.č.: 045/692 0866, 
B.Štiavnica hotel GRAND – MA-
TEJ, tel.č.: 045/692 1213, vstupné: 
28,-€.
Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 

predseda predstavenstva, Ing. 

Richard Kaňa, predseda spolku, 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka mesta

Pozvánka

Výbor Spolku slovenských žien 
ŽIVENA v Banskej Štiavnici, Pri-

mátorka mesta v Banskej Štiavnici, 
Smer – SD Vás srdečne pozýva-
jú dňa 7. marca 2011 o 16. hod. 
do hotela Grand Matej v Banskej 
Štiavnici na posedenie pri príle-
žitosti MDŽ spojené s kultúrnym 
programom, malým občerstvením 
a darčekom. Tešíme sa na Vás!                                              
SSŽ Živena 

Pozvánka na pravidelné stretnu-

tie baníkov a ich priateľov

Dňa 25. februára 2011 o 16.00 
hod. v baníckej krčme u pána Ka-
rabellyho sa uskutoční pravidelné 
piatkové posedenie baníkov a ich 
priateľov. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Tanečná škola

POS Žiar nad Hronom otvára     
t a n e č n ú     š k o l u     WANTED  
-  tanečný  štýl :  street dance.

Lektor : Štefan CHLEBO, maj-
ster a vicemajster Slovenska v hip-
hope za rok 2010.

Zápis: 25. 2. 2011 o 15.00 hod. v 
Pohronskom osvetovom stredisku 
Žiar nad Hronom, Duklianskych 
hrdinov 21 (za Planetáriom). Účasť 
nie je vekovo obmedzená. 

Bližšie informácie: A. Kmetko-
vá, č.t.: 0908 962 514, kmetkova@
osvetaziar.sk

Poďakovanie  Lions klubu v Ban-

skej Štiavnici

Dňa 04.02.2011 navštívili Do-
mov MÁRIE prezident Lions klubu 
Ing. Ján Totkovič a zástupca Lions 
klubu Ing. Rastislav Anguš, aby 
odovzdali nášmu zariadeniu výťa-
žok z vianočného punču  „Dar“ v 
hodnote 500€ na zakúpenie  zdra-
votníckych  pomôcok  pre našich 
klientov.  

Vedenie Domova MÁRIE vy-
slovuje veľkú vďaku za tento krás-
ny humánny čin, ktorý prispeje k 
skvalitneniu života našich klien-
tov.

PhDr. Viera Chladná
riaditeľka Domova MÁRIE       

Ospravedlnenie

"Ja Ing.Ján Sedilek, bytom Ba-
nícka 3, Banská Štiavnica sa verej-
ne ospravedlňujem za nepravdivé a 
zneucťujúce tvrdenia, ohováranie a 
krivé obvinenie Jozefa Cibulku na 
sociálnej sieti Facebook uverejne-
né 28.11.2010, v ktorom som uvie-
dol nasledovný text:.."

..."Ján Sedilek. Síce som pove-
dal, že nebudem dávať statusy, 
ale Štiavničania, čo poznáte Igora 
a Jozefa Cibulkovcov, a ste s nimi 
priatelia, dávajte si na nich pozor, 
je to banda zlodejov, a mám za 
nich doplatiť úver v Stavebnej spo-
riteľni z roku 2002, ktorý neplatili. 
Dávajte si na nich pozor, hlavne 
keď budú chcieť požičať peniaze, 
ktoré zásadne nevracajú."

V septembri 2010 sa niekoľko 
nadšencov rozhodlo založiť v Ban-
skej Štiavnicu fotoklub. 

Po prvom stretnutí sa všetci fo-
tografi  dohodli a fotoklub aj po 
ofi ciálnom schválení prijal názov 
BLUR. Záštitu nad jeho fungova-
ním prevzalo Mesto Banská Štiav-
nica a Kultúrne centrum, kde sa 
fotografi  každý mesiac stretávajú a 
vyhodnocujú výsledky svojej čin-
nosti. Prezentuje sa  svojou tvorbou 
hlavne na stránkach Facebooku. Za 
ten čas však podnikol aj niekoľko 
akcií, z ktorých si členovia prinies-
li množstvo zaujímavých záberov. 
Jednak to bol výlet do Španej doliny, 
aj keď sa ho vtedy počasie rozhodlo 
bojkotovať. Veľmi sme sa tešili na 
výlet do predvianočnej Viedne, ale 
to už neprialo počasie vôbec, a tak 
sa tento výlet neuskutočnil.

 Silvestrovský výstup na Sitno sa 
vydaril,  aj keď svetlo nebolo  cel-
kom ideálne.

Pre veľké pracovné zaťaženie 
členov sa nie vždy podarí zladiť 
spoločné akcie, výlety, ale každý z 
nás  sa individuálne snaží zachytiť 
nádhernú scenériu mesta a okolia. 
Tieto zábery potom členovia analy-
zujú na svojich pravidelných stret-
nutiach, posledný piatok v mesiaci. 
Okrem fotografovania Blur plánuje 
aj ďalšie akcie, ako napríklad do 
budúcna svoju 1. výstavu, na ktorú 
sa musí hlavne materiálne a fi nanč-

ne pripraviť. (Privítali by sme aj 
sponzorov.)Verejnosť bude o tejto 
výstave informovaná na stránkach 
mesta. 19. februára sa zúčastní na 
Fotomaratóne v Banskej Štiavnici. 

Najbližšiu zaujímavú akciu plá-
nujeme na 18. februára v pivnici 
Kultúrneho domu v Banskej Štiav-
nici, na Kammerhofskej ulici č.1, 
keď sa uskutoční prezentácia dia-
pozitívov z cesty po Japonsku zo 
staršej produkcie Martina Luton-
ského. Na túto prezentáciu srdečne 
pozývame všetkých záujemcov.

Mgr.Emília Kumpfová

Foto klub Blur B. Štiavnica

Čo si myslíte o sviatku sv.Valentí-

na a ako prežijete tento deň?

,,Mám rada tento sviatok, na-
koľko je aj mojím osobným sviat-
kom, pretože som sa narodila 
14.februára.Prajem všetkým ľu-
ďom veľa lásky, pretože tá  je na-
dovšetko na svete.“

Mária L.(57)

,,Pre mňa je to taký istý deň 
ako všetky ostatné. Nepripisujem 
mu zvláštny význam, pretože som 
,,singl“. Ale viem si predstaviť spo-
ločnú romantickú večeru vo dvo-
jici a tak…“

Janka M.(19)

,,Je to pekný sviatok. Teším sa 
na príjemný večer, ktorý prežijem 
so svojím manželom, možno pri 
poháriku dobrého vína. Páči sa 
mi, že nikdy nezabudne na kvety 
a  milý darček.“

Soňa B.(45)

,,Tento sviatok nevzišiel z našej 
tradície, zvlášť ho neuznávam. 
Kto ľúbi, ľúbi počas celého roka, 
každý bežný deň, kedykoľvek, a 
nemusí to zdôrazňovať práve na 
Valentína.“

Arpád P.(47)

,,Pekný sviatok, aj keď lásku by 
sme si mali prejavovať každý deň 
v roku, nielen keď nám to pripo-
menie kalendár.“ 

Michaela Č.(19)

,,S Valentínom je to už pomaly 
ako s Vianocami, ťažká komercia 
a biznis založený na emóciách. 
Nemám problém obdarovať ženu, 
ktorú ľúbim, kedykoľvek.“

Miloš K. (37)

Pýtala sa a za odpovede ďakuje  

Janka Bernáthová

Valentínska anketa

Ak je láska hriech
Ak je láska hriech, tak ty buď 

prvý, kto po mne hodí kame-
ňom...!

Pri stĺpe hanby pochválim ži-
vot, pretože láska je práve v ňom.

Husľami, kvetmi, krvou i dú-
hou, vyzvem ťa slzou, plameňom,

Ak je láska hriech, tak ty buď 
prvý, kto po mne hodí kame-
ňom.

Láska nikdy nie je hriech,
hriech z nej len ľudia urobia...
Do krvi ťa zraní ich smiech
a závisť tých, čo nepochopia,
čo cítiš ty, prvá na kríži,
keď iní licitujú tvoje muky,
no zo všetkého ti najviac ublíži, 

že tvoj Pilát si s úsmevom umýva 
ruky.

M. Petrová
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3. februára 2011 bola sprístup-
nená v rámci poľovníckej expozície 
Múzea vo Sv. Antone výstava „Les 
pre ľudí- ľudia pre les“. Výstava 
prostredníctvom dvojrozmerných 
panelov výstižnými fotografi ami 
a textami predstavuje, čo všetko 
máme vďaka lesníkom: Les ako 
životný priestor, les chráni vodu, 
pôdu a produkuje čerstvý vzduch, 
les ako zdroj oddychu a zdravia, les 
ako priestor pre vedu a vzdelávanie, 
drevo – naša najlepšia voľba a drevo 
– teplo a vôňa domova. 

Výstavu pripravili odborní pra-
covníci Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene, ktoré je koordi-
nátorom aktivít v rámci Medziná-
rodného roku lesov na Slovensku. 
Výstavu realizovali spoločne so 
štátnym podnikom Lesy SR, ktorý 
na podnet generálneho riaditeľa 
Ing. Igora Viszlaia navrhol jednot-
livé témy roka. Tou prvou je „Les 
a história“. Výstava je realizovaná 
vo svätoantonskom kaštieli i kvôli 
tomu, že tu v Banskej Štiavnici a 
okolí sa písala slovenská lesnícka 
história. Tu v tejto oblasti ešte veľ-
mi dávno pochopili baníci, že ak 
potrebujú viac dreva v bani, musia 
začať pestovať lesy, tu vznikla roz-
hodnutím Márie Terézie Banícka 
akadémia, ku ktorej sa neskôr pri-
pojil Lesnícky inštitút. Tu vznikli 
základy lesníckeho, poľovníckeho 

i rybárskeho školstva, základy les-
níckej vedy a výskumu, tu sa už v 
roku 1786 konal prvý svetový prí-
rodovedný kongres v Sklených Tep-
liciach, tu pôsobil zakladateľ prvých 
prírodných rezervácií na Slovensku 
Karol Kaán, osobnosti ako Henrich 
Dávid Wilckens, Ján Šalamún Dob-
romír Petian-Petényi, Andrej Kmeť,  
František Jozef Turček, profesor 
Škultéty, .... a mnoho ďalších. Mú-
zeum je najvhodnejším miestom na 
prezentáciu histórie, no pohľad do 
histórie musí mať význam pre bu-
dúcnosť.  Múzeum má byť mostom 
medzi minulosťou a budúcnosťou – 
pomáha z histórie to dobré prevziať 
a zveľaďovať a na tom zlom sa po-
učiť. Medzinárodný rok lesov 2011 
– to je príležitosť viac ako inokedy 
povedať celej spoločnosti o poslaní 
lesníkov, o ich neľahkej práci pri 
udržaní vzácnej rovnováhy – aj les 
chrániť, aj umne využiť bohatstvo, 
ktoré nám dáva. 

Na slávnostnom otvorení výsta-
vy v kaštieľskej kaplnke sa zúčast-
nili i významní hostia. Ing. Igor 
Olajec – generálny riaditeľ sekcie 
lesného hospodárstva a spracova-
nia dreva Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. 
Igor Viszlai – generálny riaditeľ š.p. 
Lesy SR Banská Bystrica, Bc. Ing. 
Igor Morong – generálny riaditeľ 
Národného lesníckeho centra a 

predstavitelia mnohých lesníckych 
a kultúrnych inštitúcií. Generálny 
riaditeľ Ing. Igor Viszlai odovzdal 
prvýkrát Cenu Lesov SR, pripra-
venú pri prležitosti MRL 2011 Ing. 
Júliusovi Burkovskému – lesníko-
vi, publicistovi a znalcovi ochrany 
prírody za významný prínos pri 
odhaľovaní a sprístupňovaní dejín 
lesníctva. Na vernisáži nechýbali 
fanfáry v podaní trubačov SOŠL v 
Banskej Štiavnici, ani krásne pes-
ničky a básničky prezentované deť-
mi z MŠ vo Sv. Antone. Na výstavu, 
ktorá bude v múzea do konca roka 
2011, srdečne pozývame i čitateľov 
Štiavnických novín.

Marian Číž

Les pre ľudí – ľudia pre les
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL

PARAFÍN: zahreje a omladí Vás !!

Parafín je druh vosku pochá-
dzajúci z ropy, ktorý sa vďaka 
svojmu unikátnemu zloženiu stal 
zaujímavou prísadou v kozmetic-
kom priemysle. Je mimoriadne 
bohatý na minerálne látky žele-
zo, kremík a horčík. Obsahuje aj 
vitamín E, ktorý sa často pridáva 
do krémov pre zrelé ženy a po-
máha v boji proti starnutiu. Azda 
najviac sa parafín spomína so 
zábalmi na ruky. Zvlášť v období  
jesennom a zimnom sú naše ruky 
vystavené rôznemu nepriaznivé-
mu počasiu. Dámy, ruku na srdce 
! Ako tie naše ruky vyzerajú aj po 
veľkom upratovaní od prachu a 
chemikálií ? Parafín pôsobí bla-
hodarne na nervové zakončenia 
na dlaniach, prekrvuje pokožku 
na rukách a zjemňuje ju. Po ošet-
rení parafínom budú vaše ruky 
hebkejšie, pokožka pružnejšia 
a nechty spevnejú. Navyše, táto 
kúra odstraňuje stuhnutosť v zá-
pästiach a je veľmi vhodná pre 
dámy aj pánov, pracujúcich za 
počítačom. Veľa žien dnes s ob-
ľubou nosí gelové nechty a táto 
procedúra, nemá žiadne vedľajšie 
účinky na ne. Vhodná je kom-
binácia parafínového zábalu s 
klasickou manikúrou a následné 
ošetrenie výživným krémom.

Je len na vás, ako sa rozhodne-
te rozmaznávať svoje ruky.

Zavolajte na 0908 933 882 a 
urobme to spoločne J.

Martina Jarabeková

Pred väčšou plánovanou ope-
ráciou môže pacient darovať 
krv sám sebe. Odporúčanie 
znie... minimálne dva týždne 
pred jej výkonom. Samozrej-
me, že takéto rozhodnutie je 
potrebné konzultovať s leká-
rom, krv musí prejsť  mnohými 
vyšetreniami,  prvoradým 
predpokladom je dobrý krvný 
obraz, ale za pokus to stojí. 

Výhodou autotransfúzie je eli-
minácia rizika vzniku bezprostred-
ných transfúznych komplikácií.
Pacient pri autotransfúzii príjíma 
to, čo mu je vlastné, čo jeho telo 
dôverne pozná, preto nedochádza 
k nepriaznivej imunitnej odpovedi 

organizmu. Eliminuje sa aj prenos 
infekcií vírusového pôvodu, ktoré 
by mohli  byť obsiahnuté v prijí-
manej krvi. Zaujímali ma možnos-
ti a skúsenosti lekárov v podmien-
kach, takpovediac,,domácich“.

,,Čo sa týka plánovaných ope-
rácií, chirurgické oddelenie ban-
skoštiavnickej nemocnice sa za-
meriava najmä na jedňodňovú 
chirurgiu a pri týchto zákrokoch 
obyčajne transfúzia nie je potreb-
ná.“ Mudr.Miroslav Sasko, chi-
rurg.

,,Na našom oddelení sme sa s 
takýmito prípadmi stretávali už 
dávnejšie, najmä v období akútne-
ho nedostatku krvi. Pacientka pred 
plánovanou operáciou navštívila 

transfúzne oddelenie (ZV,BB), kde 
jej bola krv odobraná a špeciálne 
uskladnenú si ju potom priniesla 
k nám.V prípade, že o autotrans-
fúziu požiadala tehotná pacientka, 
mimoriadnu pozornosť si počas 
celého odberu krvi, i po ňom, 
vyžadovalo aj monitorovanie plo-
du.“Mudr. Marian Špila, primár 
gynekologicko-pôrodníckeho od-
delenia.

Akákoľvek aktivita nasmerova-
ná k dosiahnutiu zdravia sa vy-
pláca.Neváhajme, ak máme šancu 
zmeniť sa z takpovediac pasívnych 
pacientov na aktívnych, Pomôžme 
sami sebe a pomôžeme aj iným!

Janka Bernáthová

Pomôžme sami sebe
Nedávno ma v médiách zaujala správa o autotransfúzii. Čo to vlastne je? 

Fašiangy v plavárni
27.2.2011 od 14:00 hod
vstup na bazén: GRÁTIS – 

FREE – ZADARMO
Sprievodné akcie:
- Vodník, Vodné víly
- Karneval – deti aj dospelí
- Maľovanie na telo
- Hry a Súťaže /vo vode aj na 

suchu/
- Chytanie kaprov
- Karaoke

Na podnet občianky Banskej 
Štiavnice boli v týchto dňoch ak-
tualizované tabule (pod Hríbom a 
na Križovatke) s informáciami o 
kultúrnych podujatiach v mesia-
coch február až máj 2011. V me-
siaci jún bude na týchto tabuliach 
uverejnený program Štiavnického 
kultúrneho leta 2011. 

Oznam

Oznam
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Sobota 12.2.2011 

SOCIÁLNA SIEŤ
Dráma, USA / 2010 / 120 min, MP 15, Vstupné: 2,20 Euro
Film The Social Network skúma dobu a udalosti v okamihu, keď bol vy-
nájdený Facebook. Na jeseň, v noci roku 2003, si Harvardský počítačo-
vý a programátorský génius Mark Zuckerberg (Jesse E isenberg) sadne 
za svoj počítač a vášnivo začne pracovať na novom nápade, ktorý bez 
preháňania zmení svet. Na prevratnom nápade s ním pracuje skupina 
mladých vizionárov, super inteligentní mladí muži, ktorých prevratná 
novinka napokon rozdelila. 
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Štvrtok – piatok 17.2.-18.2.2011 

TURISTA
Akčný, USA/Francúzsko, 2010, 103 min., MP: 15 , 
Vstupné: 2,30 Euro
Angelina Jolie predstavuje mysterióznu agentku v utajení Elise Clifton-
Ward, ktorá sa s prizipsovaným britským prízvukom a strhujúcou gar-
deróbou uchýlila do Paríža, aby sa po dvoch rokoch stretla s milencom, 
medzinárodne hľadaným Alexanderom Pierceom. Dostane však len list 
s inštrukciami, na základe ktorých nastúpi na vlak do Benátok. Tu si má 
vybrať neznámeho muža podobného Pierceovi a ubytovať  sa s ním v 
hoteli, aby sa tajná služba domnievala, že ide oňho. Náhodný cestujúci 
menom Frank Tupelo (Johnny Depp), jemne zaguľatený a smutný učiteľ 
matematiky z Wisconsinu sa zrazu ocitne s neuveriteľne krásnou ženou 
v najluxusnejšom hoteli v Benátkach prenasledovaný britskými agent-
mi, talianskymi policajtmi a ruskými mafi ánmi.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhof-
skej ul.č.1
Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, 
tel.č.:045/6790362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk

Zimomravenie 2011
26.2.2011
Hra v meste * Tvorivé dielne * Richard Čanaky a Mária Podhradská 
* Klasické slovenské rozprávky *  Originálny autobus FC Barcelona 
* Divadielka pre deti * Škola pantomímy * Muzikoterapia * Spolo-
čenské hry * Atraktívne múzeum * Čítanie rozprávok * ďalšie pre-
kvapenia
Viac na www.banskastiavnica.sk

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. 

V tajničke sa ukrýva výrok 

S. Butlera: „Zbojníci žiadajú od 

teba... (dokončenie v tajničke).

A. Staršia česká skupina, kus, 
talianske mesto, patriaci Ivkovi, B. 
Začiatok tajničky, C. Bdel, obeto-
vanie, utešujte, uhlík, D. Vykonal 
opateru, osobné zámeno, zomreli, 
E. Katarína nárečovo, žni, aparát 
na telefonovanie, F. Ruské meno, 
rozkaz, priateľka Winetua, G. Mi-
roslava domácky, patriaci Polá-
kovi, užaj H. Stred slova popasú, 
Arne rýchlo jedz, raky po štiavnic-
ky, I. Koniec tajničky, polomer, J. 
Dusík, štát v Amerike, starorímska 
bohyňa úrody, oslovenie lorda, 
sivá, K. Ozn. ruských lietadiel, vy-
bájená, telovýchovný prvok, Júlia, 
panovník, L.Neodborník, rieka vo 
Švajčiarsku, časť oblečenia, sadila.

1. Hneď, haluška česky, dal mož-
nosť, 2. Zápor, pikantná nátier-
ka, 2. pád slova peklo, 3. Koniec 
ruských priezvisk, druh humoru, 
vlož náboj do zbrane, 4. Kopnu-
tie, popruh, syn, 5. Stará 
žena, druh brodivého 
vtáka, 6. Horká rastlina, 
speváčka z B. Štiavnice, 
7. Spojka, tanečnica Lo-
lita, fyzikálna jednotka 
P, orol nemecky, 8. Pre-
to, časť nohy, vo po čes-
ky, 9. Vyrobená z Ebenu, 
vodík, opisovanie, 10. 
Vojenská jednotka, sekla 
si básnicky, zvratné zá-
meno, 11. Meter, pasca 
česky, poľská letecká 
spoločnosť, český hus-
lista so skratkou mena 
na začiatku, 12. Meno 
nemeckého výrobcu po-
travín, prekážalo, 13. Aj, 
doba kamenná, jazyk 

ruský skr., šarha, 14. Kyslé ovocie, 
chrobáčiky česky, 15. Katarína, 
obydlie kňaza, rastlinné maslo, 16. 
Ovocie – zelenina, stred slova me-
lóny, otázka na akosť, daroval, 17. 

Predmety, nazíza, popevok, 
Pomôcky: Oetker, Pali, Palina, 

Aare, lot, Hera, ops

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA
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Očakávaný počin spisovateľa, 
výtvarníka, historika umenia, ces-
tovateľa Milana Augustína - epo-
peja „Démon mesta“ vyšiel tlačou 
v septembri roka 2010. Má podobu 
takmer päťstostranového románu, 
v ktorom je zachytených sto rokov 
novodobej histórie mesta Banská 
Štiavnica, v súvislostiach s do-
bovými činmi a reáliami nielen 
Európy. Nositeľom autobiogra-
fi ckého stvárnenia Augustínovho 
curriculum vitae je Milan Auxt, 
pôvodom z Hontianskych Nemiec, 
rodák z Banskej Štiavnice, ktorý sa 
od svojich mendíkovských časov 
z baníka vypracoval až na znalca 
nielen kultúrnej histórie, ale aj 
detailného pozorovateľa peripetií 
mnohých ľudí a rodín, viažucich 
sa na mesto, v súčasnosti zapísa-
né na Listinu UNESCO. Originál-

na postava Milana Auxta (úplne 
mimovoľne mi teraz napadá istá 
paralela s grófom Beňovským...) 
putuje svojou kľukatou cestou 
panoptikom mesta a sveta až do 
ticha svojej bašty na Štiavnických 
Baniach, ktorej múry už tiež po-
znali mnohé pomazané hlavy.

Kniha sa dá čítať na jeden dú-
šok, čitateľsky pútavou formou je 
tu vykreslených (vymaľovaných...) 
mnoho príbehov a udalostí, ktoré 
sa takto dostávajú do kroniky mes-
ta a doby. Nielen tragické, ale aj 
smutnosmiešne a pikantné zážitky 
sú v nej plasticky vykreslené „ľah-
kým štetcom“ a ostrým perom.

Tento titul pravdepodobne vy-
volá mnohé kontroverzné reakcie 
nielen v knihe dotknutých osôb. 
Určite jej neprajníci budú vyčítať 
istú mieru hochštaplerstva, istých 

nepresností, faktografi ckých, či 
pravopisných potknutí. Dôležité 
však je, že kniha má šancu osloviť 
každého, kto sa o Banskú Štiav-
nicu zaujíma nielen zo zištných, 
osobných dôvodov. Je to aj pocta 
mestu a jeho ľuďom z pohľadu Mi-
lana Augustína, ktorý tým „splnil 
svoju neľahkú misiu“.

Genius loci mesta Banská Štiav-
nica si tento dokument zaslúži 
ako jeden z možných základných 
kameňov, použitých pri jej rekon-
štrukcii nielen materiálnej, ale aj 
duchovnej.

Kniha „Démon mesta“ vyšla 
aj vďaka podpore Miroslava Číža 
(poslanec NR SR), Gabriela Herc-
zega (aukčná sieň Soga) a mno-
hých ďalších.

(aap) 

Démon mesta – dokument doby

Jozef Horák sa narodil 30. janu-
ára 1907 v Banskej Štiavnici. Štu-
doval tu na Gymnáziu a na Učiteľ-
skom ústave. Bol učiteľom v Teplej 
– Podhorie, potom riaditeľom školy 
vo Svätom Antone a na Štefutlove. 
Ako učiteľ pôsobil na II. ZDŠ v Ban-
skej Štiavnici v rokoch 1964-67. Do 
literatúry vstúpil v roku 1937 kni-
hou Sitniansky rytier. Zlaté mesto 
je jeho trojzväzkový román, ktorý 
vydal v roku 1942. Mnohé z jeho 
35 kníh boli preložené aj do iných 
jazykov. Bol redaktorom časopisu 
Slniečko a ďalších. Bol aktívny v 
hnutí Matice slovenskej. Známa 

je jeho povesť o Sitnianskom vat-
rárovi, ktorá aj v súčasnosti sym-
bolizuje ochranu pred blížiacim 
sa nebezpečenstvom. Pochovaný 
je na Frauenberskom cintoríne v 
Banskej Štiavnici. Občianske zdru-
ženie Paradajz z Banskej Štiavnice 
už dlhší čas plánuje inštaláciu pa-
mätej tabule Jozefovi Horákovi. O 
prvom umiestnení sa uvažovalo na 
dome pri Botanickej záhrade, kde 
spisovateľ strávil posledné roky 
svojho života, potom na jeho rod-
nom dome, ktorého polohu je však 
ťažké určiť. Poslednou úvahou je 
umiestnenie tejto tabule na Sitne. OZP

Narodeniny Sitnianskeho rytiera

Mesto Banská Štiavnica bolo 
zapísané na Listinu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO 
aj vďaka jedinečnému systé-
mu vodných nádrží - tajchov 
v jej regióne. Okrem známych 
nádrží sa tu nachádza aj tajch, 
o ktorom vie len málokto. 

Ide o nádrž, ktorá v minulos-
ti slúžila ako prepojovací objekt 
medzi náhorným jarkom z veľ-
kej Vindšachty a spodným ná-
honným jarkom z tajchu Evička. 

Objem tejto nádrže bol 4800cm3, 
ktorý zabezpečoval niekoľkodňo-
vú špičkovú prevádzku na pohon 
čerpacích zariadení na šachte 
Magdaléna. V súčasnosti je v  
jarných a jesenných mesiacoch 
napájaná z vlastného povodia. 
Jazierko je posadené v malebnom 
prostredí v centre Štiavnických 
Baní. Správca tohto unikátu dote-
raz nepomenovanému tajchu dal 
meno Svetlanka.

(aap)

Zabudnutý tajch

Svätý Valentín

Svätý Valentín žil v 3. storočí, 
bol kňazom - biskupom i leká-
rom, ktorý mal v správe diecézu 
Terni v regióne Umbria v stred-
nom Taliansku. Jeho život je tak 
trochu tajomný, opradený množ-
stvom legiend.Jedna z nich hovo-
rí, že vtedajší panovník Claudius 
II. rozhodol zrušiť manželstvo, 
pretože podľa jeho osobnej mien-
ky ženatí muži podávali vo vo-
jenskej službe slabšie výkony ako 
muži slobodní. Sv. Valentín však 
zamilované páry oddával pred 
Bohom, za čo bol  prísne potres-
taný. Z legiend sú nám známe i 
jeho tajné návštevy väzníc. Za 
svoje počiny bol verejne popra-
vený pravdepodobne 14. februára 
roku 268 a bol pochovaný na Via 
Flaminia. Silný vo svojej viere a 
presvedčení umrel  mučeníckou 
smrťou v mene lásky.

J.B.

Povedali o láske

Kto chce kráčať cez plamene, 
musí vedieť, že sa popáli. Zo 
všetkého ber si poučenie. (Výho-
vorka tých, čo prehrali.) K tisíc 
ošiaľom som platil vstupné, ale 
moje srdce stále hlúpne. Nech 
ma zvádza, trýzni, nech len je 
radšej hlúpe ako studené.

V. Mihálik

Ja ľúbim ľúbený a toto šťastím 
zvem, nič ma neodtisne a sám sa 
nepohnem.

W.Shakespeare

Keď odchádza láska, prichádza 
umieranie. 

D.Šouc

Láska, Bože, láska, až som si ťa 
závidel, šťastný s tebou v jednom 
tričku XXL.

K.Peteraj

Takú lásku čakaj, ktorá príde
nečakane, kruto, ktorá páli.
Aj keby ťa mnohé milovali,
iba ona nikdy neodíde.

P.Koyš
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V šiestom kole 4. ligy v šachu 
sa stretli v derby Kremnica a 
Banská Štiavnica B. Úspeš-
nejší boli hostia, a tak domáci 
ostávajú bez zisku bodu na 
poslednom mieste tabuľky.

V siedmom kole privíta Banská 
Štiavnica vedúce Fiľakovo a Krem-
nica predposledné Hrnčiarske Za-
lužany.

Mestské lesy Kremnica  -  Opev-
nenie Banská Štiavnica B  2,5:5,5

Za Kremnicu vyhrali M. Kraml 
a Harman, za Banskú Štiavnicu 
Hipszki, Koleda, Jancsy, Majsniar 
a Kaškötö. Nerozhodne skončila 
partia Karaska – Rendla.

ŠK Bučina Zvolen - Hrnčiarske 
Zalužany 4,5:3,5

TH Junior Banská Bystrica C - 

ŠK Podpoľanie Stožok  4,5:3,5
FTC Fiľakovo B - Balassgyarma-

ti Kabel B 5,5:2,5

S. Kuchyňa

ŠPORT

1 FTC Fiľakovo B 5 5 0 0 15 26.0
2 Banská Štiavnica 6 4 0 2 12 26.5
3 ŠK Bučina Zvolen 6 4 0 2 12 26.5
4 Kabel B 6 3 1 2 10 26.5
5 Banská Bystrica C 5 3 1 1 10 22.0
6 Modrý Kameň 5 2 0 3 6 20.5
7 Podpoľanie Stožok 5 1 0 4 3 17.0
8 Hrnčiarske Zalužany 5 1 0 4 3 13.5
9 ML Kremnica 5 0 0 5 0 13.5

Dva zápasy odohrali na svojich 
stoloch stolní tenisti  LN TRADE 
Banská Štiavnica. Najprv nastúpili 
proti družstvu Žiar "C", ktoré po-
razili jednoznačne v pomere 14:4 
a v nedeľu porazili stolných tenis-
tov Vyhní "B" taktiež jednoznačne 
v pomere 17:1. V oboch zápasoch 
dostali príležitosť aj hráči z lavičky 
Dobrovič Laco a Lukáš Výboch, 
ktorí taktiež prispeli svojím die-
lom k úspešným výsledkom LN 
TRADE v týchto zápasoch.

 
LN TRADE-Žiar "C"  14:4
body za LN TRADE: štvorhra: 

Dobrovičovci M. + J.

dvojhry: Dobrovič M. 4, Prokaj 
a Dobrovič L. po 3, Výboch 2, Se-
dilek 1

LN TRADE-Vyhne "B" 17:1

body za LN TRADE 
štvorhry: Prokaj-Sedilek/ Dob-

rovičovci 
M.+J.
dvojhry: Dobrovič M. a Dobro-

vič J. po 4,
Prokaj 3, Sedilek a Výboch po 2

Tabuľku V.ligy po 10. kole vedie  

LN Trade B Štiavnica s počtom bo-

dov 28 

JS

3.liga

Tretia liga stolného tenisu  po-
kračovala 5.2.2011 deviatym  dvoj-
kolom. Hráči B.Štiavnice aj napriek 
maródke zvládli obidva domáce 
zápasy víťazne.

ŠKST B.Štiavnica B - ŠK Žarno-
vica  13:5. Body za domácich: Gre-
ga 4,5  Beňovic 3,5  Maďar a Lovas 
po 2,5.

ŠKST B.Štiavnica B - OŠK Brehy 
11:7. Body za domácich: 

Grega 4,5  Beňovic 3,5 Maďar 
2,5 Lovas 0,5

bej

Šachové zápolenia 

LN TRADE víťazne

Výsledková listina:

ZŠ J. Kollára : ZŠsMŠ Sv. Anton
9 : 2 
ZŠ Kollára. : ZŠ J. Horáka. 
3 : 3 
ZŠ J. Horáka : ZŠsMŠ Sv. Anton
9 : 1 

Tabuľka:

1. ZŠ J. Horáka 4 12 : 4
2.  ZŠ J. Kollára 4 12 : 5
3. ZŠsMŠ Sv. Anton 0 3 : 18§

Najlepší útočník: Lukáš Malati-
nec - ZŠsMŠ Št. Bane /družstvo ZŠ 
J. Horáka/

Najlepší brankár:   Michal Školík 
– ZŠ J. Horáka, Ivan Javorský – ZŠ 
J. Kollára

Cena Fairy- play: Rastislav 
Görög – ZŠsMŠ Sv. Anton 

Cena nádeje: Michal Boroška – 
ZŠ J. Kollára

Ďakujeme usporiadateľom: Fir-
ma Binder

Športový klub Štefultov
Mesto Banská Štiavnica

Obec Svätý Anton
NLH – F Svätý Anton

Tešíme sa na jubilejný X. ročník.

OB

Hokejový turnaj žiakov ZŠ v okrese B. Štiavnica 

Mestské kúpele – pla-
váreň, Mládežnícka 10, 
Banská Štiavnica 

ZMENA OTVÁRACÍCH  HODÍN PRE 

BAZÉN

Pondelok: sanitárny 
Utorok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Streda: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Štvrtok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Piatok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 21.00 hod.
Ned.: 14.00 hod. – 20.00 hod.

Vstupné: 

Bazén:
Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 
0,70 €/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup

Permanentka dospelí: 

20 vstupov/20 €
Permanentka dospelí: 
10 vstupov/13 €

Permanentka 
deti 3-10 r.: 10 vstupov/5 €
Permanentka 
žiaci 11-18 r.: 10 vstupov/ 8 €

Permanentka 
členovia SZPB, ZTP: 
10 vstupov/5 €
Hromadný vstup do 14.00 deti 
3 – 18 rokov: 0,25 €/hod.
Hromadný vstup od 14.00 deti
3 – 18 rokov: 0,40 €/hod.
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy:
1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €

Sauna:
Dospelí: 3,40 €/hod., 
6,00 €/2 hod.
Žiaci 11- 18 rokov: 
2,40 €/hod.
Deti 3 – 10 rokov, členovia
SZPB, ZTP: 1,40 €/hod.

Permanentka dospelí:10 hod./27 €
Permanentka deti 

3-10 hodín:
10 hod./10 €

Permanentka žiaci 
11 – 18 rokov: 10 hod./19 €
Permanentka členovia SZPB,
ZTP: 10 hod./ 10 €

Tešíme sa na vašu návštevu! 
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371
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INZERCIA

Služby

Inzercia

Realityyyyyyy

Prerábanie bytov – 
byt. jadier, 

vodoinšt., omietky, 
podlahy – 

poradenstvo, 
tel.č.: 0907 332 499

Prenajmeme 1 – 
izbový byt ( 47,88 

m²)  na ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2 (oproti 

autoškole Bosák). 
Mesačný nájom 176 

€ + energie. Kon-
takt: 0915 826 295

Prenajmeme 2 – 
izbový byt ( 68,12 

m²)  na ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2 (oproti 

autoškole Bosák). 
Mesačný nájom 222 

€ + energie. Kon-
takt: 0915 826 295

Inzerujte v Štiavnických 

novinách

Riadková inzercia 1 slovo/0,20 €

Plošná inzercia 1 cm²/0,50 €

Viac info na 

www.banskastiavnica.sk, 

príp. na tel.č.: 045/6790388 

alebo 0918 688 850

Milé mamičky! 
Otváram malé jasličky a 
s láskou sa postarám o Vaše detičky 

(v centre Banskej Štiavnice)

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek 
otázok ma
kontaktujte na tel. č. 0949163419,
alebo mailom: 
svetlikovamariana@gmail.com 
Teším sa na Vás  Mariana Svetlíková

,,,,,,,

Mamičky pozor!!!
Aj Vy by ste chceli:

- Nastúpiť predčasne do 
práce 

- vybaviť si nevyhnutné 
veci 

- oddýchnuť si a relaxo-
vať? 

Pretože mať pestúnku, 
už nie je otázkou luxusu!

Práve pre Vášho drobca 
otvárame a poskytujeme 
opatrovateľské služby

Kontakt: 0908 916 217

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

Vezmem do prenájmu 1-izbový  
byt (lokalita Dolná ul., Križovatka, 
Povrazník), tel.č.: 0910 957 557

www.realitor.sk predá 3-izbový  
byt na Križovatke, cena: 39 832 €, 
tel.č.: 0905 148 574

Predám 3-izbový byt 65 m2 + 30  
m2 pivnice, tehla v pôvodnom stave 
pod Kalváriou (Ul. Hviezdoslavova), 
cena 39 000 €, tel.č.: 0902 506 300

Predám 3-izbový prerobený byt na  
Ul. L. Svobodu, tel.č.: 0902 283 433

Predám 3-izbový prerobený, za- 
riadený byt na Drieňovej (Energeti-
kov 8), tel.č.: 0911973 200

Dám do prenájmu čiastočne zaria- 
dený 3-izbový byt na Drieňovej voľ-
ný od 1.4.2011, tel.č.: 0905 266 138

Dám do prenájmu zariadený lu- 
xusný 3-izbový byt v tichom centre 
mesta, tel.č.: 0903 795 775

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej, 68m2, po rekonštrukcii, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 264 142

Predám 4-izb. prerobený byt na  
Drieňovej. cena 29 000€, zn.: ihneď, 
tel.č.: 0902 882 707

Dám do prenájmu garáž vo dvore  
RD, tel.č.: 0904 648 815

Predám  2-izbový byt s balkónom,  
čiastočne prerobený, zateplený, v 
osobnom vlastníctve na Dolnej ulici, 

cena dohodou, tel.č.: 0903 203 082, 
0911 152 114

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 799

Predám pozemok (15 árov) v BŠ,  
cena za 1m2/23€, tel.č.: 0915 740 261

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

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

Predám 2 hlboké kočíky vo vý- 
bornom stave (cena dohodou) a 
postieľku za 20 € + bugyna grátis, 
tel.č.: 0908 320 048

Predávam lacné smútočné vence  
a kytice, zdobím kostoly. Tel: 0904 
822 531

Predám starožitné funkčné har- 
mónium zn: LUCAS KOLLER z 
prelomu storočia. Cena: 300,-EUR 
alebo dohoda, tel.č.: 0902 882 707

Stavebná fi rma ponúka kompletné  
stavebné práce (bytové jadrá, rekon-
štrukcie, maľovanie a pod.). Jarné 
zľavy do – 20%, tel.č.: 0903 111 512

Doučím angličtinu a francúzštinu,  
tel.č.: 0904 822 531

Ponúkam palivové drevo napílené  
naštiepané klátiky cena 1prm/40€, 
dovoz dohodou, tel.č.: 0944 200 347

Spracujem jednoduché a podvoj- 
né účtovníctvo aj DPH, tel.č.: 0915 
200 636


