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Inzercia

Tak ako každoročne, aj v roku 
2011 podalo Mesto Banská 
Štiavnica žiadosti o poskytnu-
tie dotácie na podporu projek-
tov v programe „Obnovme si 
svoj dom“, podprograme „Ob-
nova kultúrnych pamiatok v lo-
kalitách svetového kultúrneho 
dedičstva“, dotačného progra-
mu Ministerstva kultúry SR. Po-
daných bolo týchto 5 žiadostí:

1.Dom meštiansky, Nám. sv. 
Trojice 3, Banská Štiavnica (Ru-
bigall), č. ÚZPF: 2568/0 - Obnova 
objektu, II. etapa

Cieľom žiadosti o dotáciu z 
grantového programu je získanie 
fi nančných prostriedkov na II. eta-
pu rekonštrukcie v zmysle pred-
loženého rozpočtu tak, aby objekt 
mohol byť dokončený a daný do 
užívania v roku 2011. 

2. Radnica, Radničné nám. 1, 
Banská Štiavnica, ÚZPF.: 2484/0 - 
Obnova kaplnky sv. Anny (miest-
nosť č. 103)

Cieľom projektu je realizovať 
reštaurátorské práce v zmysle záve-
rov „Reštaurátorského výskumu a 
návrhu na reštaurovanie“. 

Všetky fragmenty nástenných 
malieb, kamenných prvkov ako 
aj ostatných častí bývalej kaplnky 
budú prezentované... 3.str.

Projekt Obnovme si svoj dom

Celkový rozpočet projektu: 336 800 €

Spolufi nancovanie celkom: 16 900 €
v 

%
5

z toho - vlastné zdroje: 16 900 €
- iné zdroje : 0 €
Požadovaná dotácia: 319 900 €

Za zvukov klopačky a defi lé zo-
pár postavičiek Salamandro-
vého sprievodu sa v posledný 
februárový deň  vo veľkej sále 
Kultúrneho centra ( takmer za-
plnenej) začalo podujatie, na 
ktorom sa prezentovalo druhé 
vydanie knihy s jednoduchým 
názvom Banskoštiavnický Sa-
lamander. 

Prítomných privítala Ing. Dal-
ma Štepáneková, ktorá podvečer-
ný program aj moderovala.

Úvodné slovo patrilo primátor-
ke mesta Mgr. Nadežde Babiako-
vej. Hneď na začiatku príhovoru 
pripomenula zásluhy Ing. Mariána 
Lichnera, CSc., bývalého dlhoroč-
ného primátora nášho mesta, o 
renesanciu Salamandrových dní, 
ktoré sa od r. 1991 konajú kaž-
doročne.  Najmä vďaka nemu v 

r.1992 vyšla čierno-biela publiká-
cia Banskoštiavnický Salamander, 
ktorá sa však za krátky čas bezná-
dejne vypredala.

   Nové vydanie, obohatené o fa-
rebné fotografi e a inovovaný text, 
je kolektívnym dielom nielen auto-
rov textu PhDr. RNDr. Jána Nová-
ka, Ing. Dalmy Štepánekovej, hlav-
nej organizátorky Salamandrového 
sprievodu, a p. Daniela Harvana, 
ale aj prekladateľov ( kniha vyšla 
v štyroch jazykových mutáciách 
– slovenčina, angličtina, nemčina 
a maďarčina)-PhDr. Mirona Brez-
noščáka a Mgr. Sýkorovej, ktorí 
túto prácu urobili bez nároku na 
honorár, autorov fotografi í p. Iva-
na Ladzianskeho st., Ing. Mariá-
na Lichnera, CSc., Ing. Ľubomíra 
Lužinu, Mgr. Zuzany Denkovej, 
p. Mariána Garaia a Ing. Adriána 
Šveca. Historické fotografi e a do-

kumenty poskytlo SBM a Lesníc-
ke múzeum v Šoproni. Redakčnú 
úpravu urobili p. Ľubica Škriniaro-
vá a p. Daniel Harvan. Publikácia 
vyšla vo vydavateľstve HARMO-
NY, s.r.o., Banská Bystrica. 

Všetkým týmto ľuďom, ako aj fi -
nančným prispievateľom – Minis-
terstvu kultúry SR, BBSK a spon-
zorom – Akutrade, s.r.o., Banská 
Štiavnica a Mestu Banská Štiavni-
ca, ... 3.str.

Salamander – jedinečný a náš
Vyšlo druhé, farebné vydanie nezvyčajnej publikácie Banskoštiavnickáy Salamander
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Uvedenie do života novej publikácie Banskoštiavnický Salamander
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Z programu primátorky

Pozvánka

Oznam

Mestská polícia 
informuje

28.2.

Pracovné rokovanie k projektu 
rekonštrukcie budovy Kultúrne-
ho centra.

Pracovné stretnutie k mediál-
nej politike.

Pracovné rokovanie k požia-
davke ZŠ J. Kollára o dodatočné 
zatepľovanie budov školy a vý-
menu okien.   

Uskutočnila sa slávnostná pre-
zentácia knižnej publikácie „Ban-
skoštiavnický Salamander“. 
1.3.

Gremiálna porada vedúcich 
oddelení Mestského úradu. 

Uskutočnilo sa rokovanie k 
riešeniu problematiky týždenní-
ka Štiavnické noviny.

Pracovné stretnutie s p. Maru-
niakom ohľadom TV VIO.  

Stretnutie s občanmi vo veci 
verejného prerokovania rekon-
štrukcie Ulice Akademická.   
2.3.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami spoločnosti Salamandra 
Resort.

Účasť na pracovnom stretnutí s 
verejným obstarávateľom vo veci 
projektu modernizácie verejného 
osvetlenia na Drieňovej.   

Pracovné stretnutie s poslan-
cami MsZ. 
4.3.

Spomienkové oslavy 66. vý-
ročia oslobodenia mesta Banská 
Štiavnica Červenou a Rumun-
skou armádou pri pamätníku 
padlých hrdinov na Kammerhof-
skej ulici. 

Stretnutie starostov a primá-
torov obcí a miest VÚC BBSK s 
vedením strany SMED-SD.

Andrea Benediktyová 

Oznam o prerušení dodávky elek-

trickej 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 chaty 
v okolí Belianskeho jazera.

Od 09.03.2011, 09.00 do 
09.03.2011, 14.00 bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z dô-
vodu revízie el. zariadenia. Bez el. 
energie bude celá časť Jergistôlňa 
v Banskej Štiavnici.

Dispečing VN/NN Ž. nad Hronom

V ŠN zo dňa 24.2. na 4. str. bol 
článok „Chcete prispieť k skvalit-
neniu ŠN?“ s výzvou pre čitateľov 
ŠN o vyplnenie anketového lístka. 
Článok výrazne zarezonoval u či-
tateľov ŠN v nasledovných súvis-
lostiach – článok hodnotia veľmi 
pozitívne, chcú však vedieť, prečo 
odrazu redakcia ŠN sa pýta na ob-
sah novín aj svojich čitateľov a ak 
sa ku ŠN majú seriózne vyjadriť, 
vymedzený priestor na anketovom 
lístku v žiadnom prípade stačiť ne-
bude. Odpoveď je nasledovná.

Banskoštiavnickým médiám, ku 
ktorým neodmysliteľne už od roku 
1990 nepretržite patria aj ŠN, ve-
novala nová mestská samospráva 
pod vedením novej primátorky na 
svojom zasadnutí 3.2.2011 mimo-
riadnu pozornosť., pričom sa ku 
tejto problematike výrazne vyjad-
rili aj prítomní obyvatelia Banskej 

Štiavnice. MsZ v týchto súvislosti 
uložilo MsÚ vypracovať koncepciu 
mediálnej komunikácie mesta pre 
ďalšie obdobie podľa dôležitosti a 
záujmu občanov, s ekonomickým 
dopadom na rozpočet mesta. Kon-
cepciu spracovanú na základe vy-
konanej ankety obyvateľov mesta 
predloží MsÚ na marcové rokova-
nie MsZ. 

Takže vážení spoluobčania, máte 
jedinečnú príležitosť sa pričiniť 
o to, aký osud budú mať ŠN a sa-
mozrejme aj ich ďalšie zameranie a 
obsah. A ku tej druhej otázke – po 
jej prekonzultovaní s primátorkou 
mesta i so šéfredaktorom ŠN ch-
cem ubezpečiť všetkých čitateľov 
ŠN, že svoje názory, podnety a pri-
pomienky môžu vyjadrovať aj na 
väčšom priestore, ako je to vyme-
dzené na anketovom lístku.

Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie
O budúcnosti Štiavnických novín

Dňa 19.2.2011 o 17.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. J. Straku, kde skupina mla-
dých ľudí svojím konaním poru-
šovala verejný poriadok. Hliadka 
na mieste zistila, že  ide o M.Š., 
M.H. a I.L. všetci traja z Banskej 
Štiavnice. Po výzve na predlo-
ženie dokladov totožnosti začali 
hliadke MsPo vulgárne nadávať 
a následne voči hliadke použili 
fyzické násilie.  Menovaní boli za 
použitia donucovacích prostried-
kov predvedení na OO PZ v Ban-
skej Štiavnici s cieľom vykonania 
ďalších potrebných úkonov. Vec je 
v riešení OO PZ. 

Dňa 22.2.2011 o 22.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v byte P.B. na Ul. L. Svobodu č. 
11 vznikol pravdepodobne požiar, 
nakoľko sa cez okno valil dym. 
Hliadka MsPo spoločne s prísluš-
níkmi HaZZ  po vstupe do bytu 
zistila, že P.B. si  varil na sporáku  
večeru a nakoľko bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov, pri varení 
zaspal.  Vec je v riešení HaZZ. 
Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
vodičov motorových vozidiel, aby 
dodržiavali pravidlá cestnej pre-
mávky a neparkovali so svojimi 
motorovými vozidlami na verej-
nej zeleni. V opačnom prípade 
porušujú § 25 ods. 1 písm. s/ záko-
na NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke, ktorý hovorí, že vodič 
nesmie zastaviť a stáť na cestnej 
zeleni a inej verejne prístupnej ze-
leni, na ostrovčekoch a deliacich 
pásoch, ak to nie je dovolené do-
pravnou značkou. V prípade po-
rušenia uvedeného ustanovenia 
hrozí vodičovi bloková pokuta až 
do výšky 65,- €.

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Mesto Banská Štiavnica uspo-
riada XI. ročník hokejového tur-
naja žiakov o putovný pohár pri-
mátorky mesta. Dátum: 4. marca 
2011, začiatok turnaja o 8.00 hod. 
Miesto: hokejové ihrisko Štefulfov
Podmienky účasti:

- potvrdená súpiska žiakov RŠ (10+1)
- pedagogický dozor
- povinný hokejový výstroj (chrániče, 

prilby, rukavice)

Prihlášky osobne: Vladimír Gazda, 

Energetikov 8, BS, 0918 241 237

Občerstvenie zabezpečené.
Organizátor: Mesto BS

Čaká sa na nehodu?

Prosím Vás, mohli by ste rie-
šiť parkovanie áut pred bývalým 
OPP? Keď vychádzam od par-
koviska z Mládežníckej na Ulicu 
Dolná, tak smerom k pošte nevid-
no vôbec nič kvôli zaparkovaným 
autám na strane bývalého OPP. 
Tu sa zrejme čaká na autonehodu. 
Mala som tam už veľa nepríjem-
ností, ale aj mnoho ďalších.

Odpoveď:

Vážená motoristka, pozorne 
som si preštudoval Váš podnet a 
musím skonštatovať, že ste prvá 
motoristka, ktorá žiada samo-
správu mesta Banská Štiavnica o 
zmenu systému parkovania vozi-
diel na Ulici Dolnej. Samozrejme, 
že Váš podnet sme si spoločne s 
oddelením výstavby preverili aj 

priamo na výjazde z križovatky 
Ulíc Mládežnícka a Dolná. Po 
vojdení vozidla do križovatky je 
dostatočný výhľad vpravo na to, 
aby mohol vodič bezpečne vyko-
nať úkon odbočovania, resp. pre-
jazdu cez križovatku. Výsledok 
vyznel v prospech bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky a 
dodržané boli aj všetky technické 
normy pri projektovaní rekon-
štrukcie miestnej komunikácie 
a parkovacích miest. Súčasťou 
rekonštrukcie miestnej komuni-
kácie Ulice Dolnej bola aj úprava 
najvyššej dovolenej rýchlosti v 
tomto úseku na 30 km/h formou 
zóny s dopravným obmedzením. 
Všetky povinnosti o dodržiava-
ní pravidiel cestnej premávky pri 
prechádzaní cez križovatku zo-
stávajú preto len na vodičovi a na 
jeho praktických schopnostiach. 
Najväčší problém vidím preto u 
vodičov, ktorí nevedia, čo zna-
mená pojem disciplinovanosti a 
ohľaduplnosti v praxi. Hlavne čo 
sa týka rýchlosti jazdy po ceste, 
označenej ako hlavná cesta, teda 
Ulica Dolná, čo má veľký vplyv aj 
na bezpečné odbočovanie vozidla 
z vedľajšej cesty.

Zástupca primátorky 

JUDr. Dušan Lukačko

Odpovedáme občanom...
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Pozvánka

Polícia informuje 

1.str. a sprístupnené súčasnej, 
ako aj ďalším generáciám. Potreb-
né je tiež realizovať výmenu vnú-
torných okien. 

3. Kostol P. M. Snežnej, Ul. J. K. 
Hella, Banská Štiavnica, ÚZPF č.: 
2487/0 (Dom smútku Frauenberg) 
- Oprava kostola

Cieľom projektu je:
- reštaurátorský výskum a návrh 

na reštaurovanie interiéru a exte-
riéru 

- oprava zvyšnej časti strechy 
objektu, nakoľko v roku 2010 bola 
opravená a natretá len polovica 
drevenej šindľovej krytiny

- sanácia vlhkosti muriva podľa 
vypracovaného projektu

4. Vila, Botanická 2, Banská 
Štiavnica, ÚZPF č.: 11625/1 (Hu-
dobná a umelecká akadémia Jána 
Albrechta v Banskej Štiavnici) - 
Obnova objektu

Zámerom ďalšej fázy obnovy 
objektu je vykonanie prác v zmys-
le predloženého rozpočtu, hlavne: 
posúdenie vlhnutia objektu s ná-
slednou sanáciou vlhkosti, oprava 
krovu a výmena strešnej krytiny, 
výmena klampiarskych konštruk-
cií, oprava fasády a ďalšie. 

5. Dom meštiansky, Kammer-
hofská 1, Banská Štiavnica, ÚZPF 
č.: 2517/0 (KASS) - Prestavba ob-
jektu na kultúrne a spoločenské 
centrum v Banskej Štiavnici

V nultej etape prestavby je po-
trebné eliminovať vlhnutie objektu 
z jeho severnej a západnej strany, 
nakoľko prízemie a čiastočne aj 
I. poschodie je v týchto miestach 

pod úrovňou terénu. Preto sa 
Mesto usiluje o dotáciu grantového 
programu na fi nancovanie prác:

- posúdenie vlhnutie objektu
- sanácia vlhkosti muriva 

Žiadosti boli vypracované na 
predpísaných formulároch, s ná-
slednou elektronickou registráciou. 
Podrobný popis prác pre účel po-
žadovanej dotácie je prílohou kaž-
dej žiadosti. Musela byť pripojená 
aj fotodokumentácia prác vykona-
ných na objektoch v predchádza-
júcich obdobiach, ako aj fotodoku-
mentácia tých objektov, resp. častí 
objektov, ktorých obnova má byť 
z poskytnutých prostriedkov rea-
lizovaná. Oznámenie o výsledku 
posúdenia žiadostí ministerstvom 
dostane Mesto najneskôr do konca 
mája 2011.

Oddelenie výstavby MsÚ

Celkový rozpočet projektu: 77 920 €

Spolufi nancovanie celkom: 3 896 €
v 

%
5

z toho - vlastné zdroje: 3 896 €
- iné zdroje : 0 €
Požadovaná dotácia: 74 024 €

Celkový rozpočet projektu: 76 740 €

Spolufi nancovanie celkom: 3 837 €
v 

%
5

z toho - vlastné zdroje: 3 837 €
- iné zdroje : 0 €
Požadovaná dotácia: 72 903 €

Celkový rozpočet projektu: 134 990 €

Spolufi nancovanie celkom: 6 750 €
v 

%
5

z toho - vlastné zdroje: 6 750 €
- iné zdroje : 0 €
Požadovaná dotácia: 319 900 €

Celkový rozpočet projektu:  67 700 €

Spolufi nancovanie celkom: 3 385 €
v 

%
5

z toho - vlastné zdroje: 3 385 €
- iné zdroje : 0 €
Požadovaná dotácia: 64 315 €

Obnovme si svoj dom

1.str. p primátorka vyjadrila 
srdečné poďakovanie.

V ďalšej časti vyzdvihla význam 
takejto publikácie, ktorá uchováva 
duchovné bohatstvo baníckych tra-
dícií pre ďalšie generácie.   Vyslovi-
la prianie, aby sa náš Salamander 
dostal na Listinu svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO. 

Ďalší rečník, jeden z autorov 
textu, Dr. Novák, v krátkosti pred-
stavil obsah publikácie a zaželal jej, 
aby si našla cestu k mnohým čita-
teľom nielen na Slovensku, ale aj v 
zahraničí.

Poďakovanie za vydanie knihy 
vyslovili Ing. Richard Kaňa, pred-
seda Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku, a Ing. Milan 
Urbánek, „večný študent“.

Publikáciu vyprevadili do života 
rudou z Terézia žily šachty Ferdi-
nand primátorka mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková, najstarší žijúci 
baník Ing. Ladislav Szombathy a 
Dr. Ján Novák.

Nezabudlo sa ani na tých, ktorí 
sa s celými rodinami každoročne 
zapájali a zapájajú do sprievodu. 

Za tých, čo už nie sú medzi nami, 
prevzali publikáciu ich rodinní 
príslušníci.

O spestrenie programu sa posta-
rali malí permoníci z MŠ na Ulici 
1.mája milým hudobno-taneč-
no-slovným pásmom, spevokol 
Štiavničan a Ing. D. Štepáneková 
prednesom vlastnej básne Moja 
Štiavnica, v ktorej sa vyznala z lá-
sky k rodnému mestu. 

Baníckou hymnou Banícky stav 
buď vždy velebený sa toto vydare-
né podujatie skončilo.

Autogramiáda a malé pohoste-
nie bolo bodkou za touto príjem-
nou kultúrnou akciou.

( Záujemcovia o túto knihu si ju 

môžu kúpiť v Informačnom centre 

na Námestí sv. Trojice).

NB

Salamander – jedinečný a náš Týranie

Dňa 24. 02. 2011 policajti OO 
PZ Banská Štiavnica zadržali oso-
bu P. B., ktorý v mesiacoch január 
a február v roku 2011 týral blízku 
osobu tým, že ju fyzicky napádal 
a spôsobil jej psychické utrpenie. 
P. B. bol vzatý do väzby, pričom 
mu hrozí trest odňatia slobody 3 
až 8 rokov. 
Krádež vlámaním

Dňa 24. 02. 2011 policajti OO 
PZ Banská Štiavnica zadržali pá-
chateľov V. T. a B. I., ktorí dňa 23. 
02. 2011 a 24. 02. 2011 vykonali 
krádež vlámaním do rodinného 
domu č. 6 na Ulici Spojná v Ban-
skej Štiavnici, odkiaľ odcudzili 
medené rúrky na ústredné kúre-
nie, radiátory a poškodili krbovú 
vložku. Odcudzené veci boli za-
istené a vrátené majiteľke domu. 
Voči  V. T. a B. I. bolo vznesené 
obvinenie pre prečin krádeže, za 
čo im hrozí trest odňatia slobody 
až na 2 roky. 
Lúpež 

Vyšetrovateľ dňa 18. 02. 2011 
začal trestné stíhanie za zločin 
lúpeže a za prečin porušovanie 
domovej slobody z dôvodu, že 
neznámy páchateľ, maskovaný 
čiernou kuklou, dňa 17. 02. 2011 
v čase okolo 19.30 hod. vošiel do 
dvora rodinného domu č. 36  v 
obci Svätý Anton, následne začal 
búchať na uzamknuté vchodové 
dvere do rodinného domu, kde sa 
v tom čase nachádzal poškodený 
V. D., ktorý odomkol vchodové 
dvere, následne páchateľ vtlačil 
poškodeného dnu do chalupy, 
kde ho fyzicky napadol, pričom 
mu spôsobil zlomeninu nosa, trž-
nozmliaždené rany tváre a poža-
doval peniaze. Neznámy páchateľ 
odcudzil fi nančnú hotovosť 45.- € 
a mobilný telefón značky Nokia. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody 7 až 12 rokov. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

riaditeľ OOPZ

F
o

to
: L

. L
u

ži
n

a

Publikácia Štiavnický Salamander vyšla v štyroch jazykových mutáciách 
v náklade 1 000 ks

Výstava
OZ Mládež Európy v Banskej 

Bystrici Vás pozýva na výstavu 
Art of Recycling. Mladí ľudia zo 
šiestich krajín vytvorili mnoho 
zaujímavého z odpadu. Môže-
te sa prísť inšpirovať v dňoch 6. 
– 7.3.2011. Výstavu otvárame v 
nedeľu 6.3.2011 o 17.00 hod. v 
priestoroch Banskej St a nice. 

OZ ME
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Anketa Štiavnických novín
1. ŠN si kupujete pravidelne?   Áno   Nie
2. Myslíte si, že ŠN poskytujú dostatočné informácie o dianí v meste?  Áno  Nie
3. Ktoré rubriky (témy) považujete za najzaujímavejšie?

4. Ktoré rubriky (témy) vás nezaujali? 

5. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie kvality ŠN:

6. Prípadné ďalšie pripomienky:

AKTUALITY

Oznam

Zase sme vyseparovali viac
V roku 2010 sme za mesto Banská Štiavnica odovzdali na zhodnotenie:

Spoločne sme vytriedili a zhod-
notili až 365,19 t z komunálne-
ho odpadu, čo je v porovnaní s 
minulým rokom nárast o 18 %. 
Množstvo zhodnotených suro-
vín má za posledné roky stúpa-
júci trend, za čo patrí občanom 
Banskej Štiavnice veľká vďaka. 

Čoraz viac občanov priváža svo-
je odpady na zberný dvor, kde je 
možnosť ich bezplatného uloženia 
podľa druhu. Zberný dvor je otvo-
rený cez pracovné dni od 6:00 do 
18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 
h. Zberný dvor sa nachádza na Ul. 
E. M. Šoltésovej 1, pri železničnej 
stanici.

I napriek potešiteľným číslam 
a trendom zmesový komunálny 
odpad je stále plný dobre zhod-
notiteľných surovín, ako kartóny, 
obalové fólie, PET fľaše, sklenené 
fľaše, plechovice, elektroodpad a 
pod. Pokiaľ tieto suroviny hodíme 
do zmesového kontajnera, sú ne-
návratne stratené na skládke. Je to 
o ľahostajnosti či záujme každého 
jedného Štiavničana, akými čísla-
mi budeme hodnotiť rok 2011. 

V tomto roku nás čakajú v ob-
lasti separácie podstatné zmeny, 
pretože sa začne realizovať projekt 
„Zavedenie efektívneho systému 

separovaného zberu odpadov v 
meste Banská Štiavnica“. Okrem 
obnovy zastaraného vozového par-
ku Technických služieb bude mať 
Štiavnica nový, moderný zberný 
dvor a na sídliskách sieť uzamyka-
teľných stojísk pre konkrétne sku-
piny bytov. Všetky tieto kroky po-
vedú k lepšiemu, objektívnejšiemu 
a spravodlivejšiemu systému od-
padového hospodárstva, z ktorého 
budú mať osoh všetci Štiavničania.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Komodita množstvo
[tony]
Papier 128,01
Plasty 40,85
Sklo 112,41
Kovové obaly 11,46
Ostatné kovy 0,50
Nápojové kartóny 7,74
Elektroodpad 22,70
Opotrebované 
pneumatiky

5,95

Odpadové oleje 0,44
Batérie a akumulátory 0,73
Drevo 34,40

Spolu 365,19

Milí čitatelia, 

našou snahou je urobiť ŠN pre 
vás zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
Preto vás prosíme, aby ste zodpove-

dali na naše nasledovné otázky. Mô-
žete ich vhodiť do týchto schránok: 
Drieňová - nemocnica, Križovatka, 
predajňa Bala, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, prípadne e-mai-
lom: michal.kriz@banskastiavnica.
sk. Z prispievateľov vylosujeme 3, 
ktorí získajú vecné ceny.

Chcete prispieť k skvalitneniu ŠN?

Prvé zasadnutie Komisie 
ochrany verejného poriad-
ku pri MsZ Banská Štiavni-
ca

V zasadačke MÚ Banská Štiavnica 
dňa 23. februára 2011 so začiatkom 
o 13.00 hod. začalo prvé zasadnutie 
komisie verejného poriadku.

Zloženie komisie OVP: 
JUDr.GejzaVolf, predseda, 
Vladimír Poprac, podpredseda 
Vladimír Auder, člen 
Ľudovít Kaník st., člen 
Ing. Robert Melcer, člen  
Maťka Bačíková, zapisovateľka

Pozvaní:

Mgr. Nadežda Babiaková, pri-
mátorka mesta

JUDr. Dušan Lukačko, zástup-
ca primátorky 

Mgr. Vladimír Kratoš, riaditeľ 
OO PZ v Banskej Štiavnici

Jozef Mego, poverený dočas-
ným vedením MsPo 
Program: 

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie hlavných úloh 

komisie – bezpečnostná situácia 
na úseku verejného  poriadku v 
meste Banská Štiavnica.

3. Stanovisko primátorky mesta 
Mgr. Nadeždy Babiakovej a vytý-
čenie priorít mesta Banská Štiav-
nica, záväzné pre komisiu OVP.

4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Vladimír Poprac, 

podpredseda KOVP

ZŠsMŠ M. Hella, Kláštorná viná-

reň, Starosta & poslanci Obecné-

ho zastupiteľstva obce Štiavnic-

ké Bane organizujú Fašiangy na 

Piargu dňa 08.03.2011.

Príďte sa pozrieť, ochutnať a 
zabaviť sa.

od 8. hod. rannej zabíjačka pria-
mo pred reštauráciou Kláštorná 
vináreň

predaj chutných zabíjačkových 
výrobkov

od 16:00 hod. Fašiangový sprie-
vod celou obcou/odchod od ZŠsMŠ 
M.Hella koniec Ob.Ú/

od 18:00 hod. Fašiangová zábava 
/vo Vinárni/

o 22:00 hod. pochovávanie basy
Všetci záujemcovia o zapojenie 

sa do sprievodu v maskách, ale aj 
fašiangovej zábavy  ukončenej po-
chovávaním basy, sú SRDEČNE 
VÍTANÍ !!!!
Bližšie info: Zuzana L.Soldan-

ová 9048 519958  zuzannask@

hotmail.com
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8. marca 2011 uplynie už 100 
rokov od prvého dňa, keď sa 
začal oslavovať Medzinárod-
ný deň žien (MDŽ) ako bojový 
sviatok pokrokových žien na 
celom svete. Stalo sa tak na pa-
miatku samostatného štrajku 
40 tisíc amerických krajčírok, 
ktorý vypukol 8. marca 1910 v 
New Yorku. Tento štrajk sa stal 
začiatkom ich dlhého boja proti 
neznesiteľným pracovným pod-
mienkam a za sociálnu i spolo-
čenskú rovnoprávnosť.

O každoročnej oslave tohto sviat-
ku rozhodli príslušníčky socialistic-
kého hnutia zo 17 štátov na svojej 
medzinárodnej konferencii, ktorá 
sa uskutočnila v auguste 1910 v Ko-
dani. Oslavy MDŽ na Slovensku sa 
konali už pred 1. svetovou vojnou. 
Počas nej boli zakázané a ich tra-
dícia sa obnovila až v roku 1921.  
Sviatok MDŽ sa spájal s konkrét-
nymi požiadavkami revolučného 
robotníckeho hnutia, s bojom za 
zvrhnutie kapitalizmu a za vybu-
dovanie socialistickej spoločnosti. 
Každoročné oslavy MDŽ sa stali 
demonštráciou pokrokových žien 
proti hladu, biede, nezamestnanosti 
a za vytvorenie lepších podmienok 
pre svoje deti. Tradíciu revoluč-

ného obsahu MDŽ sa nepodarilo 
potlačiť ani fašizmu. Spomienky 
na tento deň sa konali i v tých naj-
ťažších podmienkach – vo fašistic-
kých koncentračných táboroch. Po 
oslobodení, najmä po roku 1948, 
nadobudli oslavy MDŽ celkom 
inú náplň. Ľudovodemokratické a 
neskôr socialistické Českosloven-
sko zrovnoprávnilo ženy sociálne, 
ekonomicky, spoločensky, kultúr-
ne i vzdelanostne. Mohli sa plne 
realizovať vo všetkých oblastiach 
života spoločnosti. MDŽ sa stal 
prehliadkou úspechov pracujúcich 
žien pri budovaní socialistickej 
spoločnosti, ich obetavosti v ro-
dinnom, pracovnom i verejnom 
živote. Pri tejto príležitosti im boli 
straníckymi, štátnymi a riadiacimi 
orgánmi všetkých stupňov udeľo-
vané vyznamenania a odmeny ako 
prejav uznania za ich aktívny prí-
nos v rozvoji spoločnosti. Prišiel 
však novembrový prevrat a všetko 
bolo inak. Sviatok MDŽ sa stal od 
roku 1990 terčom posmechu a zne-
važovania. Dnes už MDŽ oslavovať 
nemusíme, ale môžeme, a to je veľ-
ký rozdiel. Rozhodnite sa. Ak je to 
pre vás len ďalšia zbytočná skratka 
v kalendári, bude asi márne pre-
sviedčať vás o opaku. Ale pre tých, 
ktorí s nami zdieľajú názor, že ženy 

by sme mali oslavovať stále, mám 
pár tipov, ako tú vašu prekvapiť. 
Obligátna kytica a bonboniéra je to 
najmenej, čo môžete urobiť. Poteší-
te, to nepochybne, ale asi sotva pre-
kvapíte. Môžete však byť originálni 
a vymyslieť pre ňu deň, keď sa bude 
cítiť ako kráľovná. Postarajte sa , 
aby večer dostala perfektnú masáž, 
prípadne voňavý kúpeľ (samozrej-
me za účasti vás oboch). Pripravte 
jej večeru, nezabudnite na sviečky, 
náladovú hudbu a vôbec, všetko to, 
na čo pri povinnostiach všedných 
dní niekedy neostane čas. Mierne 
pokročilým romantikom s kreatív-
nymi sklonmi odporúčame staré 
dobré ľúbostné vyznanie. Hoďte na 
papier vlastných pár riadkov a keby 
vám nič nenapadlo, oprášte poetov 
v knižnici, prípadne ich pohľadajte 
v elektronických knihách na inter-
nete. List nezabudnite vybaviť pe-
čaťou z vosku (trochu konvenčné, 
no so zaručeným efektom) a leda-
bolo ho nechať na stole tak, aby ho 
vaša priateľka určite neprehliadla. 
Dnešok patrí jej. Postarajte sa, aby 
to pocítila tým najnežnejším spô-
sobom. Preto, milé dámy, dovoľte aj 
mne takto prostredníctvom Štiav-
nických novín, aby som Vám vzdal 
úctu a vďaku, ktorú si právom za-
slúžite. Marian Čierny

8. marec Medzinárodný deň žien

Školský internát pri Stred-
nej odbornej škole lesníckej 
a BBSK- Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom- 
Pracovisko Banská Štiavnica, 
s fi nančnou podporou Mesta 
Banská Štiavnica, usporiada-
li 23.februára 2011 spoločné 
podujatie na oslavu krásy, mla-
dosti a najvznešenejšieho ľud-
ského citu, lásky.

Keby vám niekedy niekto pove-
dal, že ,,lesáci“ nemajú vzťah k hud-
be a poézii, neverte.

Veď úžasným dôkazom toho 
bola aj vyzdobená a do posledného 
miestečka zaplnená kinosála škol-
ského internátu, potlesk a prejavy 
priazne nesmierne energického 
mladého publika počas tohto večera, 
ktorý pozdravom primátorky mes-
ta Mgr. Nadeždy Babjakovej otvo-

rila vedúca odboru školstva Paed 
Dr. Viera Ebert. Po nej sa ujali slova 
Mgr. Mária Petrová a Ivan Donič, 
moderátori podujatia. Spomienky 
na príbeh Sládkoviča a Maríny, ver-
še, citáty a úvahy, pod ktoré sa ako 
spoluautorka podpísala aj láska, in-
terpretovali Mgr. Mária Buchholce-
rová, Mgr. Art. Ľudmila Klimková, 
Janka Bernáthová a Nika Ďuricová. 
Tomáš Počai, Zuzka Tužinská, Ja-
kub Peciar a Miška Čunderlíková 
umocňovali význam umeleckého 
slova gitarovými tónmi a spevom. 
Žiaci ZUŠ Martin Herian a Katka 
Špinerová predstavili svoje herec-
ké majstrovstvo etudou o láske. 
Počas večera sa na premietacom 
plátne objavovali úsmevy, pohľady 
a objatia krásnych mladých ľudí, 
študentov internátu, ktorí sa stali 
súčasťou historicky prvej Galérie 
lásky. Tá sa počas niekoľkých týž-

dňov úctyhodne rozrastala na Face-
booku, pričom každá nominovaná 
dvojica o hĺbke svojho vzťahu pred 
jeho zverejnením popremýšľala. 
Víťazmi ankety o najkrajšiu a naj-
sympatickejšiu dvojicu sa tentokrát 
stali všetci a čakali na nich sladké 
odmeny, čokoládové srdiečka a 
,,pampúchy lásky“, ktoré pripravi-
li láskavé ruky kuchárok. Závečné 
slová patrili riaditeľovi školy RNDr. 
Rudolfovi Valovičovi, CSc. Vyjadril 
spokojnosť nad priebehom celého 
večera a poďakoval všetkým, ktorí 
svojou snahou a talentom prispeli k 
jeho príjemnej atmosfére. Post-Va-
lentínske podujatie spestrila malá 
vernisáž nástenných malieb výtvar-
ne nadaných študentov v jednej z 
miestností internátu a prehliadkou 
nového hudobného salónika, ktorý 
bude slúžiť mladým hudobným ta-
lentom. J. Bernáthová 

Láska nie je len slovo

Valentínska kvapka krvi 
na Gymnáziu Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici

Ľudská krv je nenahraditeľná. 
Často život zachraňujúca.

Valentínska kvapka krvi je ce-
loslovenská kampaň zameraná 
na oslovovanie darcov krvi naj-
mä z radov mladých ľudí,  ako 
aj ich rodinných príslušníkov. Jej 
cieľom je šíriť myšlienku darcov-
stva, vychovávať nových darcov. 
Táto kampaň je druhou najväč-
šou kampaňou, ktorú organizuje 
Slovenský Červený kríž v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
službou SR.

Presne na Valentína, 14. febru-
ára, sa začala Valentínska kvapka 
2011, ktorá potrvá 4 týždne, do 
11. marca. 

Dňa 23. februára 2011 sa v 
priestoroch Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici konala 
práve takáto akcia – Valentínska 
kvapka krvi. 

Akcia sa uskutočnila v spolu-
práci so Slovenským Červeným 
krížom v Banskej Štiavnici a Ná-
rodnou transfúznou službou z 
Banskej Bystrice.

Valentínska kvapka krvi  oslo-
vila predovšetkým darcov z ra-
dov študentov, dokázala, že môže 
byť prejavom lásky k neznámym 
ľuďom a pomoci tým, ktorí to 
práve potrebujú.

Záujem darovať krv prejavilo 
70 záujemcov, z toho 7  krv daro-
vať nemohlo z rôznych príčin.

Teda celkovo darovalo krv 63 
darcov, z čoho bolo až 38 prvo-
darcov. Z tohto počtu bolo 57 
darcov – študentov stredných 
škôl, a čo nás obzvlášť teší, 39 
darcov bolo z Gymnázia Andreja 
Kmeťa. 14 darcov zo Strednej od-
bornej školy Ľudovíta Greinera , 
4 zo Strednej priemyselnej školy 
Samuela Mikovíniho a 6 ostatná 
verejnosť.

Veríme, že pri ďalšej príleži-
tosti darovať krv, možno opäť 
aj v priestoroch našej školy sa 
stretneme s ďalšími prvodarca-
mi. Naši študenti si uvedomujú 
hlboký ľudský zmysel darcovstva 
krvi a mnohí netrpezlivo očaká-
vajú možnosť zúčastniť sa ďalších 
podobných akcií. 

Tešíme sa na ďalšie odbery krvi!

Miroslava Kováčová

Gymnázium Andreja Kmeťa 

Banská Štiavnica
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Nenarodilo sa pre tento svet 
veľa takých ľudí, ktorí boli pre 
svoje okolie SVETLOM. Nekrá-
čalo po cestách tohto sveta 
veľa ľudí, ktorí boli pre druhých 
OPOROU. Nechodilo ulicami 
Banskej Štiavnice mnoho ľudí, 
ktorí dokázali byť VZOROM. 
Nepamätali si múry Základnej 
umeleckej školy riaditeľa s ta-
kým DOBRÝM SRDCOM. My, 
priatelia, kolegovia, žiaci i ro-
dičia sme takého vzácneho člo-
veka stretli: Pavla Macáka. 

Pali, ako ho mnohí familiárne 
oslovovali, sa po štúdiu na Stred-
nej priemyselnej škole strojníckej 
cez povolanie technika a dispečera, 
dostal k svojej veľkej láske, hudbe. 
Obľúbil si trúbku a tá ho priviedla 
do vojenskej dychovej hudby. Mal 
rád hudbu a lásku k nej  chcel i ďa-
lej rozdávať. Stal sa učiteľom  ZUŠ 
v Dunajskej Strede, neskôr tu v 
Banskej Štiavnici. Z jeho žiakov,  

osobností, ktorí sa dodnes venujú 
hre na dychový nástroj, treba spo-
menúť aspoň Aleša Turčana a  Mo-
niku Lipovskú. 

Dôvera rodičov, učiteľov prerást-
la do vymenovania Paľka Macáka 
za riaditeľa ZUŠ. Za pána riaditeľa. 
Svojho pána riaditeľa si mnohí naši 
súčasní i bývalí žiaci budú pamätať 
ako usmievavého, milého, dob-
rého pána učiteľa, ktorý s veľkou 
skromnosťou a úctou odovzdával 
všetky svoje skúsenosti, delil sa o 
svoje zážitky, vtipkoval i povzbu-
dzoval. Tešil sa z úspechov našich 
žiakov i učiteľov, podporoval v 
ich profesionálnom raste. Spolu-
organizoval festivaly, koncerty a 
kultúrne podujatia. Pôsobil ako 
kapelník v dychovke SITŇANKA,  
s ktorou reprezentoval naše mesto 
tu i v zahraničí. Tešil sa na kama-
rátov  volejbalistov, s ktorými trá-
vil nedeľné popoludnia. Chodil do 
prírody, lyžoval.  Bol citlivý, taktný, 
empatický.. 

Popri radostiach a starostiach o 
rodinu a deti rozdával sám seba a 
nečakal späť.

Pali, opustil si nás a my sa neveriac-
ky pýtame, PREČO?..

Ale navždy zostaneš v našich 
srdciach...

Pán riaditeľ...
kolektív ZUŠ

„Navždy zostaneš v našich srdciach, pán riaditeľ...“Žili medzi nami...

Dňa 21.3.1968 MUDr. Dionýzovi 
Majdákovi tragicky zahynula man-
želka. 

30. augusta 1968  sa mu naro-
dil prvý vnuk – Myron Kozák. 
Na Vianoce 1970 sa narodil jeho 
druhý vnuk - Michal Kozák. No 
a 7.11.1972 sa dožil aj narodenia 
tretieho vnúčaťa - opäť chlapca, 
Dionýza Majdáka, tretieho v po-
radí. Vnučky (dve v Prahe a tri v 
Bratislave) sa narodili až po jeho 
smrti.

MUDr. Dionýz Majdák sko-
nal 26.8.1973 (presne 5 rokov 5 
mesiacov a 5 dní po tragickom 
úmrtí manželky) po niekoľkoná-
sobných mozgových príhodách 
doma v Prešove v spoločnosti 
svojich detí.

Odpočíva na mestskom cinto-
ríne v Prešove v rodinnej hrobke 
spolu so svojimi rodičmi, malo-
letými súrodencami Zoltánom, 
Oskarom a Gabikou, so svojou 
manželkou Margitou a deťmi 
Zlaticou a Dionýzom.

Epilóg

Štiavničan, MUDr. Dionýz 
Majdák, ani jeho manželka štiav-
ničanka MUDr. Margita Maj-
dáková neodpočívajú na štiav-
nickom cintoríne. Štiavničania, 
ktorí si považovali za povinnosť 
odprevadiť ich na poslednej ces-
te, alebo aspoň navštíviť miesto 
ich posledného odpočinku, mu-
seli absolvovať cestu na východ 
republiky – do Prešova. A nebolo 
ich málo!

Ale obidvaja ostali Štiavničan-
mi až dodnes – aj po smrti. Ich 
3 vnučky  z Bratislavy trávili v 
Štiavnici detstvo na „Kutnohor-
skej ceste“ (Ulica Samuela Mi-
kovíniho nad Starým zámkom) 
a dodnes sa cítia Štiavničankami. 
Aj dve vnučky z Prahy strávili v 
Štiavnici jedny prázdniny. Dvaja 
vnuci z Prešova Štiavnicu viac-
krát navštívili a vnuk Dionýz 
Majdák, najmladší, z Bratislavy, 
strávil svadobnú cestu v penzió-
ne v Antole a do Štiavnice dodnes 
rád chodieva aj s manželkou. No 
a  jedna z troch bratislavských 
vnučiek sa nedávno vydávala v 
baníckom kostolíku v Hodruši – 
Jalšovej a svadobné fotografi e si s 
manželom nechali nafotiť v Ban-
skej Štiavnici....

(pripravované do publikácie Ban-

skoštiavnické zdravotníctvo) 

Ing. Myron Majdák

Na svojom prvom zasadnutí sa 
1.3.2011 stretli novovymenovaní 
členovia Komisie kultúry, ktorá 
pracuje pri MsZ po minuloročných 
voľbách v novom, päťčlennom zlo-
žení: predseda- Peter Ivaška, pod-
predseda- JUDr. Dušan Lukačko, 
členovia: Mgr. Helena Chovanová, 
PhDr. Jozef Labuda, CSc. a Mgr. 
Mária Petrová. Cieľom prvého 
stretnutia bolo vytvorenie plá-
nu práce KK na 1. polrok 2011, 
vyhodnotenie kultúrnej činnosti 

mesta za minulý rok a predbežné 
plány na rok 2011 v súčinnosti s 
vedením OKCRaŠ /Ing. Marko/, 
a tiež prerokovanie spôsobu oce-
nenia najlepších osobností, kolek-
tívov a podujatí uplynulého roka. 
Práve na posledný zo spomínaných 
bodov programu upozorňujeme aj 
širokú verejnosť, ktorá bude mať 
možnosť prostredníctvom an-
ketových lístkov, uverejnených v 
každom čísle Štiavnických novín 
a tiež na webovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk, hlasovať 
o najvydarenejšie podujatie, najza-
ujímavejšiu osobnosť a kolektív v 
oblasti kultúry za rok 2010. Hlaso-
vanie bude ukončené 21.3., keď sa 
vyhodnotia všetky poslané hlasy, z 
ktorých vzídu 3 nominácie v každej 
kategórii /rozhoduje počet hlasov/. 
Predstavené budú na slávnostnom 
podujatí spoločne s oceňovaním 
športovcov tak, ako to bolo po mi-
nulé roky, začiatkom apríla 2011.

/kk/ 

Zasadala komisia kultúry pri MsZ v B. Štiavnici

POZOR!!!!!!! Hlasovanie o osobnosť, kolektív a podujatie roka 2010!!!!!!!!

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA KOLEKTÍV:   1. ..............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA PODUJATIE: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

Napíšte svoje tipy a odovzdajte v redakcii Štiavnických novín. Ďakujeme
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Prezentácia tvorby

Pozývame Vás na prezentáciu 
tvorby členov Banskoštianického  
autorského klubu – Lucia Beňová, 
Katarína Kissová, Zdenka Koreňo-
vá, ktorá sa uskutoční dňa 10.3. o 
16. hod. v ZUŠ v Banskej Štiavni-
ci. Ste srdečne vítaní. Bližšie info: 
0915 819 989 alebo 045/290 9035.

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 

Spomienkové oslavy

Mesto Banská Štiavnica – ZO 
SZPB v Banskej Štiavnici Vás po-

zýva na spomienkové oslavy  66. 
výročia oslobodenia mesta Banská 
Štiavnica Červenou  a Rumunskou 
armádou, ktoré sa uskutočnia dňa 
4. marca 2010 o 9.00 hod. pri pa-
mätníku padlých na Ulici Kam-
merhofská 

Program:

1. Položenie kytice kvetov pri 
pamätníku padlých na Ulici Kam-
merhofská o 9,00 hod

2. Otvorenie spomienkových 
osláv zástupcom ZO SZPB o 10,00 
hod. v Klube dôchodcov na Ná-
mestí sv. Trojice 7.

3. Slávnostný príhovor – Primá-
torka mesta.

4. Ukončenie osláv
Po ukončení osláv bude pokra-

čovať členská schôdza ZO SZPB. 
Program rokovania bude členskej 
základni predložený pri otvorení 
členskej schôdze.

Prípravný výbor spomienkových osláv

Obec Podhorie, ako zriaďovateľ 
Materskej školy, oznamuje, že pri-
jíma deti na školský rok 2011/2012 
(v prípade potreby aj skôr) od veku 
dvoch rokov. Bližšie informácie na 
tel.č.: 045/699 21 25 alebo 0915 
817 675.

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa pani Anne 
Valachovej, ktorej sme svojím ne-
profesionálnym konaním veľmi 
ublížili, keď sme bez jej vedomia 
urnu s pozostatkami jej priateľa 
odovzdali jeho dcére, o čom sme ju 
informovali, až keď nám ona sama 
zatelefonovala. Sme si vedomí, že 
sme porušili ustanovenia zákona 
č.132/2010 o pohrebníctve a pani 
Valachovej sme týmto skutkom 
spôsobili ešte väčší žiaľ a bolesť, za 
čo sa jej ešte raz hlboko osprave-
dlňujeme. 

Pohrebná služba Requiem 

Blahoželanie
„Nepozeraj 

spiatky, teš sa z 
krásnej 60-tky. 
Veď život rých-
lo letí ako šíp, 
ako ho najlepšie prežiť, nevie 
nik. Nech krásne spomienky z 
mladosti sa k Tebe vrátia a všet-
ky zlé sa navždy stratia. Nech 
tento krásny deň, dá Ti úsmev 
a radosť len. Nech každý ďalší 
rok, dá Ti len šťastný krok.“

Dňa 5. marca 2011 sa dožíva 
životného jubilea 60 rokov náš 
manžel, otec, brat, starý otec 
Ján Černický zo Sv. Antona. 
Všetko najlepšie mu praje man-
želka Viera, deti Viera, Ján, 
Angelika so svojimi rodinami, 
bratia Alexander, Ivan a sestry 
Margita, Katarína, Jozefa  so 
svojimi rodinami.

OZNAMY

Oznamy

Tradičný fašiangový sprievod 
masiek a pouličného divadla 
pôjde 5.3.2011 (v sobotu) od 
14:00 cca 3 – 4 hodiny obcou Svä-
tý Anton z dolného konca na hor-
ný. Bude mať rôzne zastavenia, 
počas ktorých účastníci sprie-
vodu predvedú tradičné fašian-
gové zvyky a scénky. Zapojiť do 
sprievodu sa môže každý – počet 
pripravených tradičných masiek 
a kostýmov je však obmedzený, 
preto odporúčame priniesť si 
vlastné, prípadne sa zapojiť do 
tvorivých dielní, kde si môžete 
masku a kostým vyrobiť pod ve-
dením profesionálnych výtvar-
níčok. 

Súčasťou podujatia 5.3. budú aj 

rôzne atrakcie: 

Lety teplovzdušným balónom – 
od 10:00 na Ranči Nádej - atraktívne 
nafukovanie a štartovanie s možnos-
ťou lietania. Balón  však môže štar-
tovať len za priaznivých poveternost-
ných podmienok. Nesmie fúkať silný 
vietor a nesmie pršať. Let trvá cca 1 
- 1,5hod, s prípravou, pristátím a ná-
vratom do 4 hodín. Do balóna vojdú 
2 - 3 pasažieri - podľa váhy. Cena 1 
letu je  500 eur.

Zbíjačkový dvor – od 10:00 (do 
vypredania zásob) pri Hasičskej 
zbrojnici - ukážky výroby a ochut-

návky zabíjačkových špecialít s mož-
nosťou zakúpenia.

Krapňový a pampúchový dvor 
– od 12:00 (do vypredania zásob) v 
Starom hostinci a Antolskom mly-
ne - predaj tradičných fašiangových 
sladkostí. 

Ohňová šou – o 19:30 pri Hasič-
skej zbrojnici  - pôsobivé vystúpenie 
členov združenia ART KRUH a sku-
piny MAURO ARABIA 

Fašiangová veselica – od 20:00 
(až do rána bieleho) v Kultúrnom 
dome – vyvrcholenie podujatia s 
kultúrnym programom - Folklórna 
skupina Štvorka z Detvy, Heligonká-
ri, Texasky

Vstupné na veselicu je dobrovoľné
Tvorivé dielne 3 – 5.3. 2011

Žonglovanie, chodúle, ohňová šou 
– 3.3. - 5.3. 2011v Kultúrnom dome

Vzhľadom na to, že v tejto dielni 
pôjde o zvládnutie veľmi náročných 
techník,  bude prebiehať počas troch 
dní: 3.3. od 18:00 do 22:00. 4.3. od 
10:00 do 20:00 a 5.3. od 9:00 do 
12:00. Počas tejto dielne si účastníci 
osvoja základy pouličných exhibícií: 
žonglovanie, ohňová šou, chôdza na 
chodúľoch. Tieto techniky sú tradič-
nými i súčasnými a využívajú sa pri 
predstaveniach pouličných divadiel  
na Slovensku i vo svete. Dielňa bude 
prebiehať pod vedením členov zdru-
ženia ART KRUH a skupiny MAU-

RO ARABIA, ktorí sú skúsenými 
praktikmi a vynikajúcimi lektormi 
tvorivých dielní v oblasti pouličného 
divadla na Slovensku i v zahraničí. 

Cena dielne je 30 eur, pre obyva-
teľov regiónu Sitno a študentov zľava 
50 % (15 eur)
Ľudové pouličné divadlo – 3.3. 2011 

v Kultúrnom dome

Dielňa bude prebiehať 3.3. od 
16:00 do 22:00. Počas nej budú 
účastníci oboznámení s tradičnými 
fašiangovými zvykmi a obyčajmi a 
nacvičia krátke scénky, ktoré potom 
budú prezentovať priamo v sprievo-
de. Budú sa taktiež učiť pracovať s 
bábkami a rekvizitami. Dielňu pove-
die etnologička V. Hajdučíková.

Cena dielne je 10 eur, pre obyva-
teľov regiónu Sitno a študentov zľava 
50 % (5 eur)
Fašiangová maska a kostým – 4.3. 

2011 v Klube seniorov

Dielňa bude prebiehať 4.3. od 
9:00 do 22:00. Počas nej si účastníci 
vyhotovia rôznymi výtvarnými tech-
nikami masku a kostým. Repertoár  
tradičných masiek ponúka masku 
turoňa, kozy, slameniaka... Masky a 
kostýmy môžu vyhotoviť účastníci aj 
nové, originálne, podľa vlastného ná-
metu. Tvorivá dielňa bude prebiehať 
pod vedením profesionálnych kosty-
mérok a scénografi ek Natálie Veľkej 
a Michaely Getlerovej, ktoré majú k 

tradičnej fašiangovej maske a kostý-
mu blízky vzťah. Michaela Getlerová 
je zároveň rodáčkou z obce Svätý 
Anton a dobre pozná miestne tradí-
cie a zvyky. 

Cena dielne je 15 eur, pre obyvate-
ľov regiónu Sitno a študentov zľava 
50 % (7,50 eur)

Ľudový tanec – 4.3. 2011 v Kultúr-

nom dome

Dielňa bude prebiehať 4.3. od 
15:00 do 22:00. Účastníci si osvoja 
základy niekoľkých tradičných tan-
cov rôznych regiónov z repertoára 
slovenských ľudových tancov. Taneč-
né dielne budú prebiehať za účasti 
živej muziky – folklórnej skupiny 
Štvorka z Detvy. Dielňa bude spojená 
s premietaním archívnych tanečných 
záznamov, v ktorých budú účastníci 
vidieť ľudový tanec v podaní jeho pô-
vodných nositeľov.

Cena dielne je 15 eur, pre obyvate-
ľov regiónu Sitno a študentov zľava 
50 % (7,50 eur)

Všetci účastníci tvorivých dielní 
majú 10% zľavu vo všetkých ubyto-
vacích zariadeniach v obci Svätý An-
ton (Starý Hostinec, Antolský mlyn, 
Ranč Nádej, Café Madeira)
Na dielne sa môžete hlásiť na tel. 

č. 0903 441 114, 0907 704 718, 

mailom na: ocu@svatyanton.sk, 

osobne na OcÚ vo Svätom Antone 

a v IC v Banskej Štiavnici 

Pozývame Vás na Svätoantonský HAJNAL 2011
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V dňoch 31. januára – 4. febru-
ára 2011 sa študenti Gymnázia 
Andreja Kmeťa v Banskej Štiav-
nici zúčastnili medzinárodného 
pracovného stretnutia projek-
tu Comenius v portugalskom 
Lisabone.

Gymnázium Andreja Kmeťa 
spolupracuje na projekte Šport vo 
všetkých svojich podobách so ško-
lami v poľskom Rzeszówe, vo fran-
cúzskom meste Agen, španielskom 
Ermua a portugalskom Lisabone.

Študenti z týchto škôl mali mož-
nosť počas niekoľkých dní spolu-
pracovať na témach projektu ako 
aj spoznávať portugalskú krajinu, 
nadväzovať nové medzinárodné 
priateľstvá a overovať a zdokona-
ľovať komunikačné schopnosti v 
pracovných jazykoch projektu – 
jazyku francúzskom a anglickom. 
Počas všetkých dní sa prelínala 
angličtina s francúzštinou, poľšti-
nou ako aj španielčinou. 

Z našej školy sa stretnutia zú-
častnil 6 študentov a 3 vyučujúci.

Naši študenti mali možnosť nav-
štíviť množstvo zaujímavých miest, 
spoznávať zaujímavosti a históriu 
Portugalska, prepojenie európskej 
kultúry s maurskou, jej vplyv na 
architektúru, umenie. Prvý deň 
návštevy sme mali možnosť spo-

znávať Lisabon, najmä Castelo de 
Sao Jorge, historické centrum mes-
ta s typickými starými električka-
mi. Navštívili sme Cabo da Roca – 
najzápadnejší bod kontinentálnej 
Európy, mesto UNESCO – Sintra 
so svojimi unikátnymi pamiat-
kami ako National Palace Sintra, 
Most Vasco de Gama , Most 25. 
apríla v Lisabone, zaujímavé časti 
Lisabonu – Belém .

Vzhľadom na tému projektu 
sme mali možnosť navštíviť Ná-
rodné centrum vrcholového špor-
tu, vidieť vrcholových športovcov 
pri tréningu, v krátkej diskusii zo-
známiť sa s olympijským víťazom 
v trojskoku.

Študenti prezentovali výsledky 
svojej práce na pracovnom stret-
nutí v prostredí lisabonskej školy, 
predstavili svoje školy a dohodli sa 
na ďalších úlohách a ich realizácii.

A keďže témou projektu je aj 
antidoping, oboznámili sme sa s 
prácou Národného antidopingové-
ho laboratória v Lisabone, prezreli 
sme si laboratóriá a dozvedeli sa 
množstvo zaujímavostí z prostre-
dia športových súťazí. A vo veľmi 
peknom športovom areáli sme 
mali príležitosť si aj zašportovať.

Nezabudnuteľným zážitkom bol 
pre nás aj pohľad na Atlantický 
oceán, jeho vody obmývajúce plá-
že prímorského letoviska Cascais.

Onedlho sa budeme mať príle-
žitosť opäť stretnúť na obdobnom 
pracovnom stretnutí v máji v poľ-
skom Rzeszówe a v jesennom ter-
míne u nás v Banskej Štiavnici.

Zatiaľ nás ešte čaká práca na té-
mach projektu a potom sa tešíme 
na ďalšie stretnutia!

Miroslava Kováčová

Gymnázium Andreja Kmeťa B. Štiavnica

COMENIUS cestovanie do Portugalska

Dňa 26.februára 2011 si pripo-
míname 150. výročie narodenia 
bulharského cára, posledného 
užívateľa svätoantonského kaštie-
ľa, Ferdinanda Maximiliána Kar-
la Leopolda Mariu Sachsen Co-
burg-Gotha. Pri príležitosti tohto 
výročia sa v nemeckom Cobur-
gu konali 26. a 27. februára 2011 
oslavy, na ktorých sa zúčastnili 
mnohí vzácni hostia z Nemecka 
a Bulharska - taktiež J.V. Simeon 
Coburg – vnuk cára Ferdinanda s 
manželkou kráľovnou Margaritou 
a princezná Mária Luiza – Ferdi-
nandova vnučka. V rodovej hrobke 
pod svätoaugustínskym chrámom 
začali oslavy kladením vencov k 
rakve Ferdinanda Coburga, kul-
túrny program sa konal v sále sv. 
Augustína a hlavný program bol 
v Prírodovednom múzeu. Usku-

točnila sa tu vernisáž výstavy „Der 
Zeit Voraus“ -  150. narodeniny 
cára Ferdinanda I. Bulharského, 
odborné prednášky, prezentácia 
bulharského fi lmu o cárovi i kon-
certné vystúpenia. Múzeum vo Sv. 
Antone tiež prispelo k oslavám. Na 
výstavu sme zapožičali zbierkové 
predmety, pomohli sme s hodnot-
ným dokumentačným materiálom 
a osobne som mal to šťastie pred-
staviť prítomným vzácny exponát 
– drevenú čútoru – dar od obyva-
teľov bulharskej Etropole pri príle-
žitosti 1. výročia vyhlásenia nezá-
vislosti Bulharska (22. septembra 
1908). Počas celej výstavy budú 
návštevníkom premietané i ne-
mecké verzie fi lmov o cárovi (Pa-
novník prírodovedec a Spomienky 
spod Muránskej planiny), ktoré 
naše múzeum vytvorilo v spolu-

práci s p. Petrom Ivaškom. Výstava 
potrvá v Coburgu do 21. augusta 
2011 a nás teší, že sme opäť mohli 
prispieť k šíreniu dobrého mena 
nášho múzea, banskoštiavnického 
regiónu i Slovenska v zahraničí.

Marian Číž

Prezentácia Múzea vo Sv. Antone v Coburgu
150. výročie narodenia Ferdinanda Coburga

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

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

Predám 3-izbový luxusný byt  
po rekonštrukcii v centre BŠ, 2. 
posch., tel.č. 0903 795 775

Hľadám  1 alebo 2-izbový byt  
do prenájmu, zn. ihneď, tel.č.: 
0902 882 707

Predám 3-izbový byt v OV  
na Drieňovej, kompletná rekon-
štrukcia, otvorený priestor me-
dzi kuchyňou a obývacou izbou, 
možnosť ponechania nábytku, 
tel.č.: 0910 920 946

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

Hľadám podnájom v 2.-3. izb.  
byte v BŠ, tel.č.: 0907 113 608

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

www.realitor predá 2-izbový  
byt na Drieňovej, cena: 26 500 
€ a 2-izbový byt na Povrazníku, 
tel.č.: 0905 148 574 

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom, čiastočne prerobený OV 60 
m2, cena: 40 000 €, dohoda mož-
ná, tel.č.: 0903 566 913

Prenajmem zariadený 1 a ½  
izbový byt, cena 250 € (vrátane 
energií), dohoda možná, tel.č.: 
0949 116 412

Dám do prenájmu garáž, tel.č.:  
0911 012 213

Realityyyyyyyyy

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

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

Spracujem jednoduché a  
podvojné účtovníctvo aj DPH, 
tel.č.: 0915 200 636

Doprava tovaru dodávkou do  
1,3 t, tel.č.: 0908 618 563

Doveziem drevo, aj suché, met- 
rovica, štiepané (25,33,50cm),-
max. 3,5m3,v paletách/2m3,štrk, 
piesok, drť, stavebný materiál, 
tel.č.: 0903 121 901

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

Služby
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Vážení lúštitelia! Výhru vo výške 
3,50€ si výherca môže prevziať v po-
kladni Klientskeho centra. Správne 
znenie krížovky z 24.2.2011: „Kto 
stratí dôveru, nemôže stratiť viac.“ 
Výhercom sa stáva Alžbeta Malčic-
ká, Dolná  27, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok W. M. 
Thackeraya:

A., Potreba kovboja, český kla-
virista, predajňa, cestovný doklad, 
B., Začiatok tajničky č.1, orgán zra-
ku, C., Časť trlice, zviazaná slama, 
druh kaktusu, postup práce, D., 
Očká, koniec motlidby, ohrada, 5 x 
nula, E., Úder v boxe, luhaj, veľký 
klinec, oblek, draslík, F., Začiatok 
tajničky č.2, G., Čierne zlato, Ylo, 
vták, želaj, H., Ruská rieka, krátky 
útvar v TV, malé ucho, ozn. diabe-
tických výrobkov,  ozn. áut Mělní-
ka, I., Aká, nahrávka na fi lmovom 
páse, starodávny nástroj na písanie, 
Baltické more, ozn. lietadiel Nový 
Zéland, J., Zabezpeč ochranu, časť 
opery, lesné zviera, pracujú plu-

hom, K., Koniec tajničky č. 1, 
stred slova nezbadal, L., Po-
vzdych, ozn. áut Holandska, 
odd. bytového textilu skr., 
bodavý hmyz, biblická posta-
va, doktor, M., Stred tajničky 
č.2, samohláska v slove rys, 

1., Lekársky posudok, ria-
va vody, časť chôdze, obnov 
zriedkavo, 2., Malé lietadlo 
hovorovo, je zaľúbený, ci-
toslovce smiechu, 3., Prie-
hľadné hmoty, hŕba, bývalý 
minister školstva, 4., Osobné 
zámeno, frankovka, maďar-
ský pozdrav, 551 v Ríme, 5., 
Sýr naopak, čínske meno, 
dodrž slovo, vajíčko lekársky, 
6., Zohnem, prelom, kňazské 
rúcha s chybou, 7., Vyklono-
vaný, knôt česky, súrodenec, eman, 
8., Ukradnuté veci, postup práce, 
patriaci Uritovi, 9., Udrie, predsta-
viteľ vlády SR, 3. pád Eva, 10., Ba-
lón s prehodeným dĺžňom, Oldrich 
domácky, bodal nožom, 11., Spo-

luhláska v slove ucho, mačka po 
rusky, malý Oto, vetrovka, 12., Žrď 
na voze, stred slova zobral, určený, 
národný výbor, 13., Ozn. decibelu 
a emana, pozliepala, slov. módna 
značka, 14., Pol obratu, dedina, 

15., Otázka na spôsob, oznámenie, 
prezradí, 16., Sonografi a, aké, 3. 
časť tajničky č. 
Pomôcky: 

Zoe, sono, sia, aloe, mao, oon, albi

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 5.3.

TAJOMSTVO MÚMIE
Dobrodružný/Fr., 2009, 107 min. MP 12 Vstupné : 2 €
Píše sa rok 1912 a mladá šarmantná reportérka Adéle Blanc-Sec je 
ochotná urobiť všetko pre to, aby dosiahla svoj cieľ. Neohrozene sa vrhá 
do boja s podvodníkmi, šialenými vedcami, ale aj skorumpovanými po-

litikmi. 
Réžia: Luc Besson
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v den-
nom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra 
na Kammerhofskej 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

Pozvánka na literárno hudobný večer
V Pivnici s...
Jurajom Červenákom
18:marec 2011 o 18:00 hod
Banská Štiavnica, Kultúrne centrum
Juraj Červeník/1974/knižne debutoval v roku 

1993,odvtedy vydal bezmála 20 kníh, väčšinu z 
nich v češtine. Presadil sa ako autor historickej 
fantasy so slovanskými motívmi.
Autorovu tvorbu charakterizuje postupný odklon 
od rýdzej mytologickej fantasy k historickému ro-
mánu.
Vyvrcholením tohto vývoja je románová séria, 
Dobrodružstvá kapitána Báthoryho, ktorej prvé 
dva diely/Strážcovia Varadína a Brána Irkally/vy-
šli zároveň v češtine aj v slovenčine.
Červenák je držiteľom viacerých žánrových oce-
není vrátane Ceny  Fantázie, Ceny o najlepšiu fan-
tasy či Ceny Akadémie sci-fi , fantasy a hororu za 
najlepšiu českú a slovenskú knihu roka.
Jeho romány a poviedky vyšli aj v poľštine, rušti-
ne a angličtine.
Hudobné občerstvenie zabezpečia:  Paľo Kružlic & 
Dodo Klimko

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
Vtipy na tento týždeň

Stretnú sa dvaja starí známi a 
jeden z nich je super nahodený. 
Nový oblek, kravata, drahý kabát, 
topánky a kufrík z krokodíla. Ten 
druhý sa ho pýta:

- Asi sa ti dobre darí, keď si 
chodíš taký vyobliekaný.

- Ale vieš, otvoril som si taký   
malý butik.

- Héj, a s čím?
- Normálka, so šperhákom.

Čo urobí blondínka, ak si 
chce dať jahodový lekvár?
Olúpe si buchtu.

- Mamí, koľko pasty je v zubnej 
paste?

- A čo ja viem.
- Ja to viem. Od gauča po 

televízor
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V každom z nás drieme dieťa. 
Niekto si ponechá detské sny 
a zážitky uložené blízko prahu 
podvedomia, a sem-tam ich 
vyťahuje, aby si užil bezstarost-
nosť najkrajšieho obdobia ľud-
ského života, keď nás všetko 
fascinuje, prekvapuje, a zane-
cháva v nás ten príjemný pocit 
uvoľnenia.

Cez víkend sme dali šancu ma-
lým aj veľkým deťom hrať sa, zabá-
vať, tvoriť, vychutnať si svet, kde nie 
je nič zakázané, kde sa stierajú ve-
kové rozdiely a kam nemôže závisť, 
žiarlivosť a smútok.

Zimomriavky rozložili oheň ra-
dosti a spontánnosti hneď na za-
čiatku podujatia, tajomnou hrou 
Mestečko, ktorá v sebe ukrývala 
rôzne úlohy. Ich  riešenie vyústilo 
do mrazivého rozuzlenia.

Hlavný program, prebiehajúci v 
Kultúrnom centre mesta, schoval 
vo svojich útrobách zopár tajom-
ných komnát, ktoré odkryli svoje 
tajomstvá v momente, keď do nich 
vstúpili malí  návštevníci.

Hlavná sála privítala detičky di-
vadelnými predstaveniami divadla 
Babadlo, s deťmi sa zahral moderá-
tor Erik, mímoklaun Miro a známe 
spevácke duo Richard Čanaky  a 
Mária Podhradská. V komnatách 
tvorivosti hier a zábavy si deti 
mohli vyskúšať svoju zručnosť v 

zaujímavých tvorivých dielňach, 
alebo sa vyblázniť pri rôznych kla-
sických hrách.

Virtuálna strelnička zaujala nie-
len malé, ale aj „veľké“ deti.

Súčasťou akcie bol autobus šam-
piónov, originálny klubový bus FC 
Barcelona, na ktorom sa ešte pred 
nedávnom vozili hviezdy svetového 
futbalu, ktorý momentálne vlastní 
CK Soren.

Dobre namiešaný koktail chutil. 
Množstvo chutí, ktoré ľudia namie-
šali s láskou a nehou pre deti, sa mi-
nulo do dna..

Veľmi radi by sme týmto chceli 
poďakovať kuchárom, ktorí vo svo-
jich srdiečkach nezabudli byť deťmi 
a „tajomstvo ich ingrediencie“ zo-
stane pre nás navždy tajomstvom. 

Ďakujeme: našim mladým šer-
miarom - šachistom, šachistom 
zo ŠK Opevnenie, ktorí celú akciu 
absolvovali bez nároku na hono-

rár, pánu Petrikovičovi za skvelú 
reprezentáciu Strednej odbornej 
lesníckej školy, pánu Drexlerovi a 
rezbárom z Kolpingovho centra na 
Štiavnických Baniach, študentom 
a profesorom (Mimuši Iglárovej, 
Radkovi Blahovi, Zuzke Bobovej) 
zo SPŠ S.Mikovíniho, za kreatívne 
vedenie tvorivých dielní, Mareko-
vi Lešičkovi za jeho neutíchajúce 
nadšenie, Táničke Polákovej za silu, 
ktorou obdarúva všetkých naokolo, 
Martinovi Machárikovi za ľudský 
prístup a pomaly už tradičnú po-
moc, Jožkovi Blaškovičovi za nád-
herný dar deťom, vám všetkým, 
ktorí ste podujatie navštívili a boli 
spokojní. Vaša pozitívna odozva na 
Zimomravenie je pre nás obrov-
skou motiváciou pri organizovaní 
ďalších podujatí v tomto roku.

Zuzka Patkošová

Odd.KCRaŠ

KULTÚRA

Pocta Kmeťovi
OZ Paradajz v Banskej Štiav-

nici na jarné mesiace roku 2011 
pripravuje inštaláciu Pamätnej 
tabule renesančnému veľduchovi 
slovenskej vedy Andrejovi Kme-
ťovi (o.i. autorovi unikátnej pub-
likácie „Veleba Sitna“) na skalách 
legendárneho vrchu Sitno. Bližšie 
informácie môžete dostať na čísle 
0904 821 518.

Dve „štiavnické“ knihy
Zhodou okolností sa mi v jeden 

deň dostali do rúk dve pôvodné 
knihy v tvrdej väzbe. Spoločnú 
majú nielen väzbu knižnú, ale 
aj pôvod. Tou prvou knižkou je 
zbierka čŕt a poviedok pani Hele-
ny Cengelovej Corina, pôvodom 
z Banskej Štiavnice, ktorá dlhé 
roky pôsobila v Taliansku ako 
súdna prekladateľka a tlmočníč-
ka. Knižke dala názov „Silná ta-
lianska káva“. Počas svojej boha-
tej praxe zažila mnoho príbehov 
z rôznych sociálnych prostredí, 
ktoré položila na papier. Pani 
Helena už vydala knižne aj svo-
je verše, jej prozaické vyjadrenie 
v niektorých okamihoch opisuje 
prostredie nielen v jej drsnej re-
alite, ale nechýbajú ani poetické 
obrazy krajiny a jej ľudí. Knižka 
sa dá prečítať na jeden dúšok, 
drobné formálne chybičky (nesú 
najčastejšie podobu bohemiz-
mov) majú skôr úsmevný cha-
rakter: napríklad na strane 75 sa 
podarilo uviesť „stanica ľanovej 
dráhy“, možno z nostalgie korek-
tora za Slovenskom...

Druhým titulom je u nás už 
dobre známa publikácia - dialóg 
štiavnickej poetky a dlhoročnej 
osvetovej pracovníčky pani Má-
rie Petrovej a fotografa Luba Lu-
žinu „Naša Štiavnica“. Rytmicky 
skvelo zvládnuté verše pani Má-
rie (náročný čitateľ by možno vy-
tkol menej hodnotné gramatické 
rýmy) presne korešpondujú s 
ostrým okom fotografa, rodené-
ho Štiavničana, originálneho nie-
len svojím zjavom, ale aj tvorbou. 
Ako mi prezradil Lubo, celý pro-
jekt vznikol iba vďaka neutícha-
júcemu entuziazmu pani Márie, 
ako mi prezradila Mária – ná-
klad dvetisíc kusov sa už pomaly 
minul, preto uvažuje o ďalšom 
vydaní. „Naša Štiavnica“ určite 
naplnila očakávanie nielen jej 
autorov a donátorov, ale aj čita-
teľov, ktorí si jej názov tiež môžu 
osvojiť... 

(aap)

Ako zimomriavky založili oheň

V dňoch 19. – 20. 2. 2011 sa 
konal 18. ročník Veľkej ceny 
mesta Opava v plávaní.  Na me-
dzinárodných pretekoch štar-
tovalo 340  pretekárov z Čiech, 
Poľska, Slovenska. Prinášame 
výsledky našich plavcov. 

Kategória A : muži ročník 96 a starší 

Hriňák Dávid :

100 m voľ.sp. - 58.19 13.
100 m poloha -  1:05.42 10.
50 m voľ.sp. - 26.17 10. 
100 m prsia - 1:17.23 13.

Doletina Dárius : 

100 m voľ. sp. - 1:00.80 24.
100 m poloha - 1:09.93 29.

Konečný Marek : 

100 m voľ.sp - 1:05.61 37.
100 m znak - 1:14.59 16.
100 m prsia- 1:19.13 21.

Adamský Marián : 

100 m poloha - 1:02.27  6.
200 m motýľ - 2:22.14 7.
50 m motýľ -  25.44 4.
100 m prsia - 1:10.82 5. 

Kategória B : muži ročník 1997 – 1998 
Berlanský Matúš : 

100 m voľ.sp. - 1:02.58 8.
100 m poloha - 1:11.13 7.
100 m znak - 1:12.77 5.
100 m prsia - 1:19.49 6.

Ernek Matej : 

100 m voľ.sp. - 1:07.61 31.
100 m motýľ - 1:18.26 17.
50 m motýľ - 31.11 31.

Longauer Jakub : 

100 m voľ.sp. - 1:10.34 41.
100 m motýľ- 1:14.30 9.
50 m voľ.sp.- 30.87 29.

Orság Dalibor Daniel : 

100 m znak - 1:25.68 30.

50 m voľ. sp. - 31.35 35.
100 m prsia - 1:27.72 20.

Kategória C : muži ročník 1999 – 2000 : 
Ernek Šimon : 

50 m voľ. sp. - 34.62 17.
50 m znak -  42.02 17. 
50 m motýľ - 42.69 17.
50 m prsia - 44.86  9.
100 m voľ.sp. - 1:15.85 12.

Kategória A : ženy ročník 96 a staršie : 
Tenkelová Denisa : 

100 m poloha - 1:06.94  1.
200 m motýľ - 2:25.08 1.
50 m voľ.sp. - 27.73 1.

Maruniaková Monika : 

200 m motýľ - 2:44.44 7.
100 m poloha - 1:14.17 5.
100 m prsia - 1:24.19 5.
50 m voľ.sp. - 30.81 9. 

Red

Veľká cena mesta Opavy 
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Mímoklaun Miro Kasprzyk vytvoril deťom úsmev na tvári
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V siedmom kole 4. ligy v šachu 
kládla Banská Štiavnica statoč-
ný odpor, ale vedúcemu druž-
stvu súťaže nakoniec podľahla 
najtesnejším rozdielom. Krem-
nica premárnila šancu na odpú-
tanie sa z posledného miesta 
tabuľky.

Opevnenie Banská Štiavnica B – 

FTC Fiľakovo B 3,5:4,5

Za domácich vyhrali Kuchyňa a 
Kaškötö, remizovali Píš, Koleda a 
Bosák

ŠK Podpoľanie Stožok - Mestské 
lesy Kremnica 5:3

Za Kremnicu vyhral Boldiš, re-
mizovali Kraml, Adamson, Macho 
a Harman

Hrnčiarske Zalužany - TH Juni-
or Banská Bystrica C 3:5
Modrý Kameň - ŠK Bučina Zvolen 5:3

V 8. kole 3. ligy v šachu sa v 
derby stretli Banská Štiavnica s 
Novou Baňou. Keďže sa chystajú 
organizačné zmeny súťaže, bol zá-
pas dôležitý v boji o udržanie. Po 
napínavom priebehu rozhodovala 
za nerozhodného stavu 3,5:3,5 o 
výsledku posledná partia na prvej 
šachovnici.

Opevnenie Banská Štiavnica - Slo-

van Nová Baňa 4:4

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Ku-
chyňa, Píš a Hipszki, za Novú Baňu 
Randis, Búry a M. Budinský. Remí-

zou skončili partie Chlpík – J. Bu-
dinský a Hellebrandt – Toma.

ŠK Orlová Pohorelá - - ŠK Vinica  
5,5:2,5

ŠK Garde CVČ Detva - ŠK Podpoľa-
nie Hriňová 2,5:5,5

Magnezit Jelšava B - ŠO Podbrezo-
vá 5,5:2,5

TJ Slávia TU Zvolen B - ŠK Čebovce 
4:4

Balassgyarmati Kabel - Veža CVČ 
Banská Bystrica B 3:5

S. Kuchyňa

ŠPORT

Oznam

Oznam

1 Podpoľanie Hriňová 8 5 2 1 17 38.5
2 Magnezit Jelšava B 8 5 1 2 16 36.0
3 Banská Bystrica B 8 5 1 2 16 33.0
4 Slávia TU Zvolen B 8 4 3 1 15 37.5
5 Garde CVČ Detva 8 4 1 3 13 36.0
6 Banská Štiavnica 8 3 2 3 11 34.5
7 ŠO Podbrezová 8 3 2 3 11 31.5
8 ŠK Orlová Pohorelá 8 3 2 3 11 31.0
9 ŠK Vinica 8 3 1 4 10 35.5

10 ŠK Čebovce 8 2 3 3 9 31.0
11 Slovan Nová Baňa 8 1 2 5 5 22.5
12 Kabel 8 0 0 8 0 17.0

1 FTC Fiľakovo B 6 6 0 0 18 30.5 20.5
2 Banská Bystrica C 6 4 1 1 13 27.0 24.0
3 Banská Štiavnica 7 4 0 3 12 30.0 22.0
4 ŠK Bučina Zvolen 7 4 0 3 12 29.5 21.0
5  Kabel B 6 3 1 2 10 26.5 17.5
6 Modrý Kameň 6 3 0 3 9 25.5 19.0
7 Podpoľanie Stožok 6 2 0 4 6 22.0 13.5
8  Zalužany 6 1 0 5 3 16.5 11.5
9 ML Kremnica 6 0 0 6 0 16.5 11.0

V poslednú februárovú nede-
ľu sa na strelnici Streleckého 
športového klubu (SŠK) Ban-
ská Štiavnica (v objekte pod 
plavárňou) uskutočnil II. roč-
ník súťaže pod názvom „Cena 
mesta Banská Štiavnica“ v 
streľbe zo vzduchových zbraní. 
Z nášho regiónu bolo zastúpe-
ných päť organizácií a rovnaké 
množstvo bolo streleckých klu-
bov mimo nášho regiónu. 

Disciplínu vzduchová pištoľ 40 
rán, bez rozdielu kategórii, strieľali 
osemnásti. S 365 kruhmi zvíťazi-
la reprezentantka MŠSK Žiar nad 
Hronom Marianna Grúberová. 
Druhý bol Dušan Bublák zo ŠSK 
Handlová s 359 kruhmi. Obaja spl-
nili limit II. výkonnostnej triedy. 
Tretí bol Rastislav Grúber (MŠSK 
Žiar), ktorý nastrieľal 354 kruhov 
a splnil limit III. VT.  V rámci vy-
hodnotenia regiónu (okresy Ban-
ská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom) bolo poradie: 1. M. Grú-
berová, 2. R. Grúber, 3. Ján Kvak 
(SŠK Banská Štiavnica) 346 kru-
hov (III. VT). Ľubomír Drbohlav 
z Banskej Štiavnice skončil na 9. 
mieste.

Vzduchovú pušku strieľalo 15 
súťažiacich. V disciplíne vzdu-
chová puška 40, kategória mládež, 
dorast a ženy zvíťazila 19-ročná 

Lenka Líšková (ŠSK Turany) s 373 
kruhmi, čo je splnený limit I. VT. 
Druhý bol 14-ročný Patrik Jány s 
297 a tretí 13-ročný Štefan Šulek 
(obaja z usporiadajúceho SŠK) s 
223 kruhmi. V tej istej disciplíne, 
v spoločnej kategórii seniorov, sú-
ťažili len strelci z nášho regiónu. 
S 279 kruhmi zvíťazil Ľubomír 
Drbohlav (ŠSK B. Štiavnica) pred 
Antonom Kuklom (ŠSK a SZTŠ 
Žarnovica) s 252 a Milanom Ra-
kovským (SZTŠ Žarnovica) so 171 
kruhmi.   

V disciplíne VzPu 60, v spoloč-
nej kategórii juniorov a mužov, 
aj tentoraz zvíťazil reprezentant 
SR – člen Dukly Banská Bystrica 
Zoltán Baláž s 596 kruhmi. Len 
o jeden kruh menej mal a druhý 

skončil jeho klubový kolega Mi-
chal Homola. Obaja splnili limit 
majstrovskej výkonnostnej triedy. 
Na 3. mieste skončil Peter Lupták 
ml. (SŠK Banská Štiavnica), ktorý 
nastrieľal 582 kruhov (splnený li-
mit I. VT mužov). Vyhodnotenie v 
rámci regiónu bolo nasledovné: 1. 
P. Lupták, 2. Róbert Láska (MŠSK 
Žiar nad Hronom) 571 (II.VT), 3. 
Igor Lipták (SŠK B. Štiavnica) 429 
kruhov.

Ocenenia trojiciam najúspeš-
nejších v jednotlivých kategóri-
ách, ktoré venovalo mesto Banská 
Štiavnica, odovzdal zástupca pri-
mátorky mesta JUDr. Dušan Lu-
kačko.

Ing. Jozef Piecka

Strelecká cena Banskej Štiavnice

Opevneniu uniklo víťazstvo o vlások

LN TRADE sa vracia do IV. ligy

V. liga stolný tenis
V predposlednom zápase V.ligy 

stolného tenisu potvrdilo družstvo 
LN TRADE svoju úlohu favorita 
a zvíťazilo nad tretím družstvom 
tabuľky Sokolom Horná Ždáňa 
jednoznačne v pomere 12:6. LN 
TRADE sa takto po dvoch rokoch 
vracia do vyššej súťaže, do IV. ligy. 
Na tom už nemôže nič zmeniť ani 
posledný zápas, ktorý LN TRADE 
odohrá v nedeľu 6. marca 2011 
na domácich stoloch so seniormi 
Žiaru, nakoľko tí remizovali s dru-
hým družstvom V.ligy Kremnicou 
"C" 9:9, a tým už LN TRADE ne-
môže nikto ohroziť, nakoľko má 
len jednu prehru.

Tu sa patrí ešte raz poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí sa na 
tomto úspechu podieľali, nakoľ-
ko LN TRADE hrá bez akejkoľ-
vek podpory od mesta Banská 
Štiavnica. O postup do IV. ligy 
sa zaslúžili: Ladislav Prokaj, Ján 
a Martin Dobrovičovci, Ladislav 
Dobrovič, Lukáš Výboch, Ján Mi-
kuš a Ján Sedilek, ktorý je zároveň 
aj vedúcim družstva.
LN TRADE - Horná Ždáňa 12:6

Body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj - Sedilek a Dobrovičovci 
Ján + Martin, dvojhry: Prokaj, 
Dobrovič J. a Dobrovič M. po 3, 
Sedilek 1                                       JS

FUTBALOVÝ TURNAJ
3 KRAJÍN

Dňa 12.03.2011 o 10:00 hod. 
na multifunkčnom ihrisku v 
Štiavnických Baniach sa uskutoč-
ní futbalový zápas žiakov základ-
ných škôl z krajín

CHORVÁTSKO, ČESKÁ RE-
PUBLIKA, SLOVENSKO

Bližšie info: Z.L.Soldanova 
0948 519958 zuzannask@hotma-
il.com www.zakladnaskola.com

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

969 81 Štiavnické Bane 128

Mestské kúpele – plaváreň, Mlá-

dežnícka 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.
Nedeľa: 14.00 hod. – 20.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24
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Víťazná trojica v disciplíne VzPu 60 (zľava) M. Homola, Z. Baláž a P. Lupták.
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INZERCIA

HĽADÁME ZÁUJEMCOV 
O NOVÚ DIMENZIU 

VYUŽÍVANIA MOBILNEJ 
KOMUNIKÁCIE.
Ak chcete ušetriť 
za telefonovanie 

a esemeskovanie,
napíšte na 

SIMkarta@hallo.ws

Manžela Vám nahradím, v 
byte všetko opravím

• Všetky malé domáce práce • Vŕ-
tanie do panelu • Výroba skriniek na 
mieru • Výroba a montáž kuchyn-
ských liniek • Montovanie skriniek • 
Montovanie podláh • Oprava nábyt-
ku Tel.č.: 0905 785 447

STRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

BÚRANIE-STAVBA-OPRAVY-
NÁTERY-ÚDRŽBA + pílenie a 

ošetrenie problémových stromov
tel. č. 0905 943122, 0948 012919, 

e-mail: barni@zoznam.sk

„Vonkajšia krása je o to 
cennejšia, o čo viac vnú-
tornej krásy skrýva.“

GUAPA
Obchodík so zdravou 

výživou

• Makrobiotiká
• Bezlaktózové potraviny
• Bezlepkové potraviny
• Dia, Bio potraviny
• Kvitnúce čaje
• Doplnkový tovar
• Netradičné darčeky
Nájdete nás pod poštou
Dolná 1818, B.Štiavnica


