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Dňa 6.3.2014 sa konalo 69. 
výročie oslobodenia mesta 
Banská Štiavnica pri Pomníku 
padlých hrdinov. 

Oslavy oslobodenia otvoril a 
účastníkov privítal Ing. Jaroslav Du-
dík, tajomník Základnej organizácie 
slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov (ZO SZPB). Úvodnú  bá-
seň predniesla Katarína  Kissová. 
Na pietnej spomienke sa zúčastnili 
za mesto Banská Štiavnica Mgr. Na-
dežda Babiaková, primátorka mes-
ta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca 
primátorky, Ing.  Ivana Ondrejmiš-
ková, prednostka MsÚ, za Veľvysla-
nectvo Ruskej federácie v SR Andrej 
Šabanov s manželkou, za ZO SZPB 
Vladimír Poprac, predseda org., 

RNDr. Pavel Ba-
čík, podpredse-
da org. a posla-
nec MsZ, Ing. 
Jaroslav Du-
dík, tajomník 
org., poslanci 
MsZ Ivan Beňo, 
JUDr. Gej-
za Volf, Renáta 
Antalová, Ing. 
Peter Zorvan, 
zástupca riadi-
teľa SBM, p. Pecherová, p. Šamová, 
predsedníčka Spolku slovenských 
žien Živena, odbojár 91-ročný Jozef 
Kopčan, priamy účastník 2. sv. voj-
ny, členovia ZO SZPB okresu Ban-
ská Štiavnica ako i obyvatelia nášho 
mesta. Prítomní položením kytíc a 

vencov k Pomníku padlých  vzdali 
úctu všetkým tým, ktorí položili ži-
voty za oslobodenie nášho mesta. 
Spomienkové oslavy pokračovali v 
Baníckej krčme u p. Karabellyho pri 
štôlni Glanzenberg. 

Michal Kríž

69. výročie oslobodenia mesta

  Kladenie vencov  foto Júlia Popracová

Mesto Banská Štiavnica 
získalo nenávratný fi nančný 
príspevok z Operačného 
programu Vzdelávanie 
pre projekt s názvom 
„Vzdelávanie seniorov 
v meste Banská Štiavnica“. 

Predčasom bol v Štiavnických 
novinách zverejnený dotazní-
kový prieskum, ktorého cieľom 
bolo preveriť záujem verejnosti 

o pripravované vzdelávacie témy 
v rámci projektu. 

Do dotazníkového priesku-
mu sa do dnešného dňa zapoji-
lo 96 záujemcov o vzdelávanie v 
nasledovných oblastiach: Počí-
tačové znalosti – základy práce 
s PC; Ľudové remeslo – práca s 
drevom; Dejiny umenia I; Zdra-
voveda; Záhradkárstvo; Osob-
ný rozvoj; Zdravoveda II; Rozvoj 
duchovných hodnôt a aktívne 

starnutie; Anglický jazyk pre 
potreby seniorov; Rozvoj inter-
netových zručností pre potreby 
seniorov; Školenie prostredníc-
tvom e -learningu v oblasti kul-
túry a kultúrnych pamiatok na 
území SR.

V rámci projektu momentál-
ne prebieha tvorba podkladov 
a vzdelávacích materiálov urče-
ných pre účastníkov vzdelávania 
k jednotlivým témam. 

Vzdelávanie seniorov

Voľné pracovné 
miesto
Mesto Banská Štiavnica, v zastú-
pení primátorkou mesta, hľadá  
na zastupovanie na dobu určitú 
na zabezpečenie letnej turistickej 
sezóny: zamestnanca na oddele-
nie regionálneho rozvoja a medzi-
národných vzťahov na úseku ces-
tovného ruchu v Informačnom 
centre Mesta Banská Štiavnica.
Nástup možný od júna 2014.
Bližšie informácie k voľnému pra-
covnému miestu získate na Mest-
skom úrade v čase od 07.00 hod. 
do 15.00 hod. alebo na tel. č.: 
045/6949612, resp. 6949615.
Kvalifi kačné predpoklady: - úplné 
stredné vzdelanie s maturitou 
Iné požiadavky: 
- 1 rok praxe v danej oblasti
-  občianska bezúhonnosť
- jazykové znalosti (aktívne ang-
lický jazyk, nemecký jazyk, ďalšie 
jazykové znalosti výhodou)
Uchádzači o voľné pracovné 
miesto k prihláške doložia:- struč-
ný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 
stupni vzdelania - výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do  31.03.2014  
na adresu: Mestský úrad, Radnič-
né námestie č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková 
primátorka mesta
3.str.

Arcibiskup Bezák, zbohom
Dokumentárny, Slovensko - kino Akademik

Nedeľa 16.3. Nedeľa 16.3. 
o 17:30 hodo 17:30 hod
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

10. 3.

Odpovedáme občanom...
Hlasovanie poslancov
Dobrý deň, neviem nikde na 
stránke mesta nájsť komplet-
ný prehľad hlasovania poslancov 
pri jednotlivých hlasovaniach v 
mestskom zastupiteľstve. Pred-
pokladám pritom, že keďže za-
stupiteľstvo využíva hlasovacie 
zariadenie, tak hlasovanie každé-
ho poslanca sa zaznamenáva. Sú 
hlasovania zverejnené? Ak áno, 
tak kde? Ak nie, tak je potrebné 
čo najskôr ich začať zverejňovať a 
zverejniť aj doterajšie hlasovania 
odkedy je to technicky možné.

Ján Roháč
Odpoveď:
Hlasovanie poslancov je zverej-
ňované vo výpisoch uznesení a 
zápisniciach z rokovania mest-
ského zastupiteľstva zverejne-
ných v menu „Občan-Samospráva 
mesta-Mestské zastupiteľstvo-
Dokumentácia činnosti“ a to od 
roku 2012. 

Ing. Jaromír Piliar, 
vedúci odd. organizačného 

VSaSV
Zľavy pre darcov krvi
Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či 
mesto poskytuje alebo uvažuje o 
zavedení nejakých zliav pre dar-
cov krvi (napr. parkovanie v mes-
te, cestovné v mestských linkách, 
vstup na plaváreň, do kina, mú-
zea či na kultúrne podujatia, prí-
padne zľavy z miestnych daní a 
poplatkov). Nikde som sa o ta-
kýchto zľavách nedočítal a mys-
lím si, že darcovia krvi by si niečo 
podobné zaslúžili. Zároveň ta-
kéto zľavy môžu mať motivačný 
účinok, aby sa rady darcov krvi 
ďalej rozširovali. Ďakujem. 

Darca krvi
Odpoveď:
Vážený darca krvi, veľmi si váži-
me takých ľudí ako ste Vy, kto-
rí nezištne pomáhate ľuďom v 
ohrození života, či v trápení s ich 
chorobami. Aj preto samospráva 
mesta a následne poslanci MsZ 
schvaľujú vo všeobecne záväz-
ných nariadeniach mesta zníže-
nie daní, či poplatkov pre rôzne 
kategórie obyvateľov, medzi kto-
rých patria aj darcovia krvi. Snáď 
najdiskutovanejšie VZN mesta o 
parkovaní vychádza v ústrety aj 
darcom krvi, ktorí získali zlatú 
alebo diamantovú Janského pla-
ketu, ktorá im umožňuje zakúpe-
nie permanentnej alebo rezident-
skej parkovacej karty so zľavou 

50%. Iné je to zatiaľ s platením 
daní z nehnuteľností a dane za 
psa, kde sa poskytuje zníženie 
dane občanom starším ako 70 
rokov, alebo držiteľom preuka-
zu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím a pre všetkých sta-
robných dôchodcov a pod. Vo 
všetkých týchto prípadoch sme 
umožnili zníženie dane, preto-
že ide o skupinu občanov, kto-
rí nemajú dostatok fi nančných 
prostriedkov a ani také možnos-
ti uplatnenia sa ako zdraví obča-
nia. Samozrejme, že Váš podnet 
o poskytovaní zliav v rôznych ob-
lastiach sa stotožňuje s názorom 
samosprávy mesta, ktorá sa za-
oberá možnosťou prípravy tzv. 
„zľavovej karty“ pre občanov s 
trvalým pobytom v našom mes-
te, ktorá by občanom umožni-
la rôzne zľavy. O konečnej podo-
be a platnosti takýchto zliav Vás 
budeme informovať prostredníc-
tvom našich médií.  

JUDr. Dušan Lukačko, 
zástupca primátorky mesta

Nádoby na separovaný odpad
Dobrý deň. Prečo sú nádoby na 
separovaný odpad na Ul. mládež-
nícka 1 a hneď aj na Ul. mládež-
nícka 3, kde sú dokonca až po dva 
kusy nádob na papier, sklo a plast 
?!? To inde ľudia neseparujú od-
pad? Čo tak napr. umiestnenie na 
starom „ihrisku“ ?
Odpoveď:
Na základe požiadavky a voľ-
ných nádob bolo vývozné miesto 
na Ulici mládežnícka posilnené. 
Je to možné dočasne riešiť aj v 
iných lokalitách, len je potrebné 
nám to dať vedieť. Staré ihrisko 
nie je miesto s bytovými doma-
mi ako Ulica Jilemnického a časť 
Mládežníckej. Obchody na sta-
rom ihrisku vyvážame priamo z 
ich priestorov, kde si sústreďujú 
jednotlivé vyseparované zložky. 
Pokiaľ je tam aj potrebné iné rie-
šenie, prosíme dať vedieť. Bude-
me podľa možností riešiť. V úvo-
de som uviedol slovo dočasne a 
to z toho dôvodu, že po asi dvoj-
ročnom pozastavení projekt se-
parácie v našom meste bude po-
kračovať (mesto uspelo v súdnom 
spore na najvyššom súde). Uve-
dený projekt rieši aj formu sepa-
rácie na jednotlivých lokalitách. 
Všetko by sa malo dokončiť v 
tomto roku. 

Peter Heiler, TS, m.p.

Uskutočnilo sa zasadnutie Za- 
stupiteľstva BBSK.   
Účasť na pracovnom rokovaní so  
Slovenskou správou ciest k rie-
šeniu povolenia na vybudovanie 
cesty k zbernému dvoru. 
stretnutí k riešeniu problemati- 
ky areálu Červená studňa.   
Pracovné rokovanie na Okres- 
nom úrade v Banskej Bystrici - 
Odbore výstavby a bytovej poli-
tiky k žiadostiam o poskytnutie 
úveru zo ŠFRB a nenávratnej do-
tácie na kúpu bytov.  
11. 3.
Redakčná rada VIO TV.   
Riešenie prevodu pozemkov v  
meste.
Príprava žiadosti na získanie do- 
tácie z Ministerstva fi nancií SR. 
Účasť na zasadnutí Komisie škol- 
stva, práce s deťmi a mládežou 
k riešeniu fi nancovania škôl a 
predškolských zariadení.  
12. 3.
Zasadnutie redakčnej rady ku  
pripravovanej knihe "Preslávili 
Banskú Štiavnicu". 
Účasť na výročnej schôdzi Únie  
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska.
Uskutočnilo sa zasadnutie prí- 
pravného výboru k behu Trate 
mládeže. 
Posledná rozlúčka s občiankou  
nášho mesta pani Martou Garga-
lovičovou.  
 13. 3. 
Pracovné stretnutie s občanmi k  
úprave Ul. Krčméryho.   
Zasadnutie Výboru pre otázky  
zamestnanosti pri Úrade prá-
ce, soc. vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici. 
Pracovné stretnutie s predstavi- 
teľmi Univerzity sv. Cyrila a Me-
toda v Trnave, rektorom Dr.h.c. 
doc. Ing. Jozefom Matúšom, 
CSc. a dekanom Fakulty sociál-
nych vied PhDr. Petrom Hor-
váthom, PhD.   
14. 3. 
Obhliadka mesta v súvislosti s  
úpravami, čistením, údržbou a 
rekonštrukciou ciest, oporných 
múrov a verejnej zelene.
Slávnostné prijatie JUDr. Ing.  
Jozefa Karabellyho pri príleži-
tosti životného jubilea.  
15. 3.
Zabezpečenie prezidentských  
volieb.   Andrea Benediktyová

Poškodenie vchodových dverí
Príslušníci MsPo vykonávali objas-
ňovanie priestupku proti majetku 
vo veci poškodenia sklenenej vý-
plne vchodových dverí v Banskej 
Štiavnici na Ul. Straku  č. 13. Ob-
jasňovaním bolo zistené, že vcho-
dové dvere  poškodil J.L.  tým, že 
dňa 31.1.2014 úmyselne kopal 
do sklenenej  výplne, ktorá sa ná-
sledne rozbila, čím Bytovej správe 
Banská Štiavnica spôsobil  škodu 
vo výške 69.19,- €. Svojim kona-
ním J.L. naplnil skutkovú podsta-
tu priestupku proti majetku podľa 
§ 50/1 zák. č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch, za čo mu bola uložená 
bloková pokuta a menovaný sa za-
viazal spôsobenú škodu uhradiť.
Čistenie časti Šobov 
V dňoch 1.3.2014 až  4.3.2014 
Mestský úrad, Mestská polícia  a 
obyvatelia lokality Šobov zorga-
nizovali čistenie  lokality Šobov v 
okolí bytoviek č. 7,8,9 a 10, nakoľ-
ko po zime sa tu nachádzalo veľké 
množstvo odpadkov. Upratanie, 
vyčistenie a zber odpadkov v okolí 
uvedených bytoviek vykonali oby-
vatelia, ktorí tu bývajú. Pracovné 
náradie  im poskytlo Mesto Ban-
ská Štiavnica. Obyvatelia Šobova  
č. 7 v rámci upratovania taktiež 
svojpomocne vymaľovali spoločné 
priestory  v bytovke č.7.   
Kontrola verejného poriadku
Mestská polícia Banská Štiavnica v 
rámci hliadkových služieb zinten-
zívnila kontrolu na Ul. križovatka 
v Banskej Štiavnici s dôrazom na 
park, okolie Ametystu a predajne 
Billa. Kontroly sú zamerané na ve-
rejný poriadok a čistotu, nakoľko 
v súčasnej dobe v uvedenej lokali-
te zaznamenávame zvýšený počet 
bezdomovcov, ktorí znečisťujú ve-
rejný priestor  a obťažujú občanov. 
Počas kontrol bolo zistené  spácha-
nie priestupkov proti verejnému 
priadku podľa  § 47/1 d a § 48 záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
s poukazom na VZN č. 4/2011 o 
čistote mesta  a verejnom poriad-
ku. Páchatelia priestupkov boli po-
stihnutí v zmysle priestupkového 
zákona  a následne miesto  vyčistili 
a opustili. V prípade, že občania  sa 
budú stretávať  s obťažovaním od 
uvedených osôb  je potrebné  toto 
okamžite nahlásiť na MsPo Banská 
Štiavnica   č.tel.  159, alebo OO PZ v 
Banskej Štiavnici  č.tel. 158. 

 Vladimír Kratoš
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V minulom čísle Štiavnických no-
vín sme uverejnili vyznanie pre-
miéra Roberta Fica k Banskej 
Štiavnici, ktoré bude uverejne-
né v publikácii „Preslávili Ban-
skú Štiavnicu“. Nebol jediný a asi 
bude zaujímať našich čitateľov, 
čo hovoria o Banskej Štiavnici a o 
našom okrese iní významní pred-
stavitelia Slovenska. V dnešnom 
čísle uverejňujeme vyznanie Ma-
riana Parkányiho. 
MARIÁN PARKÁNYI – narodil sa 
16.7.1948 v Zlatých Moravciach, 
v rokoch 1964 – 1968 absolvoval 
Strednú lesnícku technickú školu 
v Banskej Štiavnici, od roku 2000 
je riaditeľom kancelárie preziden-
ta SR. 
 „Môj prvý kontakt s Banskou Štiav-
nicou bol v roku 1964. Najprv to boli 
prijímacie pohovory na Strednej les-
níckej technickej škole, na ktorej som 
potom strávil nezabudnuteľné, naj-
krajšie 4 roky môjho života do roku 
1968. Dodnes mám vryté v mojej 
pamäti nádheru starobylej Banskej 
Štiavnice, honosnú školu - niekdajšiu 

budovu svetoznámej banskoštiavnic-
kej alma mater - Baníckej a lesníckej 
akadémie, vysoko erudovaný profe-
sorský zbor elitnej školy, ktorú som 
navštevoval, prvé lásky a množstvo 
kultúrnych, spoločenských a športo-
vých aktivít, do ktorých som sa veľmi 
živo zapájal. Môj vzťah ku čarokrás-
nej Banskej Štiavnici sa začal výraz-
ne umocňovať aj vďaka viacerým pro-
fesorom školy, z ktorých zvlášť Ing. 
Jozef Lackovič vedel prenádherne 
rozprávať o tomto meste pod Sitnom. 
Nikdy som na toto mesto nezabudol a 
vo všetkých funkciách, v ktorých som 
doteraz pôsobil, som sa snažil vše-
možne pomôcť tomuto mestu, alebo 
ho aspoň zviditeľniť nielen na Sloven-
sku, ale aj v rôznych končinách sveta. 
Rád spomínam na nádherných mla-
dých ľudí v rámci akcie Stromu živo-
ta v 80. rokoch 20. storočia, ktorého 
som bol jeden z iniciátorov a v rám-
ci ktorej akcie mladí ľudia s nadšením 
a vervou začali opravovať prívodné 
jarky k svetoznámym tajchom v okolí 
Banskej Štiavnice. Moje aktivity voči 
Banskej Štiavnici sa naplno rozvinuli 

počas posledných rokov v rámci môj-
ho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Sek-
retariátu prezidenta SR, či to už u 
prezidenta SR Rudolfa Schustera, ale 
hlavne počas dvoch funkčných obdo-
bí prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 
Bolo to viacero významných celoslo-
venských i medzinárodných podujatí 
vedeckého, odborného, spoločenské-
ho ako aj športového charakteru, na 
ktorých mali obaja prezidenti SR svo-
ju spoluúčasť, neraz aj tým, že mali 
nad týmito podujatiami nielen zášti-
tu, ale sme sa týchto podujatí aj zú-
častnili (Cestný beh Trate mládeže, 
Cyklistické preteky Okolo Slovenska, 
Beh Ústavy SR, Salamandrové dni, i 
veľkolepé podujatia v roku 250.vý-
ročia založenia Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici v roku 2012 ako 
aj ďalšie významné podujatia). Tie-
to podujatia prispeli k ďalšej prestí-
ži a zviditeľneniu Banskej Štiavnice 
nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 
Pochodil som množstvo miest nie-
len na Slovensku, v Európe, ale aj vo 
svete. Môžem však smelo povedať, 
že žiadne mesto sa Banskej Štiavni-

ci nevyrovná. Svetoznáma história a 
kultúrno-historické dedičstvo tohto 
mesta sa tu snúbi s čarokrásnou pô-
sobivosťou tohto historického skvos-
tu zasadeného v úžasnom prírodnom 
prostredí. Vrúcne milujem toto mesto 
i mnoho jeho vzácnych ľudí, s ktorý-
mi je mi potešením sa stretávať pri 
každej vhodnej príležitosti. Z celého 
srdca prajem tomuto mestu ďalší roz-
kvet a čoraz lepší a plnohodnotnejší 
život všetkým jeho obyvateľom v sú-
časnosti i budúcnosti.“ 

redakcia ŠN

Marián Parkányi o Banskej Štiavnici

MARIÁN PARKÁNYI – narodil sa
16.7.1948 v Zlatých Moravciach,
v rokoch 1964 – 1968 absolvoval
Strednú lesnícku technickú školu
v Banskej Štiavnici, od roku 2000
je riaditeľom kancelárie preziden-
ta SR. 

Š

Vzdelávanie seniorov
Seniorom, ktorí sa 

vzdelávania zúčastnia, budú 
okrem pripravených vzdelávacích 
materiálov rozdané tiež písacie 
potreby spolu so zápisníkmi na 

poznámky. 
Následne, po pripravení vzde-

lávacích materiálov budú prebie-
hať jednotlivé naplánované ško-
lenia. Priestory, v ktorých budú 

školenia prebiehať sú momentál-
ne v stave výberu. Zároveň sa tvo-
rí harmonogram vzdelávania, o 
ktorom budeme účastníkov, kto-
rí sa zapojili do dotazníkového 

prieskumu, ale tiež ďalších poten-
ciálnych záujemcov prostredníc-
tvom Štiavnických novín a web 
stránky mesta dostatočne včas in-
formovať. RRaMV

�1.str.

S čistením mesta po zimnej údrž-
be 2013/2014 sme začali dňa 
03.03.2014, ktoré je prispôso-
bené povahe k poveternostným 
podmienkam a sú brané do úvahy 
počas celého jarného upratova-
nia. Na základe uvedeného bude 
jarné čistenie prebiehať podľa 
nasledovného harmonogramu 
za použitia špeciálnej techniky v 
uvedených uliciach  nasledovne: 
A./ Technika
1./ Špeciálne vozidlo MERCEDES 
UNIMOG ev.číslo BS 838 AN
2./ Nakladač JCB BS Z007
3./ Nákl.vozidlo na odvoz použi-
tého posyp. materiálu ev.číslo BS 
279 AM
4./ Traktor s čistiacim zariade-
ním 

B./ Ručné čistenie mesta
Na jarnom čistení mesta po zim-
nej údržbe sa bude podielať 5 
kmeňových zamestnancov z TS 
m.p. a aktivační pracovníci z ÚP 
pod vedením koordinátora Ro-
mana Kartíka. Títo zamestnanci 
a aktivační pracovníci budú nasa-
dzovaní hlavne do ťažko prístup-
ných ulíc špeciálnou technikou.
Čistenie ulíc po zimnej údržbe 
bude vykonávané postupne, ako 
je uvedené v harmonograme, nie 
je vylúčená zmena, resp. opätov-
né nasadenie techniky, resp. za-
mestnancov na vyčistenie kon-
krétnej ulice. Čistenie chodníkov 
popri MK pokrytých asfaltom 
bude vykonávané len aktivačnými 
pracovníkmi počas celej jari až do 

letných mesiacov roku 2014.
C./Orientačné  časy  čistenia:
10.kalendárny týždeň: budú čis-
tené nasledovné ulice: Námestie 
sv.Trojice, Radničné námestie, 
ulice: A.Sládkoviča, A.Kmeťa, 
Kammerhofská, Dolná, Križovat-
ka, 1.mája, Akademická, Miero-
vá, Mládežnícka 
sídlisko Drieňová: L.Svobodu, 
Pátrovská, J.Straku, Energetikov, 
Bratská. 
11.kalendárny týždeň: ulice: 
Ľ.Štúra, A.Pécha, Radničné nám. 
-  priestor pred VÚB, A.Kmeťa – 
priestor za mestskými WC,  Bota-
nická, Horná a Dolná ružová.
12.kalendárny týždeň: ulice: No-
vozámocká, Strieborná, P.Dobš-
inského, Pletiarska,  Slovanská, 

J.Matušku, A.Bernoláka, M.Hatt-
alu, I.Krasku,  Železničiarska, časť 
ulice J.Fándlyho, Staničná.
 13.kalendárny týždeň: ulice: Ro-
botnícka, Remeselnícka, Spojná, 
Tabaková, Na Zigmund šachtu.
14.kalendárny týždeň: ulice 
miestnej časti Povrazník a Šteful-
tov:  Budovateľská, A.Komensk-
ého, Horná Huta, Obrancov mie-
ru
15.kalendárny týždeň: ulice: 
D.Licharda, Vodárenská, Pod Čer-
venou studňou, Horná a Dolná 
Resla, J.K.Hella-medzi cintorín-
mi
16.kalendárny týždeň: ulice v čas-
tiach mesta:  Jergyštôlňa a Banky

Gejza Volf, Heiler Peter
riaditeľ TS

Harmonogram čistenia mesta po zimnej údržbe 
S čistením mesta po zimnej údrž-
be 2013/2014 sme začali dňa
03.03.2014, ktoré je prispôso-
bené povahe k poveternostným
podmienkam a sú brané do úvahy 
počas celého jarného upratova-
nia. Na základe uvedeného bude
jarné čistenie prebiehať podľa
nasledovného harmonogramu
za použitia špeciálnej techniky v 
uvedených uliciach  nasledovne:
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Mesto Banská Štiavnica podľa 
§ 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 
Z. z. o spôsobe voľby preziden-
ta Slovenskej republiky, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že 1.Voľba 
prezidenta Slovenskej republiky 
sa vykoná v sobotu 15. marca 
2014 od 7.00 hodiny do 22.00 
hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na pre-
zidenta Slovenskej republiky ne-
získa nadpolovičnú väčšinu plat-
ných hlasov oprávnených voličov, 
bude sa druhé kolo voľby konať v 
sobotu 29. marca 2014 od 7.00 
hodiny do 22. hodiny.
2. Miestom konania volieb pre-
zidenta Slovenskej republiky:
a) v okrsku č. 1 je volebná miest-
nosť v zasadačke Mestského 
úradu, Radničné námestie č. 1,  
pre voličov s trvalým pobytom 
na ulici:
Akademická, Andreja Kme-
ťa, Andreja Sládkoviča, Antona 
Pécha, Bočná, Botanická,Danie-
la Licharda, Dolná Resla, Dolná 
ružová, Družicová, Horná Resla, 
Horná ružová, Ing. Štefana Viš-
ňovského, Jána Bottu, Jarosla-
va Augustu, Jozefa Karola Hella, 
Kamenná,Katova, Klinger, Kon-
cová, Kutnohorská, Malá okruž-
ná, Martina Kukučína, Nad Roz-
grundom, Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká, Pavla Kyrmeze-
ra, Pod Červenou studňou, Pod 
Paradajzom, Radničné námestie, 
Samuela Mikovíniho, Staromest-
ská, Staronová,  Starozámocká, 
Strieborná, Úvozná, Viery Václa-
vekovej, Vilová a Vodárenská,                       
b) v okrsku č. 2 je volebná miest-
nosť v Hoteli Kerling, Ul. Dol-
ná č. 12/A, (bývalá budova ply-
nárov), pre voličov s trvalým 
pobytom na ulici: Dolná, Far-
ská, Jána Hollého, Jána Palári-
ka, Kammerhofská, Malé trho-
visko, Mládežnícka č. 11-24, Na 
Zigmund šachtu, Remeselnícka, 
Robotnícka, Spojná, Tabaková, 
Záhradná a Zvonová,
c) v okrsku č. 3 je volebná miest-
nosť v Domove mládeže Stred-
nej lesníckej školy, Ul. Mládež-
nícka č. 4,  pre voličov s trvalým 
pobytom na ulici:
8. mája, Alžbety Gwerkovej 

Göllnerovej, Banícka, Belian-
ska, Belianske jazero, Dr. Imri-
cha Tótha, Družstevná, Ďurka 
Langsfelda, Hájik,  Jozefa Milo-
slava Hurbana, Jurija Gagarina, 
Lesnícka, Ľudmila Podjavorin-
skej, Mierová, Michala Milosla-
va Hodžu, Michalská, Mládež-
nícka  od č. 1 po č. 10, Osadná, 
Pavla Országha Hviezdoslava, 
Petra Jilemnického, Pod Kalvá-
riou, Poľnohospodárska, Pustá, 
SNP od č. 1 po č. 21/B, Svätozá-
ra Hurbana Vajanského, Šobov, 
Športová a Výskumnícka,
d) v okrsku č   4 je volebná 
miestnosť v Základnej škole Jo-
zefa Horáka, Ul. Pavla Dobšin-
ského č. 17, pre voličov s trva-
lým pobytom na ulici: Antona 
Bernoláka,  Ivana Krasku, Janka 
Matušku, Juraja Fándlyho, Kri-
žovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, 
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska
 e) v okrsku č. 5 je volebná miest-
nosť v Materskej škole – hor-
ná budova, Ul.  1. mája č.4, pre 
voličov s trvalým pobytom na 
ulici: 1.mája,  Andreja Trúch-
leho Sytnianskeho, Dr. Vladi-
míra Clementisa, Drevená, Ele-
ny Maróthy – Šoltésovej,  Jozefa 
Horáka, Karola Šmidkeho, Kol-
pašská, Ladislava  Novomeské-
ho, Martina Benku, Okrúhla, Pod 
Trojickým  vrchom, Trate mláde-
že, miestna časť Počúvadlianske 
jazero, miestna časť Banky a to 
ulice: Hadová, Hlavná, Horná, 
Majer, Na jazero a Vyhnianska,
f) v okrsku č. 6 je volebná  miest-
nosť v Základnej škole Jozefa 
Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 
40, pre voličov s trvalým poby-
tom na ulici: Ludvíka Svobodu,
g) v okrsku č. 7 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa 

Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 
40,  pre voličov s trvalým poby-
tom na ulici: Bratská, Drieňo-
vá, Energetikov, Kysihýbelská, 
Okrajová, Ovocná, Pátrovská, 
Poľovnícka a Roľnícka,
h) v okrsku č. 8 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa 
Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 
40, pre voličov s trvalým poby-
tom na ulici: MUDr. Jána Stra-
ku, SNP od čísla 22 až 39 a Uči-
teľská,
ch) v okrsku č. 9 je volebná 
miestnosť v Domove Márie - 
spoločenská miestnosť, Ul. špi-
tálska 3, vchod z Ul. budova-
teľská, pre voličov s trvalým 
pobytom na ulici:
Antolská, Brezová, Budovateľ-
ská, Cintorínska, Ferka Urbán-
ka, G.Z.Laskomerského, Horná 
Huta, Hutnícka, Jána Amosa Ko-
menského, Jozef Cígera Hron-
ského, Jozefa Gregora Tajov-
ského, Kremenisko, Ladislava 
Exnára, Lintich, Na Mária šach-
tu, Obchodná, Povrazník, Raky-
tová, Špitálska a Štefana Krčmé-
ryho,
j) v okrsku č. 10 je volebná 
miestnosť v Požiarnej zbrojni-
ci, Ul. požiarnická č. 8, pre voli-
čov s trvalým pobytom na ulici: 
29. augusta, Boženy Němcovej, 
Boženy Slančíkovej - Timravy, 
Ilijská, Janka  Jesenského, Jo-
zefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollá-
ra, Jozefa Škultétyho, Kríková, 
Krížna, Na Matej štôlňu, Na Ma-
ximilián šachtu, Námestie pad-
lých hrdinov, Obrancov mieru, 
Partizánska, Podhájska, Potoč-
ná, Požiarnická, Rudolfa Deb-
nárika, Sama Chalupku, Srnčia, 
Stratená, Školská, Štefana Moy-
zesa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Informácia o čase a mieste 
konania voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Upozornenie     
Upozorňujeme voličov vo voleb-
nom okrsku č. 2, že oproti voľbám 
do VÚC v novembri 2013 dochá-
dza pri voľbe prezidenta SR k  zme-
ne volebnej miestnosti. Pre voličov 
oprávnených voliť prezidenta SR je 
určená volebná miestnosť v Hoteli 
Kerling, Ul. dolná č. 12/A (budova  
bývalého SPP, š.p.) na I. poschodí. 
Ostatné volebné miestnosti  v prí-
slušných okrskoch ostávajú nezme-
nené. Voliči, ktorí majú trvalý po-
byt len Mesto Banská Štiavnica 
bez uvedenia ulice a čísla domu,  
volia v zasadačke Mestského úradu, 
Radničné námestie č. 1.  Ak  nemô-
žete voliť vo svojej volebnej miest-
nosti zo zdravotných dôvodov, mô-
žete požiadať o voľbu do prenosnej 
volebnej schránky  prostredníc-
tvom  členov rodiny priamo pred-
sedu volebnej komisie, kde ste za-
písaný do zoznamu, alebo na  číslo 
telefónu 6949616  najneskoršie 
v deň volieb od 7.00 do 21.00 ho-
diny. Oznamujeme voličom, že vo-
ličské preukazy pre I. kolo volieb 
prezidenta Slovenskej republiky vy-
dávame na požiadanie v Klientskom 
centre, Radničné námestie č. 1/A,  
najneskôr do piatku 14.3.2014. 
do 11.30 hodín.                            MsÚ

Deň tanca
BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom pripravuje 
regionálnu súťažnú prehliadku sú-
borov, krúžkov, kolektívov, jednot-
livcov moderného a módneho tanca 
z okresov Žiar nad Hronom, Ban-
ská Štiavnica a Žarnovica pod ná-
zvom DEŇ TANCA. Uskutoční sa 
24.4.2014 v priestoroch Pohronské-
ho osvetového strediska v Žiari nad 
Hronom. Súťažiť sa bude v rôznych 
štýloch a žánroch tanca. Verím, že aj 
u vás máte talentované deti, mládež, 
ktorí sa venujú tancu a mohli by vás 
na uvedenom podujatí reprezento-
vať.  Súťaž je postupová. Víťazi v jed-
notlivých kategóriách postupujú do 
krajského kola súťažnej prehliad-
ky, ktorá sa uskutoční 15.5.2014 v 
MsKC v Žiari nad Hronom. Záväz-
nú prihlášku je potrebné zaslať 
najneskôr do 14.4.2014 e-mai-
lom na pos.frantova@gmail.com, 
príp. poštou na adresu: Mgr. Judita 
Frantová, Pohronské osvetové stre-
disko, Duklianskych hrdinov 21 Žiar 
nad Hronom 965 01. Bližšie info e-
mailom alebo na t.č. 0905 234 728, 
045/ 6781 304.                                POS
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Dňa 6. marca 2014 sa vo 
veľkej sále Kultúrneho centra 
uskutočnila veľkolepá oslava 
Medzinárodného dňa žien. 

Srdečnú atmosféru dotváral bo-
hatý kultúrny program, chutné po-
hostenie, kvety, darčeky a hlavne 
dobrá nálada.

Slávnosť zahájili lesnícke fanfá-
ry trubačov zo Strednej odbornej 
školy lesníckej, Ing. Štefana Petri-
koviča, Alžbetky Dolniakovej a Ja-
kuba Badrnu. Zohratá moderátor-
ská dvojica, Mgr. Renáta Taligová 
a Mgr. Peter Danáš, si medzi jed-
notlivými bodmi programu poriad-
ne zažartovali na tému vzájomného 
spolužitia mužov a žien. Ich osob-
ný šarm a svieže dialógy potešili i 
rozosmiali zaplnenú sálu. Pozdrav 
našim ženám priniesli aj spevácke 
talenty zo ZUŠ v Banskej Štiavnici 
pod vedením p.uč. Petry Weisovej a 
pôvabná sólistka Tímea Sokolovičo-
vá z Podhoria. Piesne vystriedali sr-
dečné príhovory a priania hostí: po-
slanca Európskeho parlamentu Ing. 
Vladimíra Maňku, Ing. Mariána 
Zimmermanna, okresného predse-
du strany SMER-SD a Mgr. Nadež-
dy Babiakovej, primátorky mesta. 
Nádherné ľudové piesne a tempe-
ramentné tance v podaní študentov 
Gymnázia Andreja Kmeťa, ktorých 
vedie  Mgr. Paul Kindji, rozihrali pó-
dium energiou krásy a mladosti. No 
ani tí, skôr narodení, sa nedali za-
hanbiť. Ďalším hosťom programu 

bol hudbou, spevom, humorom a 
životným optimizmom oplývajúci 
súbor Senior pri Klube dôchodcov 
v Detve, s fantastickým heligonká-
rom ,,Jožkom“. Strhujúci záver ve-
čera  patril opäť rýdzo slovenskému 
folklóru a Sitňancom. Za veľkého 
potlesku excelovali  speváci a he-
ligonkári zo SOŠL , Majka Žitnia-
ková a Peťo Daxner. Fujarové  me-
lódie, spevy a tance v podaní Ing. 
Dominika Kútnika  obohatil milá-
čik štiavnického publika, Mgr. art. 
Stanislav Bartko, ArtD., ktorý po-
tešil prítomné dámy svojím zjavom, 
spevom, hrou na fujaru, heligónku 
i píšťalku. 

Vďačný potlesk si zaslúžili aj tí, 
ktorí podujatie pripravili: Živena- 
spolok slovenských žien, Mesto 
Banská Štiavnica a SMER- SD. Veľ-

ká vďaka patrí sponzorom, ktorými 
boli: fi rma Svetro, p. Rückschlos-
sová, p. Štepáneková, p. Považano-
vá, p. Ernek, p. Barák, p. Čamaj a p. 
Maňka. Pani Anka Debnárová vyro-
bila ženám kvetinové brošne, kera-
mické darčeky zhotovili členky Ži-
veny zo Žiliny, ktorým pre zmenu 
naša neúnavná predsedníčka p. Jol-
ka Šamová uplietla 20 elegantných 
čiapok. Práve pani Šamovej a jej or-
ganizačnému tímu zaznel závereč-
ný aplauz za prípravu a koordináciu 
celého podujatia. K príjemnej poho-
de prispeli aj tradičné koláčiky a sla-
né pochúťky od   šikovných členiek 
Živeny a nemenej šikovní obsluhu-
júci študenti zo Súkromnej hotelo-
vej akadémie v Banskej Štiavnici. 
Všetkým srdečne ďakujeme.

Janka Bernáthová

Najkrajším šperkom ženy
je láskyplný úsmev

Účastníci osláv MDŽ  foto Janka Bernáthová

Členovia Klubu dôchodcov v 
Štefultove sa dňa 3. marca 
zišli v slávnostne vyzdobenej 
zasadačke, aby rokovali 
pracovné i slávnostne. 

Najprv sa konala výročná schôdza, na 
ktorej bilancovali úspešný rok 2013. 
Rokovanie otvorila vedúca Klubu 
pani Ružena Dobrovodská. Správu o 
činnosti predniesla kronikárka pani 
Blažena Mýttová. Podrobnejšie o čin-
nosti klubu vás budeme informovať 
v niektorom z ďalších vydaní Štiav-
nických novín. Pokladničnú správu 
predniesla pani Mária Výbochová.

Členovia si minútou ticha ucti-
li pamiatku zosnulých členov Klu-
bu. Treba pripomenúť, že mená 
všetkých zosnulých členov klubu 
od jeho založenia sú vyvesené vo 
vstupnej miestnosti Klubu. Nasle-
dovala slávnostná časť, kde si prí-
tomní, pripomenuli sviatok žien 
– MDŽ. Slávnostný príhovor pred-
niesol Štencl Milan. Rokovanie pri-
šli pozdraviť aj naše nové pokolenie 
– žiaci Materskej školy v Štefultove, 
pod vedením pani Šavoltovej. Ich 
pekný kultúrny program odmenili 
prítomní veľkým potleskom. Všetky 
ženy boli obdarované karafi átmi. Pri 

bohato prestretých stoloch a dobrej 
nálade zotrvali členky a členovia 
klubu do večerných hodín. Vo štvr-
tok, 6.marca navštívili členovia Klu-
bu. Pomník padlých v 2.sv. vojne, 
kde si pripomenuli 69. výročie oslo-
bodenia obce. Slávnosť otvorila ve-
dúca pani Dobrovodská. Slávnost-
ný prejav predniesol Štencl Milan. K 
pamätníku položili kyticu a zapálili 
sviece. Na záver zaspievali pieseň o 
slovenských partizánoch. Potom sa 
presunuli do zasadačky klubu, kde 
pri teplom čaji a zákuskoch si pripo-
mínali chvíle, keď k nám prišla slo-
boda z východu. Milan Štencl 

Štefultovskí seniori bilancovali aj oslavovali

Kam v BŠ 
a okolí?
13.3. Jam Session u Archanjelov
Archanjel Caff e Bar, 20:30
14.3. Dielnička v Kammerhofe
Maľba na hodváb, 4-8 €. 
Kammerhof, 14:00-16:00.
14.3. Veľká Spiš párty. Hrá DJ 
Josh-Co Bukňa a DJ Švejkovský.
Pražovňa, 21:00 
15.-16.3. Kurz kreativity: Vlna 
Naučíte sa, ako si privyrobiť svo-
jou šikovnosťou! Info: 045 679 
03 62.  Kultúrne centrum, 13:00-
18:00, vstup voľný.          
15.3. Ochutnávka vín z nitrian-
skej vinohradníckej oblasti Moj-
mírovce. Rezervácie: 045 692 
11 13. Cosmopolitan II-vežička, 
vstup 12 €, 19:00.   
15.3. Prezidentské voľby 2014 – 
1. kolo ! Sledovanie výsledkov vo-
lieb s DJ Sa-mu-rai. 
Art Cafe, 20:00.  
15.3. Koncert: Schody
Archanjel Caff e Bar, 20:00.  
15.3. Koncert saxofonistu Ru-
dyho Gogu. Trotuar Cafe, 20:00, 
vstup voľný.
16.3. Chovateľská prehliadka po-
ľovníckych trofejí.  Slávnostné 
otvorenie, 10:00. Výstava potrvá 
do 28.3. Tradičné stretnutie po-
ľovníkov v Sýpke pri kaštieli.  Svä-
tý Anton.
16.3. Tematická prehliadka fi l-
mov: Sila človeka 
Arcibiskup Bezák, Zbohom. Vstup-
né 4 €. Kino Akademik, 17:30.
18.3. Art Pódium mladých 2014
Prezentácia záujmovo-umeleckej 
činnosti a tvorivosti mládeže.
Školský internát pri Spojenej ško-
le v Banskej Štiavnici.
19./21.3. Paličky pre šikovné ru-
čičky 
Základy paličkovanej čipky pre 
malých aj veľkých. 
Galéria J. Kollára, 14:00-16:00, 
vstup 1,50 €. 
21.3. CAN I KICK IT? - w. DJ Ki-
net (NuSpirit)
Art Cafe, 21:00 
21.3. Divadlo: Náhodný výber
Vášnivý manželský štvorboj oko-
renený výmenou partnerov.
Divadlo Pivovaru ERB, 19:00, 
vstupné 22 €/os. 
22.3. Koncert: Skapela
Meštianska krčma, 20:00
22.3. Deň vody 
Výstava: Krotenie živlov alebo 
energie v službách človeka
v Berggerichte. 

Región Banská Štiavnica         
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Fašiangy – slávnosti konca 
zimy, sú vlastné väčšine 
národov na Zemi.

Každoročne sa preto konajú po ce-
lom svete karnevaly, kde sa ľudia 
zabávajú a oslavujú. Medzi part-
nerské mestá našej  Banskej Štiav-
nice už 12 rokov patrí mesto „Ptuj“ 
v Slovinsku. Vzťahy medzi mestami 

sú veľmi dobré a srdečné, čo sa pre-
javuje aj častými návštevami. Práve 
mesto Ptuj patrí do svetovej i európ-
skej federácie karnevalových miest 
(patrí tam napr.: Rio de Janeiro, Be-
nátky...), kde sa pravidelne konajú 
veľké fašiangové karnevaly. V Ptu-
ji sa tohto roku konal už 54. ročník 
fašiangového karnevalu – „Kurento-
vanje na Ptuju“.  Vyše dvojtýždňo-

vých slávností sa zúčastnili zástup-
covia 15 štátov Európy. Boli tam 
účastníci zo všetkých bývalých štá-
tov Juhoslávie, ale aj z Ruska, Fran-
cúzska, Belgicka, Rakúska, Nemecka 
a ďalších štátov. Slovensko repre-
zentoval „Folklórny súbor Sitňan“ 
z Banskej Štiavnice. Slávnosti vyvr-
cholili veľkým karnevalovým sprie-
vodom, kde sa zapojilo skoro 3000 
účastníkov zo všetkých prítomných 
štátov. Veľký nádherný sprievod, s 
fantastickými maskami a alegoric-
kými vozmi trval skoro 2 hodiny. 
Proste zážitok na nezabudnutie. 
Druhá časť folklórneho súboru Sit-
ňan sa v tom čase zúčastnila 27. roč-
níka „Medzinárodných gajdošských 
fašiangov“  na Malej Lehote. S mno-
hými gajdošmi a súbormi zo Sloven-
ska i okolitých štátov, účinkovali v 
hlavnom programe na Malej Lehote 
i v okolitých obciach.  Folklórny sú-
bor Sitňan teda reprezentoval  doma 
i zahraničí  a mnohých ľudí potešil a 
rozdával fašiangovú  náladu a pote-
šenie. Dominik Kútnik

Sitňan a fašiangy 2014

Sitňan v slovinskom Ptuji foto archív autora

Pre mladých 
dramatikov
Divadelný ústav Bratislava vy-
zýva všetkých mladých dramati-
kov do 18 rokov, aby svoje dra-
matické pokusy nestrážili doma, 
ale zaslali ich do súťaže. 
Uzávierka 5. ročníka súťaže 
DRAMATICKY MLADÍ 2014 je 
20.4.2014. Bližšie info: na č.t.: 
0915 819 989 (Mgr. Mária Pet-
rová), e-mail: petrova@osveta-
ziar.sk.

Vo štvrtok sa v chemickej odbor-
nej učebni konalo Školské kolo 
SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi 
triednych kôl v odboroch životné 
prostredie, biotechnológia farma-
kológia a geodézia, kartografi a a ka-
taster. 
Prezentácie a obhajoby súťažných 
prác prebiehali za nefalšované-
ho záujmu študentov a pedagó-
gov,  učebňa doslova praskala vo 
švíkoch. Odborná porota v zlože-
ní Ing. Slávka Kašiarová PhD, Ing. 
Gabika Vidová a Ing. Jozef Urban 
mala veru náročnú prácu . Nám, 
laickým a nadšeným divákom sa 
všetky práce javili ako podnetné 
a zaujímavé. Prváci ani nedýchali 
, keď sledovali svoje štvrtácke vzo-
ry žonglujúce odbornými termín-
mi a nebojácne obhajujúce svoje 
práce pred prísnou, ale spravod-
livou porotou. Víťazi školského 
kola budú naše farby reprezento-
vať v krajskom kole, dúfame, že 
zabojujú a postúpia aj do kola ce-
loslovenského. Budeme im držať 
palce! Výsledky SOČ:
Odbor 10:
Príprava geodetických podkladov 
pre projektanta - Šalkovský Adam 
1.miesto

Porealizačné zameranie inžinier-
ských sietí  - Červenák Jakub 
2.miesto
Odbor 04:
Proteíny krvnej plazmy -Tulipá-
nová Alexandra 1.miesto
Výskyt chránených druhov živo-
číchov v CHKO Banská Štiavnica - 
Balogová  Z. 2.miesto
Mapovanie inváznych druhov rast-
lín a skládok v intraviláne obce 
Orovnica - Talajová Kristína 
3.miesto
Odbor 05:
Návrh využitia územia sídliska Píly 
v Prievidzi II - Suchárová  Petra 
1.miesto
Vplyv cestovného ruchu Snowpara-

dise Veľká Rača Oščadnica na  život-
né prostredie - Kotvasová Simona 
2.miesto
Odbor 07: 
Ekologické zhodnotenie dobudova-
nia 3. a 4.bloku v atómovej  elektrár-
ni Mochovce - Hrnčiarová  Slávka 
1.miesto
Využitie banskoštiavnických taj-
chov na rybolov - Bačik  Mário 
2.miesto
Odbor 03:
Kontaminácia a degradácia archív-
nych dokumentov mikroorganiz-
mami - Jedináková Nora 1.miesto
Alkaloidy v nápojích - Lieszkov-
szká Timea  2.miesto. Foto: Slavo-
míra Kašiarová Beata Chrienová

36. ročník SOČ na SPŠ S. Mikovíniho
Vo štvrtok sa v chemickej odbor-
nej učebni konalo Školské kolo
SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi
triednych kôl v odboroch životné
prostredie, biotechnológia farma-
kológia a geodézia, kartografi a a ka-
taster. 

ANKETA
Druhý marcový štvrtok (13.3.) 
je v kalendári označený ako Sve-
tový deň obličiek. Ako sa staráte 
o svoje obličky vy ?
,,Vôbec som si svoje obličky neuve-
domoval. Až zdravotné problémy 
ma donútili popremýšľať nad  živo-
tosprávou, snažím sa obmedzovať 
alkohol, slané  a pikantné  jedlá.“
D.P.
,,Nestarám sa, zatiaľ nebol dôvod.“ 
K.J. 
,, Pijem väčšinou bylinkové čaje s 
medom a teplo sa obliekam. “ A.Č.
,,Často ma bolievala hlava a lekár-
ske vyšetrenie potvrdilo vysoký 
krvný tlak a s ním súvisiace poško-
denie obličiek. To bol prvý stimul, 
aby som sa začal vážnejšie zaoberať 
touto témou.“ V.K.
,,Snažím sa dodržiavať pitný režim, 
minimálne 1,5 litra tekutín denne, 
aj keď nepociťujem smäd.“ S.V.
,,Mamina ma sústavne upozorňo-
vala, aby som si na sebe nenecháva-
la mokré plavky a aj napriek mód-
nym trendom nosievala zahalené 
kríže.“A.N.
,,Naštartovali sme s manželom 
jarnú žihľavovú kúru a bezmäsité 
pôstne obdobie, kombinované s pre-
chádzkami a pohybom v záhradke. 
Niekedy si doprajeme aj čierne piv-
ko, ako liek.“ D.M.
,,Veľa vody, málo soli a pokoj v 
duši.“ T.L.
,,Myslím pozitívne, chodím veľa 
pešo, lebo pešia chôdza pôsobí na 
obličky ako masáž . Nepodceňujem 
teplé ponožky, zahalené kríže a pit-
ný režim.“ S.Z.
,,Preventívne si občas  dávam zme-
rať krvný tlak, cukor a cholesterol, 
pijem veľa tekutín, ale v malých 
množstvách, snažím sa o vyváženú 
stravu a pohyb na čerstvom vzdu-
chu.“ H.G.
Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Vodohospodári končia 
rekonštrukciu Evičky

Spomienka
„Tak ako ti zo 
srdca a oči žia-
rila láska a 
dobrota, tak 
nám budeš chý-
bať do konca života. Slzy nám 
po lícach stekajú a ústa pokojný 
večný spánok želajú.“ 
Dňa 13. marca 2014 uply-
nie 12 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá Anastá-
zia Jakubíková. Tí, čo ste ju 
poznali, venujte jej s nami ti-
chú modlitbu a spomienku. S 
láskou a úctou spomína celá 
rodina.

Oznamy pre 
členov SZTP
Výbor Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v BŠ pozýva svojich 
členov a priaznivcov na prehliadku 
do Slovenského banského múzea 
– expozícia mineralogicko-geolo-
gická dňa 26.marca 2014. Stret-
neme sa v uvedený deň o 10:30 
hod. pod Hríbom. 
Výbor SZTP oznamuje svojim čle-
nom, že v priebehu marca budú 
úradné hodiny v kancelárii zväzu 
len každú stredu od  8:00 – 14:00. 
Oznamujeme svojim členom, že v 
rámci nášho zväzu pôsobí na Kraj-
skom zväze telesne postihnutých 
odborná pracovníčka poskytujúca 
sociálne poradenstvo. Akreditova-
né pracovisko sa nachádza vo Zvo-
lene oproti nemocnici, Bernoláko-
va ul. 1, 969 01 Zvolen. Odborná 
pracovníčka Mgr. Janka Šályová, 
tel.č.: 045/533 53 68, s ktorou sa 
môžete skontaktovať na uvede-
nom tel.č. a adrese.

 Ivan Madara

Jarný rez stromkov
SZZ – Základná organizácia v Šte-
fultove uskutoční dňa 22.3.2014 
„Jarný rez stromkov“ v Pukan-
ci. Zraz  je o 9:00 hod. v Pukan-
ci na námestí. Ukážka rezu je pre 
všetkých záujemcov, ktorí by radi 
sa niečomu priučili. Doprava je in-
dividuálna. Bližšie info na tel.č.: 
0903 250 921. 

  SZZ ZO Štefultov 

Jedno z najmenších, ale 
súčasne najkrajších štiavnic-
kých jazier, ktoré je súčasťou 
sústavy piarských vodných 
nádrží – historický tajch Evička 
bude počas tohtoročnej letnej 
sezóny už plne k dispozícii 
svojím návštevníkom.  

Ako si mnohí okoloidúci iste všim-
li, Evička je už takmer plná vody 
(pozn.: do výšky maximálnej pre-
vádzkovej hladiny zostávajú ešte 2 
metre), čo je neklamným znakom 
toho, že zhruba poldruharočná re-
konštrukcia tohto tajchu sa poma-
ly už končí.       
Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š.p. v rámci svojho Programu 
obnovy štiavnických historických 
vodných nádrží, ktoré sú súčas-
ťou svetového dedičstva UNESCO, 
síce čiastočnú opravu vodnej nádr-
že Evička vykonal už pred 16-timi 
rokmi, no nedostatok fi nančných 
zdrojov vtedy neumožnil jeho dô-
kladnú a komplexnú rekonštruk-
ciu. Tá sa podarila až teraz po zís-
kaní fi nančných prostriedkov z 
Kohézneho fondu Európskej únie, 
ktoré z celkových nákladov na re-
konštrukciu predstavujú 80,75%.  
Zvyšných 14,25% je fi nancova-
ných zo štátneho rozpočtu a 5% 
nákladov z vlastných prostriedkov 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Celková hodnota diela 
predstavuje viac ako 330 tisíc eur.  
S rekonštrukčnými prácami sa za-
čalo na sklonku roku 2012. Inves-
tičná akcia bola rozdelená na 4 čas-

ti. Prvým stavebným objektom bol 
dnový výpustný systém, ktorý vô-
bec nebol funkčný. Preto bolo po-
trebné vymeniť ovládacie zaria-
denie a drevené vodiace sedlá, 
pričom sa vybudoval aj nový vto-
kový objekt do výpustného systé-
mu s dvoma uzávermi. Ovládanie 
výpustných uzáverov je vyvedené 
tyčami uloženými na drevených 
vodiacich sedlách do existujúceho 
manipulačného objektu (tzv. mní-
cha) priamo na korune hrádze. To 
znamená, že systém manipulá-
cie spĺňa požiadavky na zachova-
nie historického charakteru vod-
ného diela
Druhým stavebným objektom 
bola štôlňa dnového výpustu, kto-
rej dno bolo potrebné vyspádovať 
smerom do nového stredového 
žľabu a vybetónovať.
V rámci tretej stavebnej časti sa celá 
167 metrov dlhá návodná strana 
hrádze opevnila novou kamennou 
dlažbou, ktorá siaha až do hĺbky 
3-och metrov. V súčasnosti pra-
covníci dodávateľskej spoločnosti 
Combin ešte upravujú korunu hrá-
dze, navozia na ňu humusovitú ze-
minu a zatrávnia, tak ako je to aj na 
ostatných už zrekonštruovaných 
tajchoch. Ešte zostáva dokončiť 
stavebnú úpravu odpadového ko-
ryta a napojenie výtoku do potoka 
Štiavnica. 
Ukončenie rekonštrukcie vodnej 
nádrže Evička a jej kolaudácia je na-
plánovaná do júna t.r.
Viacerí čitatelia Štiavnických no-
vín sa pýtali, prečo sa Evička opäť 

rekonštruovala. V tejto súvislosti 
treba zdôrazniť, že Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š.p. plne 
zodpovedá predovšetkým za bez-
pečnosť každého vodného diela. 
Počas opravy pred 16-timi rokmi sa 
síce vykonali niektoré úpravy, ako 
napríklad vybudovanie bezpečnost-
ných priepadov a oporného múrika 
na päte vzdušného svahu hrádze, 
no ukázalo sa, že tieto úpravy ne-
boli postačujúce a na rozsiahlejšiu 
rekonštrukciu nebol vtedy dosta-
tok fi nančných prostriedkov. 
Účelom súčasnej rekonštrukcie bolo 
teda predovšetkým zabezpečiť sta-
bilitu hrádzového telesa a zvýšiť 
jeho bezpečnosť pri zachovaní his-
torického vzhľadu. Treba si uvedo-
miť, že medzitým sa komplexne zre-
konštruovali aj dve vodné nádrže 
nad Evičkou -  Vindšachta a Bakomi, 
pričom tlak prepúšťanej vody z tých-
to dvoch nádrží,  najmä počas jarné-
ho topenia sa snehu, ohrozoval hrá-
dzu tajchu Evička, kde dochádzalo 
k nekontrolovateľnému prelievaniu 
sa vody len cez bezpečnostný prie-
pad, keďže dnový výpustný systém 
nebol funkčný. Preto sa často stáva-
lo, že počas povodňovej situácie sme 
prietok vody nemali možnosť správ-
ne regulovať, čím dochádzalo neraz 
aj k vybrežovaniu potoka Štiavnica v 
mestskej časti Štefultov. 
Takže končiaca sa rekonštrukcia 
tajchu Evička nepoteší svojím re-
kreačným významom len turistov 
a návštevníkov Štiavnických Baní, 
ale svojou protipovodňovou funk-
ciou aj obyvateľov Štefultova.   

A na záver ešte za-
ujímavá informá-
cia o možnosti poko-
chať sa pohľadom na 
niektoré tajchy aj na 
internetovom pre-
hliadači. Od konca 
februára spoločnosť 
Google prostredníc-
tvom virtuálnej náv-
števy street view 
sprístupnila na in-
ternete tajch Počúva-
dlo, Veľká Richňava, 
Vindšachta, Bakomi, 
Klinger, Kolpachy a 
Rozgrund. Foto: Vác-
lav Koleda

Ľuboš Krno
hovorca SVP, š.p.
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Lacné recepty čitateľov

 Zapekaný kel 
s údeninou 
Potrebujeme:
500g kelu, 200g ryže, soľ, 1 ci-
buľa, olej, 100g údeniny (špe-
káčik), 50g strúhaného syra, 
drvená rasca, čierne korenie, 
vegeta, kari korenie, pol kelím-
ka smotany, 1 PL hladkej múky, 
mlieko
Postup:
Cibuľu opražíme na oleji, pridá-
me rascu, čierne korenie a po-
krájaný kel. Podlejeme troškou 
vody, podusíme asi 20 minút na 
miernom ohni. Kel by mal zo-
stať chrumkavý. Ryžu umyjeme, 
pridáme trochu oleja, trocha 
popražíme a zalejeme vodou. 
Osolíme, pridáme vegetu a kari 
korenie. Uvaríme do mäkka. 
Do pekáča dáme polovicu ke-
lovej zmesi, na to navrstvíme 
ryžu, pokrájaný špekáčik, posy-
peme syrom a prikryjeme dru-
hou časťou kelu. Zalejeme smo-
tanou, v ktorej sme rozmiešali 
múku, vegetu a rozriedili mlie-
kom. Dáme zapiecť do vyhriatej 
rúry.                          Dobrú chuť! 

Pravidelne  každý rok, 
realizuje Obvodná poľovnícka 
komora  a Regionálna 
organizácia Slovenského 
poľovníckeho zväzu v Žiari 
nad Hronom v Múzeu vo 
Svätom Antone, regionálnu 
chovateľskú prehliadku 
poľovníckych trofejí za 
uplynulú loveckú sezónu.

 Tá tohtoročná bude slávnostne 
otvorená dňa 16. marca 2014 (v 
nedeľu) o 10.00 hod. -  v priesto-
roch barokovej sýpky. Prehliadka 
trofejí bude potom formou vý-
stavy sprístupnená pre verejnosť 
do 28. marca 2014. Už tradične 
sa medzi vystavenými trofeja-
mi nájdu aj výnimočné – ohod-
notené  vyššími bodmi C.I.C. - 
medailové a nebudú chýbať  ani 
atraktívne trofeje – abnormi-
ty. Poľovníctvo je súhrn činnos-
tí zameraných na zachovanie, 
zveľaďovanie a optimálne vyu-
žívanie genofondu poľovnej zve-
ri, ako prírodného bohatstva SR,  

je dôležitou zložkou aplikovanej 
ochrany prírody.  Treba pozna-
menať , že trofej je pre poľovníka  
nielen otázkou prestíže, ale hlav-
ne dôležitým ukazovateľom cho-
vateľských snažení. OPK a RgO 
SPZ  v Žiari nad Hronom sú orga-
nizácie, ktorých členovia pomá-
hajú nášmu múzeu pri realizo-

vaní viacerých podujatí – hlavne 
Dní sv. Huberta, Detských dní 
sv. Huberta a prírodovednej sú-
ťaže „Čo šepká les“. Patrí im naše 
poďakovanie.  Srdečne pozýva-
me na chovateľskú prehliadku  
všetkých čitateľov Štiavnických 
novín.  Tešíme sa na Vašu náv-
števu.   Marian Číž

Chovateľská prehliadka trofejí 

Trubači na prehliadke trofejí foto Mária Ďurianová

V dňoch 6. – 8. 3.2014 sa na 
výstavisku v Trenčíne konalo 
podujatie Kamenár. 

Na tomto podujatí vystavova-
li slovenskí aj zahraniční ka-
menári, remeselní a umeleckí 
spracovávatelia kameňa aj vý-
robcovia spracovateľských za-
riadení. Prezentovalo sa aj Mi-
nisterstvo životného prostredia 
SR inžiniersko geologickými 
mapami vybraných území Slo-
venska. Peknou kolekciou slo-
venských minerálov a  akce-
sorických minerálov  hornín 
prezentovaných kamerou opat-
reným binokulárom pútal po-
zornosť Geologický ústav SAV. 
Okrem prezentácie jednotli-
vých firiem a organizácií vo 
svojich kójach bol veľtrh dopre-
vádzaný kamenárskymi, zbera-
teľskými a geologickými pred-
náškami. Slovenské banské 
múzeum sa podujatia aktívne 
zúčastnilo dňa 8.3., kedy sa ko-
nala aj burza zberateľov mine-
rálov.  Za Slovenské banské mú-
zeum sa akcie zúčastnili Mgr. 

Anna Ďuricová, Peter Jancsy a 
Lubomír Sásik. Výstava mine-
rálov sloenských kameňolomov 
a panelová prezentácia sloven-
ských kameňolomov  na foto-
grafiách Ing. Lubomíra Lužinu 
tvorili spolu s ponúkaným pro-
pagačným a publikačným mate-
riálom náplň našej propagácie. 
Na prednáškach sa za múzeum 

zúčastnil Peter Jancsy svojim 
príspevkom o chránených ne-
rastoch okolia Banskej Štiavni-
ce. Podujatie sa konalo v dobrej 
atmosfére a ostáva mi na záver 
poďakovať trenčianskym uspo-
riadateľom za jeho zorganizo-
vanie a umožnenie našej účas-
ti. 

Peter Jancsy

Kamenár 2014

Prezentácia SBM na výstavisku v Trenčíne foto archív autora

Oznam
Komisia športu oznamu-
je všetkým športovým klubom 
v Banskej Štiavnici, že je mož-
né do 14.3.2014 zasielať nomi-
nácie na najlepšieho športovca 
roka 2013 spolu s fotodokumen-
táciou na e-mail: viktoria.michal-
ska@banskastiavnica.sk. Najlepší 
športovci sa budú ohodnocovať v 
nasledovných kategóriách: žiaci + 
dorast, dospelí, funkcionár, vete-
rán, družstvo. Spolu s nominácia-
mi je potrebné zaslať nasledovné 
informácie: predbežný plán čin-
nosti klubu na rok 2014 s orien-
tačným plánom podujatí, ktoré 
klub usporiada alebo sa ich zú-
častní; zhodnotenie uplynulej se-
zóny 2013. 

Viktória Michalská 
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-eur v predajni Afa-
sion (pri soche Nácka), Radničné 
nám. 14, Banská Štiavnica si vý-
herca môže vyzdvihnúť v redak-
cii ŠN. Správne znenie krížovky z 
č.7/2014: „Milovať znamená že-
lať blížnemu to, čo považujeme za 
dobré z lásky k nemu, nie k sebe.“ 
Výhercom sa stáva Eva Koledo-
vá, Cintorínska 7, Banská Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme! Ten-
to týždeň hráme o poukážku na 
nákup tovaru v hodnote 10,-eur 
v predajni ALLCOM, Radničné 
nám. 11, Banská Štiavnica. 
V tajničke sa ukrýva výrok R. 
Schneidera:  
A., Naša TV, kopa slamy, odprac, 
oska,  
B., Národné divadlo, koniec taj-
ničky,    
C., Koncovka zdrobnenín, to, se-
dlo na voze, daj podporu,
D., Koláč na oslavu narodenín, 
postava, dopravný prostriedok, 

ozn. áut Senegalu,    
E., Polomer, Liana, bezhrbá ťava, 
časť atolónu, otázka 1.pádu,
F., Boh vetrov, kadiaľ, chlp, sto-
lička kráľa,   
G., Iniciálky Braňa Kráľa, plavi-
dlá, kúzlo, čierno-sivý vták,       
H., Mesto pri Čiernom mori, or-
bit, kvet obilia, vzdelávaj,      
I., Osamotená, sála naopak, ná-
por, iniciálky Hanečku, samo-
hláska v slove Rím,
J., Citoslovce pochopenia, druh 
stupnice, amatér, strelná zbraň,
K., 2. časť tajničky.
1., Jód, začiatok tajničky, bór,  
2., Predložka, známka, vyzleče-
ná,   
3., Otváral rany, prelamovať,      
4., Slovenský politik zo Žiliny, 
hŕba, cétečko,   
5., Príbuzná, kráľovná jari, stred 
slova nádych, 
6., Mužské meno, tadiaľto, jeden 
zo zmyslov,       
7., Pohybujeme, predná časť hla-
vy, číslo,

8., Strkala, krík, čínske meno,  
9., Malé oko, kremičitan trojvá-
penatý, vyťahuj meč,          
10., Kňaz, vtáčik, klapka skr., 
dvojhláska,          
11., Polomer, odbor dopravný, 
prostriedok, meter,        
12., Herec USA, liter, popruh, aký 

básnicky,
13., Citoslovce capknutia, vápen-
cové pohorie, existoval, 
14., Starší prach na pranie, stona-
nie, odstúpili sa,
15., Súrne, sodík, vníma očami text.
Pomôcky: Atol, Omo, Slota, jatril

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Piatok 14.3. o 18:30 hod.Piatok 14.3. o 18:30 hod.
Koľaje osuduKoľaje osudu
Dráma / Životopisný,Austrália / Dráma / Životopisný,Austrália / 
Velká Británia, 2013, 116 min, Velká Británia, 2013, 116 min, 
MP:15, Vstupné:4€MP:15, Vstupné:4€
Eric Lomax (Colin Firth) bol jed-Eric Lomax (Colin Firth) bol jed-
ným zo stoviek uväznených voja-ným zo stoviek uväznených voja-
kov Spojencov, ktorých prinútili kov Spojencov, ktorých prinútili 
pracovať na stavbe thajsko-barm-pracovať na stavbe thajsko-barm-
skej železnice počas 2. svetovej voj-skej železnice počas 2. svetovej voj-
ny. O mnoho rokov neskôr sa na ny. O mnoho rokov neskôr sa na 
vlaku zoznámil s Patricia (Nicole vlaku zoznámil s Patricia (Nicole 
Kidman), krásnou ženou, do kto-Kidman), krásnou ženou, do kto-
rej sa zamiloval a vzal si ju za ženu. rej sa zamiloval a vzal si ju za ženu. 
Iba ona má šancu zbaviť Erica jeho Iba ona má šancu zbaviť Erica jeho 
démonov. Keď sa Patti dozvie, že démonov. Keď sa Patti dozvie, že 
mladý japonský dôstojník, ktorý mladý japonský dôstojník, ktorý 
prenasledoval jej manžela, je stále prenasledoval jej manžela, je stále 
nažive, čelila ťažkému rozhodnutiu. nažive, čelila ťažkému rozhodnutiu. 
Má dať Ericovi šancu postaviť sa Má dať Ericovi šancu postaviť sa 
jeho mučiteľovi. Bude schopná stáť jeho mučiteľovi. Bude schopná stáť 
pri ňom, čokoľvek by urobil?pri ňom, čokoľvek by urobil?
Sobota 15.3. o 18:30 hod.Sobota 15.3. o 18:30 hod.
Need for SpeedNeed for Speed

Akčný / Krimi / Dráma,USA, Akčný / Krimi / Dráma,USA, 
2014, MP:12, Vstupné:4€2014, MP:12, Vstupné:4€
Dej pojednáva o hlavnom hrdino-Dej pojednáva o hlavnom hrdino-
vi v podaní Aarona Paula, ktorý je vi v podaní Aarona Paula, ktorý je 
pouličným jazdcom, ktorý prevádz-pouličným jazdcom, ktorý prevádz-
kuje autodielňu za účelom upravo-kuje autodielňu za účelom upravo-
vanie drahých áut, aby v pretekoch vanie drahých áut, aby v pretekoch 
svojou rýchlosťou predčila ostat-svojou rýchlosťou predčila ostat-
né vozidlá. Všetko sa ale zmení vo né vozidlá. Všetko sa ale zmení vo 
chvíli, keď je jeho najlepší priateľ chvíli, keď je jeho najlepší priateľ 
zavraždený počas automobilové-zavraždený počas automobilové-
ho závodu a tento trestný čin je ne-ho závodu a tento trestný čin je ne-
správne prisudzovaný práve Pau-správne prisudzovaný práve Pau-
lovi. Po prepustení z väzenia chce lovi. Po prepustení z väzenia chce 
hrdina sprisahania prísť na kĺb a hrdina sprisahania prísť na kĺb a 
pomstiť smrť svojho priateľa.pomstiť smrť svojho priateľa.
Nedeľa 16.3. o 15:00 hod.Nedeľa 16.3. o 15:00 hod.
Lego príbehLego príbeh
Animovaný / Akčný / Komé-Animovaný / Akčný / Komé-
dia,Austrália , USA, 2014, 100 dia,Austrália , USA, 2014, 100 
min, Vstupné:4€min, Vstupné:4€
Príbeh fi lmu sleduje osudy Em-Príbeh fi lmu sleduje osudy Em-
meta, obyčajnej, pravidiel dbajúc meta, obyčajnej, pravidiel dbajúc 
a dokonale priemernej mini-fi gúr-a dokonale priemernej mini-fi gúr-

ky LEGO, ktorá je omylom pova-ky LEGO, ktorá je omylom pova-
žovaná za najvýnimočnejšiu osobu, žovaná za najvýnimočnejšiu osobu, 
ktorá jediná môže zachrániť svet. ktorá jediná môže zachrániť svet. 
Je odvedený do spoločenstva cu-Je odvedený do spoločenstva cu-
dzincov, ktorí sa vydali na veľko-dzincov, ktorí sa vydali na veľko-
lepú výpravu proti zlému tyranovi. lepú výpravu proti zlému tyranovi. 
Emmet je na takú cestu zúfalo ne-Emmet je na takú cestu zúfalo ne-
pripravený.pripravený.
Nedeľa 16.3. o 17:30 hod.Nedeľa 16.3. o 17:30 hod.
Arcibiskup Bezák, zbo-Arcibiskup Bezák, zbo-
hom.hom.
Dokumentárny, Slovensko, 2014 Dokumentárny, Slovensko, 2014 
MP  Vstupné:4€MP  Vstupné:4€
Streda 19.3 o 18:30 hod.Streda 19.3 o 18:30 hod.
Jack Ryan:V utajeníJack Ryan:V utajení
Akčný / Dráma / Thriller, USA Akčný / Dráma / Thriller, USA 
,Rusko, 2014, 100 min  MP:15 ,Rusko, 2014, 100 min  MP:15 
Vstupné:4€Vstupné:4€
Jack Ryan, v mladosti tajný ana-Jack Ryan, v mladosti tajný ana-
lytik CIA, odhaľuje plány Ruska, lytik CIA, odhaľuje plány Ruska, 
ktoré chce pomocou teroristické-ktoré chce pomocou teroristické-
ho útoku spôsobiť krach americkej ho útoku spôsobiť krach americkej 
ekonomiky.ekonomiky.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
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Priestory MsK málokedy 
zívajú prázdnotou, no v marci 
je vždy predsa len rušnejšie.

 Knižnica so svojimi dvomi oddele-
niami sa stáva tradične vyhľadáva-
nejšou a navštevovanejšou, než po 
iné mesiace. Jednak umožňuje vrá-
tenie príliš dlho požičaných kníh bez 
sankčných poplatkov, a jednak pri-
pravuje podujatia pre rôzne vekové 
skupiny používateľov s cieľom upo-
zorniť na jej význam a zmysel číta-
nia aj v dnešnej elektronickej dobe. 
Zvláštnu pozornosť venujeme naj-
mä dorastajúcim mladším generáci-
ám, ktoré sú istým spôsobom čoraz 

viac tlačené k pasívnemu prijímaniu 
informácií, čo sa prejavuje aj v niž-
šej čitateľskej gramotnosti. Sme radi, 
že od najútlejšieho veku prichádzajú 
k nám deti z MŠ so svojimi p. učiteľ-
kami a my im môžeme sprostredko-
vávať prvé informácie o knižnici, jej 
zmysle, funkcii a predstaviť im pes-
trú paletu kníh, určených práve pre 
ne. Deti školského veku sú zvlášť zra-
niteľné novými technológiami, kto-
ré ich oberajú o množstvo času, úto-
čia na oči a mnohokrát zabraňujú byť 
kreatívnymi, tvorivými a schopnými 
zdolávať reálne prekážky. Tu vidíme 
zvlášť potrebu prispieť k vytvoreniu 
si pozitívneho vzťahu detí k čítaniu. 

Podporujeme ho jednak veľkou sna-
hou o dopĺňanie nových titulov, prá-
cou s deťmi na čitateľských kluboch 
hravou formou, besedami so spisova-
teľmi, súťažami, kvízmi, čitateľským 
maratónom a i. aktivitami počas ce-
lého roka, z ktorých najviac obľúbe-
nou je tzv. Noc s Andersenom pre 
najaktívnejších malých používateľov 
knižnice. Podujatia pre deti aj v tom-
to roku vyvrcholia Týždňom sloven-
ských knižníc. Pripravenú máme pre 
deti súťaž v SCRABBLE, tradičnú sú-
ťaž pre deviatakov AK VIEŠ- ODPO-
VIEŠ, pre menších besedu s úspešnou 
spisovateľkou Andreou GREGUŠO-
VOU, pre seniorov STRETNUTIE S 

LITERATÚROU, no a maratón pod-
ujatí ukončíme tradičnou NOCOU S 
ANDERSENOM, 4.4.2014. Počas ce-
lého marca sa môžu všetky kreatív-
ne deti a mládež zapojiť tiež aktív-
nou formou do prehliadky talentov 
nášho okresu namaľovaním, vymys-
lením, alebo interpretáciou ľubovoľ-
nej rozprávky. Súťaž sa koná pod zá-
štitou POS, pracoviskom B. Štiavnica 
a nesie názov ŠTIAVNICKÁ TROJ-
RUŽA. Propozície k súťažiam  môže-
te získať tiež v mestskej knižnici, kto-
rá je spoluorganizátorka. Dúfame, že 
naša ponuka je dosť pestrá a pritiah-
ne nejedného nového čitateľa.   

Mestská knižnica

Mesiac knihy v podujatiach mestskej knižnice

 V uplynulých dňoch sme mali 
možnosť spolu vytvoriť nominá-
cie na ocenenie za zásluhy v mi-
nulom roku v oblasti kultúry. Ko-
misia kultúry v spolupráci s vami 
vybrala užšie nominácie, z kto-
rých po verejnom hlasovaní vzíde 
víťaz v každej kategórii a násled-
ne bude ocenený na slávnostnom 
podujatí v apríli tohto roku. Do 
31.3.2014 môžete hlasovať za 
svojho favorita v každej kategórii 
prostredníctvom ŠN, alebo e-ma-
ilovej adresy kultura@banskastiav-
nica.sk. Do emailu, príp. na hlaso-
vací lístok napíšte svoju adresu, 
aby ste mohli byť zaradení do žre-
bovania o peknú cenu. Hlasuj-
te len raz, duplicitné hlasy sa ne-
budú brať do úvahy. Tešíme sa na 
vašu ďalšiu spoluprácu. 
OSOBNOSŤ:
-  Zdenka Predná (populárna slo-
venská speváčka, lokálpatriotka, 
v r. 2013 vydala už svoj 4. album, 
v novom videoklipe zachytáva at-
mosféru nášho mesta, obohatila 
nejeden banskoštiavnický festival 
svojim kvalitným vystúpením)
-  Juraj Červenák (populárny a 
prekladaný slovenský spisova-
teľ žánru Fantasy, autor vyše 20 
románov, Banskoštiavničan, v r. 
2013 predstavil verejnosti svoj 
prvý detektívny hist. román Mŕt-
vy na Pekelnom vrchu z prostre-
dia BŠ)
-  Janka Bernáthová (poetka, 
spisovateľka- 2 zbierky básní- a 
interpretka, redaktorka ŠN, v r. 

2013 získala hlavné ocenenie v 
celoslov. lit. súťaži Tak píšem ja v 
tvorbe pre deti, 1. m. v celoslov. 
lit. súťaži Inšpirácie spod Sitna a 
i. ocenenia)
-  Zdenka Koreňová (banskoštiav-
nická autorka, hudobníčka a spe-
váčka, pedagogička, autorka 2 hu-
dobných albumov, interpretka na 
mnohých kult. podujatiach v na-
šom meste, v r. 2013 sme si pri-
pomenuli jej okrúhle jubileum)
-  Katarína Kissová (ban-
skoštiavnická poetka, autorka a 
interpretka, v r. 2013 zviditeľni-
la naše mesto 1. miestom na celo-
slovenskej literárnej súťaži Palári-
kovi nasledovníci)
KOLEKTÍV:
- Paradajz pikčr (populárny a ob-
ľúbený banskoštiavnický divadel-
ný súbor, žiadaný a oceňovaný 
na divadelných prehliadkach, v r. 
2013 sa predstavil verejnosti no-
vou divadelnou hrou plnou dobrej  
hudby a vtipu- Krútňava)
- Texasky (nezabudnuteľný, ori-
ginálny a veľmi úspešný detský 
tanečný súbor s mnohými celo-
slovenskými aj zahraničnými oce-
neniami, v r. 2013 ukončil svoju 
činnosť)
- Autorský klub literátov, hu-
dobníkov a výtvarníkov (v r. 
2013 sa autorsky a interpretač-
ne podieľal na mnohých kultúr-
nych podujatiach v našom meste 
i mimo neho, jeho členovia získali 
niekoľko celoslovenských literár-
nych ocenení) 

- ZUŠ (množstvom svojich vystú-
pení pravidelne obohacuje nejed-
no významné podujatie v našom 
meste, profesionálnou prácou 
pedagógov získala aj v minulom 
roku niekoľko významných oce-
není)  
-  Sitňan (folklórny, hudobno-ta-
nečný spevácky súbor reprezen-
tuje Banskú Štiavnicu už 30 rokov 
pod súčasným vedením na naj-
významnejších kultúrnych podu-
jatiach, v r. 2013 si pripomenuli 
svoje jubileum)
PODUJATIE:
- Zimomravenie (úspešné zimné 
podujatie pre deti narástlo na po-
pularite, 3. ročník)
- Cap a l´est (multikultúrne ori-
ginálne stretnutie s literatúrou a 
divadlom so značným záujmom 
odbornej, ale i širokej verejnosti 
na pôde Banskej Štiavnice) 
- Digitalizácia kina Akademik 
(úspešný kultúrny počin, ktorým 
sa podarilo vo významnej miere 
potvrdiť Banskej Štiavnici punc 
kultúrneho mesta)
- Náckova Štiavnica (Jedno zo 
sympatických podujatí, ktorým 
organizátori BŠHBS, POS, Živena 
a i. nedovolia zahynúť baníckym 
tradíciám nášho mesta)
- Cyklus autorských večerov 
(obľúbené posedenia pri peknom 
slove, hudbe, či výtvarnom umení 
predstavovaním banskoštiavnic-
kých autorov z dielne Autorského 
klubu literátov, hudobníkov a vý-
tvarníkov) KK pri MsZ

Zahlasujte za osobnosť, kolektív 
a  podujatie roka 2013

Náhodný výber
Divadlo v Pivovare ERB vás po-
zýva pozrieť si návod na to, ako 
riešiť manželskú krízu. 
 V komédii Náhodný výber pri-
pravovanej na druhú polovicu 
marca, sa totiž stretnete s dvo-
ma manželskými pármi, v kto-
rých to škrípe. A tak sa rozhod-
nú skúsiť šťastie na inzerát. 
Výsledkom je vášnivý štvorboj 
okorenený výmenou partnerov. 
No hoci novovytvorené dvoji-
ce majú zloženie Adam/Eva a 
Jozef/Mária, vôbec nie je zaru-
čené, že tieto vzťahy budú fun-
govať. Hrajú: Michaela Kapráli-
ková, Zuzana Kyzeková, Roman 
Matisko a Štefan Richtárech.
Miesto a čas: piatok 21. marca 
2014 o 19.00 v Divadle Pivo-
varu ERB
Vstupenky: 22 €, členovia Klubu 
ERB 20 €
Mládeži do 15 rokov je predsta-
venie neprístupné.
Rezervácie a bližšie informácie: 
kultura@pivovarerb.sk, mob.: 
0918 182 859 

Reštaurácia Pivovaru ERB 

tvom svojicch h
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Dňa 2. marca 2014 sa v Chor-
vátskom Záhrebe uskutočnila 
súťaž v pretláčaní rukou. 

Na súťaži sa stretli chlapi aj ženy 
z celej Európy (Bulharska, Čiernej 
hory, Chorvátska, Kazachstanu, 
Maďarska, Rakúska, Rumunska, 
Slovinska, Srbska, Švajčiarska, Ta-
lianska). Celkom úctyhodných 200 
súťažiacich.  Nechýbala tam ani slo-
venská výprava a samozrejme ani 
borci z Banskej Štiavnice. Na súťaž 
išlo celkovo 6 Slovákov a z toho tra-
ja zo Štiavnice. Konkrétne Rado-
slav  Dobrovič, Roman Tenkel, Pa-
vol Gettler. Radko si kategórií do 

95 kg viedol dob-
re, keď na „ľavač-
ku“ skončil štvr-
tý a na „pravačku“ 
získal nádherné 
striebro. Romano-
vi sa darilo o čosi 
horšie keď v kate-
górií do 86 kg  na 
„ľavačku“ skončil 
na peknom bron-
zovom mieste a 
na „pravačku“ ob-
sadil 6. miesto. Palovi sa darilo naj-
lepšie z celej výpravy. Bol to šam-
pión večera. Keď v kategórií do 78 
kg na ľavú ruku obsadil nádherné 

striebro a na pravú ruku skončil na 
bronzovom mieste. Borcom ďaku-
jeme a želáme veľa úspechov v ďal-
ších súťaži.  red

Borci v Chorvátskom Záhrebe Po veľkom 
boji remíza
V. liga v stolnom tenise.

Stolní tenisti LN TRADE odo-
hrali ďalšie stretnutie V. ligy v 
stolnom tenise s družstvom Hli-
níka „C“. Pôvodne sa malo hrať 
toto stretnutie z organizačných 
dôvodov na domácich stoloch v 
Banskej Štiavnici, ale neocho-
ta mužstva Hliníka „C“ spôso-
bila, že hráči LN TRADE museli 
tento zápas odohrať na stoloch 
v Hliníku. Možno aj to sa podpí-
salo na tom, že po vyše 3 hodi-
novom boji nakoniec stretnutie 
skončilo len remízou. Výborný 
výkon podal Buzalka, ktorý zís-
kal 4 body.
Nasledujúce stretnutie, na kto-
ré všetkých priaznivcov srdečne 
pozývame, odohrá LN TRADE 
na domácich stoloch v nedeľu 
16.3.2014 s druhým celkom ta-
buľky s družstvom Vyhne „B“. 
Prípadný úspech v tomto stret-
nutí, by ešte stále udržal LN 
TRADE v boji o umiestnenie 
medzi prvou trojkou.
Hliník „C“ – LN TRADE  9:9
Body za LN TRADE: štvorhra 
: Sedilek-Prokaj, dvojhry: Bu-
zalka 4, Marko 2, Sedilek a Pro-
kaj po 1.

Ján Sedilek

Dňa 1.- 2.3.2014 sa v Opave 
uskutočnili medzinárodné 
preteky v plávaní. 

Pod vedením trénera Vladimíra 
Rajčoka sa zúčastnili aj plavci z PK 
Banská Štiavnica. Výsledky: Muži 
– 1999 a st.:
Matej Ernek:  25. 100m voľ. spô-
sob 58.46, 27. 100m pol. preteky 
1:07,73, 12. 200m motýľ 2:20,72, 
14. 100m znak 1:07,81, 16. 50m 
voľ. sp. 26,74

Dalibor Orság:  41. 100m voľ. 
spôsob 1:01,54, 26. 100m pol. pre-
teky 1:07,72, 25. 50m voľ. spôsob 
27,68, 8. 100m prsia 1:14,33
Jakub Longauer: 42. 100m voľ. 
spôsob 1:01,67, 32. 100m pol. 
pretek 1:10,93, 29. 50m voľ. spô-
sob 28,31, 21. 100m prsia 1:22,09
Žiaci 13.-14. roč.
Šimon Ernek: 9. 100 m voľ. spô-
sob 1:05,04, 4. 100m pol. prete-
ky 1:13,20, 4. 100m pol. preteky 
1:13,20, 5. 100m motýľ 1:14,72, 

8. 50m voľ. spôsob 29,52, 5. 100m 
prsia 1:23,12
Žiačky 13.-14. roč.
Timea Potančoková:  2. 100m 
voľ. spôsob 1:05,46, 1. 100m 
pol. preteky 1:13,20, 4. 100m pr-
sia 1:17,15, 1. 50m voľný spôsob 
29,11, 1. 100m prsia 1:24,13
Barbora Michalová: 
36. 100m voľ. spôsob 1:22,14, 
21. 100m motýľ 1:33,39, 17. 50m 
voľ. spôsob 33,27, 4. 100m prsia 
1:27,85 PK Banská Štiavnica 

Veľká cena Opavy v plávaní

Milí čitatelia ŠN!

ŠN v spolupráci s TESCO pripra-
vili pre vás súťaž o vecné ceny. 
Súťažiaci mali možnosť súťažiť 
v 5. kolách a odpovedať na polo-
žené otázky. Výhercovia hrali o 
zaujímavé ceny: knihy, kuchyn-
ské váhy, toastery Tesco a hlav-
nou cenou boli tablety LENOVO. 
Výhercovia z prvých troch súťaž-
ných kôl boli vyžrebovaní 18.2., v 
deň otvorenia supermarketu Tes-
co na sídlisku Drieňová. Z posled-
ných dvoch kôl boli výhercovia 
vyžrebovaní na redakčnej rade ŠN 
10.3.2014.
Správne odpovede: 1/ 2006 Vráb-
le, 2/Vitakids, 3/Áno, 4/19 ton, 
5/ ľubovoľné meno manažéra
Výhercovia z 1. – 3. kola: 
Kniha Superpotraviny (Jarmila 
Mandžuková): 1. V. Hudec, 2. M. 

Krížová, 3. I. Baniarová
Toaster Tesco: I. Kopál, J. Osvald, 
J. Popracová
Kuchynská váha Grundig: M. Bu-
zalková, M. Čaklošová ml., E. Gre-
gáňová
Tablet Lenovo: D. Zemková, rod. 
Dobrovičová, P. Lovász (4.-5. kolo)
Výhercovia 100 klubových bo-
dov Clubcard (4. – 5. kolo): 
A. Gallová, M. Čaklošová, P. Kole-
da, S. Trenčan, D. Devoša, E. Gre-
gáňová, A. Marková, R. Balážo-
vá, S. Tomašovič, A. Labudová, A. 
Babiaková, J. Beňová, E. Koledo-
vá, J. Kopál, E. Uhrinčaťová, rod. 
Dobrovičová, T. Madarová, H. 
Šinčoková, I. Tököly, D. Zemková, 
M. Krížová, D. Kubinský, I. Bania-
rová, J. Osvald, P. Lovász, A.  Pa-
takyová, A. Belovická, T. Sekerka, 
P. Adámy, S. Chrančok, T. Proto-
popová, L. Labuda, R. Lupták, M. 

Bartolovicová, J. Kališeková, S. 
Beňová, M. Babiak, M. Zelinková, 
A. Šimko, D. Halajová, D. Mihalo-
vičová, M. Spodniaková, A. Plevo-
vá a S. Budinská.

Šťastným výhercom budú pripísa-
né klubové body na ich vernostné 
karty Clubcard.
Výhercom srdečne blahoželá-
me! red

Výhercovia súťaže s TESCO

Žrebovanie výhercov súťaže s TESCO na RR ŠN foto archív šn
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služby

inzercia

Predám prerobený  2-izbový teh- 
lový byt na Križovatke, cena 36 
000,-€, tel.č. 0907 791 861

Prenajmem zariadený byt v BŠ,  
tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu 2-izbový byt   
na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Predám záhradu s chatkou, cena  
dohodou, tel.č.: 0908 502 023

Prenajmem 1-izbový zariadený  
byt pod Kalváriou, tel.č.: 0910 488 
211 

Prenajmem 3-izbový byt na Drie- 
ňovej, tel.č.: 0903 761 217

Potrebujete radu? Robíme ná- 
vrh výsadby ovocných stromov a 
okrasných drevín. Zabezpečuje-
me kvalitný výsadbový materiál, 
odborný rez ovocných stromov a 
okrasných drevín, celoročná ochra-
na stromov a kríkov, kosenie tráv-
natých plôch, celoročná údržba 
záhrad, zabezpečujeme práce na 
vysokej kvalitnej úrovni, likvido-

Predám Š-Octavia Albiente 1.8T,  
rok výr. 2001, 20V, výkon 110 kW, 
po výmene bŕzd, tlmičov, platni-
čiek, cena 2200,-Eur, kontakt: 0905 
988 766 

reality

prácappppppppppppp
Práca na kratší úväzok počas apríla –  

septembra na Kalvárii. Podmienkou je 
aby bol uchádzač evidovaný na úrade 
práce. Kontakt: 0905 382 885, kalva-
ria@kalvaria.org.

Predám liatinovú pásovú pílu - 230€,  
jedálenský stôl rozťahovací - 40€, stôl + 
4 ks stoličky do kuchyne - 50€, poličku - 
10€, kontakt: 0902 370 761

vanie burín + nežiaducich poras-
tov, spilovanie stromov, očkovanie 
a štepenie stromov. Bližšie info na 
mob. čísle: 0903 250 921 a mob.č.: 
0911 543 259

Taxi nonstop 0940 747 999 
Provident pôžičky aj pre neza- 

mestnaných, tel.č.: 0907 693 596

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Mobilné telefóny. Stali sa neod-
mysliteľnou súčasťou nášho živo-
ta. Vďaka najmodernejším prístro-
jom a technológiám sme vždy a 
všade dostupní. Ale je to naozaj až 
taká výhra? Naozaj sa už nedoká-
žeme vymaniť  spod vplyvu týchto 
malých ,,otrokárov“ ? Mali by sme 
vážne prehodnotiť svoje postoje a 
uvedomiť si, že mobilný telefón má 
slúžiť nám, a nie my jemu.
Napríklad v reštaurácii. Nezabúdaj-
me, že hlasné vyzváňanie a rozho-
vory môžu naše okolie obťažovať. 
A žiaľ, nie je u nás zriedkavosťou 
vidieť muža, ako sa v prítomnosti 
dámy jednou rukou prehŕňa v ta-
nieri, lebo v druhej drží telefón a s 
plnými ústami vybavuje svoje ob-
chodné záležitosti. A čo kultúrne 
podujatia? Je nepochopiteľné, že 
aj napriek úvodným výzvam uspo-
riadateľov sa nájdu jedinci, ktorým 
sa z vrecka, alebo kabelky  ozý-
vajú nečakané ,,výkriky do tmy“ 
uprostred divadelného, či fi lmové-
ho predstavenia, alebo na koncer-
te vážnej hudby. V tejto súvislosti 
ma pobavila reakcia našich divadel-
níkov z Paradajz Pikčr, ktorí počas 
jednej svojej premiéry spontánne 
vyzvali majiteľa bezočivého telefó-
nu, aby si pokojne vybavil, čo tre-
ba, že herci a diváci počkajú.Ani pri 
športe si nedáme pokoj. Stretnúť 
telefonujúceho lyžiara, korčuliara, 

alebo cyklistu, nie je nič neobvyk-
lé.Zvonenie súperkinho telefónu 
počas turnaja zmiatlo aj známu te-
nistku Carolinu Wozniacku.Vinníč-
ka sa síce ospravedlnila, no zápas aj 
tak prehrala. Niekedy sa ešte taký-
to spoločenský prešľap dá ospra-
vedlniť previnilým úsmevom, ale  
pri činnostiach vyžadujúcich plnú 
koncentráciu môže  mať aj zazvo-
nenie telefónu fatálne následky.
Mimoriadne nebezpečenstvo pred-
stavujú telefonujúci a esemeskujú-
ci účastníci cestnej premávky, ktorí 
svoju pozornosť upriamujú na hľa-
danie a obsluhu svojho ,,uvrešťané-
ho miláčika“.Telefón by sme mali 
ohľaduplne vypnúť alebo aspoň 
stíšiť počas slávnostých ceremoni-
álov, školení, rokovaní, lekárskych 
vyšetrení, v knižnici, galérii, pri 
lôžku chorého…O návšteve kosto-
la ani nehovoriac. Na rozhovor s 
Bohom predsa telefón nepotrebu-
jeme a tí, ktorí chcú počuť  nás, to 
hádam  chvíľu vydržia.Trápne vy-
biehanie z chrámu  počas obradov 
je vo všeobecnosti pokladané za 
prejav nekultúrnosti, ba až neúcty. 
A naozaj vrcholne neospravedlni-
teľné je vyzváňanie mobilného te-
lefónu počas pohrebu, keď sa pozo-
stalí v slzách a hlbokom zármutku 
lúčia s milovaným človekom.

Janka Bernáthová

Odzvoňme zlozvykom 
Mobilné telefóny. Stali sa neod-
mysliteľnou súčasťou nášho živo-
ta. Vďaka najmodernejším prístro-
jom a technológiám sme vždy a
všade dostupní. Ale je to naozaj až
taká výhra? Naozaj sa už nedoká-
žeme vymaniť  spod vplyvu týchto
malých ,,otrokárov“ ? Mali by sme
vážne prehodnotiť svoje postoje a
uvedomiť si, že mobilný telefón má
slúžiť nám, a nie my jemu. Malá kvapka 

krvi
Nevmestí sa do slovka ďakujem,
v tomto verši vyjadriť vám to chcem.
Ďakujem, za pocit hrejivého šťastia, 
ktoré sa tak často v živote nevracia.
Ďakujem, za kvapku, ktorú som dostala,
tá môjmu života, slnka lúč zažala.
Mnohí v našom meste už krv darovali,
za ten čin ľudskosti, medailu dostali.
Je to malá vďaka, za ich lásku vrelú,
keď drahých vrátili k rodinnému stolu.
Tá vašu ochota, tá nás milo hreje,
pri nej naše choré srdce pookreje.
Tí, ktorí kvapôčku v živote dostali,
vrúcne vám ďakujú, týmito slovami.
Boh vám žehnaj dlhé roky v zdraví, v šťas-
tí v živote,
nech nekrížia žiadne cesty, kroky vo vašom 
živote.
Nech vám zdravie, lásky slúži, mnoho dní 
a mnoho liet.
By ste ako holub biely s kvapkou mohli pri-
letieť.

Emília Cútová
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