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Milióny pre múzeum
Slovenské banské múzeum získalo grant vo výške 16,2 miliónov Sk
Slovenskému banskému múzeu
(SBM) sa podaril veľký úspech.
Prostredníctvom Nórskeho ﬁnančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP získalo
na najbližšie štyri roky grant
vo výške 16, 2 mil. Sk (480 000
euro). Uvedené prostriedky budú
použité na vytvorenie pracoviska
reštaurovania papiera, reštaurovanie zbierkového fondu,
skvalitnenie depozitov a výstavných priestorov a na prezentáciu
dosiahnutých výsledkov.
Uvedenú informáciu sa novinári
dozvedeli na tlačovej konferencii,
ktorá sa konala 7. marca v priestoroch Galérie Jozefa Kollára. Účasť
zo strany novinárov bola pomerne slušná, o projekte neskôr in-

formovali mienkotvorné denníky,
STV a Slovenský rozhlas. Úspešný

projekt predstavili riaditeľ SBM
Jozef Labuda a projektový mana-

Alma mater Banská Štiavnica - Šoproň
Banskoštiavnická verejnosť
a návštevníci mesta mohli v
Slovenskom banskom múzeu
v Berggerichte na Nám. sv.
Trojice v termíne od 7.9.2006 do
19.8.2007 navštíviť medzinárodnú výstavu Alma mater – Banská
Štiavnica.
Európsky význam Baníckej a
lesníckej akadémie v Banskej
Štiavnici, ktorá prezentovala
historický vývoj a význam našej
banskoštiavnickej a celoslovenskej pýchy.
(dokončenie na 4.str.)

žér Michal Pálka.
(dokončenie na 4.str.)
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NOVINKY Z ÚRADU

Z diára primátora

13. marca 2008
Rozpočet pre každého

Zaujalo nás...

Čo bolo...
4. marca
Primátor sa zúčastnil stretnutia
ZMOSu v Bratislave. Na stretnutí za účasti ministra školstva dominovala téma nového školského zákona. Minister prisľúbil, že
pripomienky vznesené zo strany
ZMOSu budú akceptované.
V rovnaký deň absolvoval stretnutie s občanmi sídliska Drieňová, z ktorého vzniklo množstvo
námetov pre samosprávu.
6. marca
Primátor sa zúčastnil slávnostného stretnutia členov Zväzu
protifašistických
bojovníkov,
ktoré sa konalo v Rubigalle pri
príležitosti 63. výročia oslobodenia Banskej Štiavnice.
V tento deň bola odovzdaná obnovená sobášna sieň Mestského
úradu. Okrem vedenia mesta a
reštaurátorov sa stretnutia zúčastnil riaditeľ Krajského pamiatkového úradu.
Pavol Balžanka oficiálne prijal
japonského veľvyslanectva Makoto Washizu a skupinu 35 jeho
krajanov, ktorí boli na Slovensku na študijnom pobyte.
Ďalším stretnutím v tomto dni
bolo rokovanie s firmou Detox,
ktorá plánuje v lome Šobov lámanie kameňa.
7. marca primátor absolvoval
stretnutie s nórskou veľvyslankyňou Brit Lovseth. Spolu s
ňou sa neskôr zúčastnil tlačovej konferencie v Galérii Jozefa
Kollára.

Čo bude...
13. marca sa primátor zúčastní
vernisáže výstava fotografií o
Banskej Štiavnici v priestoroch
Slovenského inštitútu v Budapešti. Táto výstava bude následne reinštalovaná v Poľsku a
USA.
14. marca prijme primátor študentov z maďarského mesta
Šoproň a zasadne na rokovaniach Mestskej rady a správnej
rady Regionálnej nemocnice,
n.o.
19.marca ocení Pavol Balžanka
učiteľov z nášho mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.

foto mk
Výstavba polyfunkčného objektu. Na pozemku p. č. 4242/7 v k.
ú. B. Štiavnica (v mieste stánku
A JE TO) sa vo februári začala
výstavba polyfunkčného objektu

na základe vydaného stavebného
povolenia č. A/2007/03216/Výst.
pre stavebníka, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 10.12.2007.
odd. výstavby

Vybrali sme z čiernej skrinky
Do „čiernej skrinky“ dostávame
postupne rôzne otázky, napr. sa
nás pýta Maťo, či sa plánuje oprava vodnej nádrže Klinger?
Odpoveď: „V septembri r. 1996
sa vypracoval Čiastkový projekt obnovy. So vznikom nových
prevádzkových skutočností na
historických banskoštiavnických
tajchoch sa materiál aktualizoval
v r. 2005 a posledne v októbri r.
2007. Materiál rieši a navrhuje
ďalší postup rekonštrukcií vodných stavieb s prehodnotením a
určením poradia dôležitosti ako
aj samotnej objektovej skladby.
Podľa aktuálneho schváleného
materiálu sa navrhuje pristúpiť
k oprave vodnej nádrže Klinger
v rokoch 2011 - 2012 so zámerom rekonštruovať nefunkčný
systém dnových výpustov a čiastočne opraviť prítokové jarky do
nádrže. Navrhovaný termín však
môže byť ovplyvnený viacerými
objektívnymi
skutočnosťami,
vzniknutými počas prevádzky.“
Ďalšiu otázku má p. Marian Garai: „Už niekoľko mesiacov sa na
začiatku Ulice Spojná, smerom od
Divident Manufacturing prepadáva časť cesty. Dnes sú to už dve
väčšie plochy, jedna na dĺžku asi 3
m a druhá 2m so šírkou cca 1,2m.
Chcel by som preto touto formou
v mene obyvateľov ulice Spojná a
Katova poprosiť kompetentných
o urýchlené riešenie opravy tejto verejnej komunikácie, pretože
prejazd automobilov je po týchto
„prepadliskách“ nebezpečný nielen
z pohľadu materiálnych škôd.“
Odpoveď: „Na Ulici Spojná po
dažďoch dochádzalo k vyplavo-

vaniu dlažobnej kocky a jej podkladu, čím bola znehodnotená
jedna polovica komunikácie, kde
je potrebné zrealizovať okamžitú
opravu. Práce budú pozostávať
z rozobratia úseku kocky 6m x
1,5m. Nové doplnenie a zhutnenie podkladov a opätovnú montáž dlažobnej kocky so zásypmi.
Nakoľko ide o práce, ktoré si
budú vyžadovať odstavenie komunikácie na čas realizácie prác,
tieto budú zhotovené cez sobotu, nedeľu t.j. 8.a 9. marca 2008.
(Práce už boli realizované.)“
MsÚ dostal pripomienku od obyvateľov k stavu miestnej komunikácie na Fándlyho ulici, ku ktorej
dávame nasledovné vyjadrenie:
Odpoveď: V rozpočte mesta na
rok 2008 nie je plánovaná realizácia definitívnej povrchovej
úpravy. V rámci návrhu rozpočtu mesta na roky 2009 a 2010 sa
plánuje v roku 2009 s vypracoval
projektovú dokumentáciu povrchovej úpravy ulice Fándlyho a
v roku 2010 s jej realizáciou. Je
to však závislé od definitívneho
schválenia rozpočtu na príslušný
rok mestským zastupiteľstvom a
reálneho finančného krytia. Keďže ide o miestnu komunikáciu s
nepresným povrchom, mesto v
rámci údržby miestnych komunikácií zabezpečuje priebežne
podľa potreby úpravy, aby bola
cesta prejazdná. Samospráva
mesta si uvedomuje deficit v povrchových úpravách miestnych
komunikácií, ale realizáciu môže
robiť len postupne, podľa finančných možností mesta.
redakcia ŠN

Oddiel 08 - Rekreácia, kultúra,
náboženstvo (pokračovanie)
08.2.0.9 - Ostatné kultúrne
služby - rozpočtujú a sledujú sa:
- V kine, kde sú rozpočtované výdavky na prevádzku kina
Akademik, ale aj letného kina
v amfiteátri, pričom najväčšou
položkou je poplatok za požičanie filmu, ktorý platí mesto jednotlivým distribútorom filmov
- celkový rozpočet je 463 tis. Sk.
- V amfiteátri - rozpočtujú sa výdavky na prevádzku, ale aj údržbu
amfiteátra - rozpočet 230 tis. Sk
- Na kroniku - rozpočtujú sa odmeny kronikárom, ktorí spracovávajú jednotlivé roky do kroniky
mesta (v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva) - 20 tis. Sk
- Na ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) - rozpočtujú sa výdavky na
akcie - prijatia primátorom mesta
pri príležitosti významných životných jubileí, prijatia významných
osobností verejného života, prijatia
pri príležitosti uvítania detí do života - celkový rozpočet je 235 tis. Sk

- Na výdavky spojené s návštevou v
partnerských mestách, alebo partnerov v našom meste - 200 tis. Sk
- Rozpočtujú sa príspevky z rozpočtu mesta pre kultúrne súbory
a na jednotlivé kultúrne podujatia
podľa odporučenia komisie kultúry do výšky 150 tis. Sk
08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby. V tejto skupine sú
rozpočtované výdavky na informačné médiá každého druhu v
meste. Rozpočtované sú výdavky
na údržbu mestského rozhlasu ,
ktorý pre mesto spravujú Technické služby, m.p B.Š. Ďalej je
rozpočtovaný príspevok pre VIO
televíziu, ktorá vo svojom vysielaní informuje občanov o udalostiach v meste a pomerne veľkou
položkou rozpočtu sú výdavky
na vydávanie Štiavnických novín.
Celkový rozpočet v tejto skupine
je 1.478 tis. Sk.
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby - do tejto skupiny
patria výdavky na správu cintorínov, kde je zamestnaný jeden
zamestnanec, rozpočtujú sa teda
jeho mzdy, ostatné výdavky na
prevádzku objektu, kde sídli správa cintorínov, výdavky na údržbu,
kosenie, ošetrenie drevín v cintorínoch, ktoré spravuje mesto. Pre
zaujímavosť mesto spravuje cintoríny v meste, na Štefultove, vykonáva základnú údržbu aj v cintorínoch na Bankách, ktoré zatiaľ nie
sú v správe mesta.
Poslednou položkou v tejto skupine sú výdavky na členské príspevky mesta. Mesto je členom
organizácií ako napr. Združenie
miest a obcí Slovenska, Združenie
historických miest a obcí, Asociácia horských sídiel, Regionálne
združenie ZMOS a pod.
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Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, územného
plánovania a životného prostredia

Agenda, ktorú vybaví občan na
oddelení výstavby.
Ing. Adela Prefertusová, vedúca
oddelenia.
Sidónia Kiripolská – administratívne práce na oddelení, vrátane
stavebného úradu, poskytovanie
tlačív žiadostí, vykonávanie zapisovateľky komisie regionálneho
rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP.
Stavebný úrad a štátny fond rozvoja bývania:
Ing. Róbert Vavro – výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku v zmysle stavebného
zákona na území mesta Banská
Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky,
vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia,
vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na
stavby a ich zmeny, povoľovanie
terénnych úprav, prác a zariadení,
vedenie kolaudačného konania a
vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny v užívaní stavieb, nariaďovanie
údržby stavieb, nevyhnutných
úprav a zabezpečovacích prác na
stavbách, na terénnych úpravách
a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania
stavieb, terénnych úprav a zariadení, prerokovanie priestupkov
fyzických osôb a správnych deliktov právnických a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie
a ukladanie sankcie, vydávanie
súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho
stavebného dohľadu, poskytovanie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.
Ing. Zuzana Kladivíková – poskytovanie informácií a konzultácie so záujemcami o podporu zo
Štátneho fondu rozvoja bývania,
poskytovanie tlačív žiadostí, overovanie predložených žiadostí a
výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na
úseku územného rozhodovania a
stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona (ako Ing. Vavro).
Oddelenie výstavby, RM, ÚP a
ŽP:
Dušan Vahlandt – výkon cestného správneho orgánu podľa
zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie
vo veciach zvláštnych užívaní komunikácií, rozkopávok, obchádzok, uzávierok a nadrozmerných
nákladov, určovanie dopravného
značenia dočasného, trvalého alebo jeho zmien. Výkon špeciálneho
stavebného úradu podľa zákona č.
416/2001 Z. z. po prechode pôsobností na obce a zákona č. 534/2003
Z. z. o organizácii štátnej správy na
úseku cestnej dopravy, v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon), rozhodovanie o zriaďovaní
miestnych a účelových komunikácií, odstavných plôch, parkovísk
a zriaďovaní výjazdov na miestne
komunikácie.
Ing. Danka Gajdošová - na úseku
územného plánovania zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie mesta a
územnoplánovacích podkladov, zabezpečovanie obstarávania zmien
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, vypracovávanie
návrhov na zmeny územnoplánovacej dokumentácie na základe
požiadaviek mesta a občanov, vydávanie podkladov k odpredaju
pozemkov z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie, vydávanie
územnoplánovacej informácie pre
občanov, vydávanie súhlasu k záberom poľnohospodárskej pôdy
z hľadiska ÚPN mesta. Na úseku
stavebného poriadku povoľovanie
drobných stavieb, povoľovanie
stavebných úprav, vykonávanie
konania a vydávanie rozhodnutia informačných, reklamných a
propagačných zariadení, výkon
štátneho stavebného dohľadu pre
uvedený druh stavieb.

Ing. Igor Mičko – posudzovanie
projektových dokumentácií (ďalej
len PD) z pohľadu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002
Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým
sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), vydávanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania
ovzdušia (ďalej len MZZO), rozhodnutia – súhlas na trvalé užívanie MZZO, vydávanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a VZN Mesta Banská
Štiavnica č. 3/2007 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia MZZO,
ktorými sa vyrubujú poplatky za
znečisťovanie ovzdušia. Posudzovanie PD stavieb z pohľadu
ochrany vôd v zmysle zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), vydávanie vyjadrenia k malým vodným
stavbám, najmä v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou, čo
sú vodovodné a kanalizačné prípojky, žumpy a septiky, vydávanie
rozhodnutia – povolenia na realizáciu studní individuálneho zásobovania pitnou a úžitkovou vodou. V zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny
vydávanie rozhodnutia na súhlas
(príp. nesúhlas) žiadateľom o výrub drevín a krovitých porastov a
nariaďovanie náhradnej výsadby,
prijímanie oznámenia o výrube
drevín, ak hrozí bezprostredné
ohrozenie zdravia alebo života
človeka, alebo značná škoda na
majetku. Na úseku odpadového
hospodárstva v zmysle § 72 zákona č. 223/2001 Z. z. (o odpadoch),
prerokúvanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a ukladanie
pokuty za priestupky, poskytovanie informácií držiteľom odpadu
o umiestnení a činnosti zariadení
na nakladanie s odpadmi na území obce, vyjadrovanie sa k programom odpadového hospodárstva
fyzických osôb – podnikateľov a
právnických osôb.
Ing. Adela Prefertusová,
odd. výstavby, rozvoja mesta,
územného plánovania a ŽP
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Polícia informuje...
Krádež
Doposiaľ nezistený páchateľ v
období od 1.3.do 3.3.2008 sa
vlámal do rekreačnej chaty v oblasti Horná Roveň v B.Š., odkiaľ
odcudzil 20 m predlžovacieho
kábla, nabíjaciu lampu, čím majitelovi B.D. z BA spôsobil škodu v celkovej výške 21 000,-Sk
odcudzením vecí a poškodením
zariadenia.
Usmrtenie
Dňa 3.3.2008 o 13 hod. oznámil
na OO PZ v B.Š. R.M. z Ilije v
B.Š., že pri stole v priestoroch
kuchyne RD na Prenčove našiel
nehybne ležať p. V.M, pričom
privolaný lekár skonštatoval na
mieste smrť bez cudzieho zavinenia na následky zlyhania srdcovo-cievneho systému a nariadil pitvu.
plk. JUDr. G. Volf

Mestská polícia
informuje...
Dňa 06.03.2008 o 11:30 hod.
bolo na MsP oznámené, že na
železničnej stanici sa nachádzajú 3 ženy ktoré sú pod vplyvom
alkoholu a vzbudzujú verejné
pohoršenie. Hliadka MsPo zistila, že ido o E.G., D.G. a D.G.
Nakoľko jedna z nich zvratkami
znečistila nástupište, hliadka im
nariadila, aby nástupište upratali.
Dňa 06.03.2008 o 20:00 hod.
bolo na oddelenie MsP telefonicky oznámené, že na Ul. Horná Resla dochádza k domovému
násiliu. Zranené osoby boli prevezené na ošetrenie do NsP. Násilníka predviedla hliadka MsPo
na tunajšie oddelenie OO PZ.
Dňa 06.03.2008 o 23:15 hod.
bola hliadka MsPo privolaná
do NsP, kde sa 3 chlapci správali hlučne. Jeden z nich sem
prišiel na ošetrenie, údajne ho
neznáma osoba udrela v reštauračnom zariadení 6/4. Hliadkou
MsP boli po ošetrení vykázaní z
priestorov NsP.
Dňa 08.03.2008 o 02:20 hod.
boli hliadkou MsP prichytení
J.K. a I.U., ako kradnú medený
plech z budovy SLSP. Obidvaja
boli predvedení na OO PZ s cieľom vykonania ďalších úkonov.
MsPo
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AKTUALITY

MDŽ na Radnici
Dňa 10.3.2008 sa v priestoroch
zasadačky Mestského úradu
konalo stretnutie primátora
mesta so všetkými kolegyňami,
zamestnankyňami Mestského
úradu v Banskej Štiavnici pri
príležitosti MDŽ. V príhovore
sa primátor poďakoval všetkým
prítomným kolegyniam za ich
odvedenú prácu a za to, že tvoria
nenahraditeľnú súčasť v našom
živote. Poprial im do ďalších rokov veľa osobných i pracovných
úspechov. Touto cestou blahoželanie a poďakovanie všetkým
štiavnickým ženám pri príležitosti ich sviatku posiela aj redakcia ŠN.
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Milióny pre múzeum
(dokončenie z 1.str.)
Význam udalosti podčiarkla
účasť nórskej veľvyslankyne Brit
Løvseth a generálneho riaditeľa sekcie geológie a prírodných
zdrojov Ministerstva životného
prostredia J. Franzena.
SBM je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného
prostredia. Aj v súčasnosti vykonáva konzervovanie a priebežne
sa usiluje aj o reštaurovanie najvzácnejších zbierok. Žiaľ, súčasný
model financovania kultúry neumožňuje záchranu zbierkového
fondu v plnom rozsahu a podľa

želaní vedenia múzea. Grant, ktorý sa podarilo získať, je preto pre
múzeum veľmi dôležitý. Umožní
mu nielen vybrané umelecké diela
(36 kamenných prvkov, 9 obrazov
a 1 plastiku) zreštaurovať, ale zároveň aj vytvoriť podmienky pre
ich ďalšiu ochranu (z hľadiska poškodzovania a krádeže) a prezentáciu verejnosti.
Uvedený grant je najvyšším, ktorý
bol ktorémukoľvek zo slovenských
múzeí udelený na spomenutý účel.
Slovenskému banskému múzeu
sa tak podarilo zabiť dve muchy
jednou ranou – nielenže zlepší

stav svojich zbierok, ale zásluhou
medializácie sa mu opäť podarilo
pozitívne zvýrazniť svoju činnosť
a naše mesto.
R. Marko
foto SBM:
na tlačovej konferencii, ktorá
sa konala v Galérii J.Kollára,
sa zúčastnili zľava: R.Marko,
M.Pálka, J.Franzen, J.Labuda,
Brit Løvseth, S.Sulíková a
P.Balžanka

Alma mater Banská Štiavnica - Šoproň
(dokončenie z 1.str.)
Výstava bola zrealizovaná za finančnej podpory Environmentálneho fondu SR a Medzinárodného višegrádskeho fondu a na
jej organizácii sa podieľali mnohé
slovenské a zahraničné inštitúcie,
medzi ktorými boli aj univerzity,
hlásiace sa k tradíciám Baníckej
akadémie a to univerzity v Šoproni, Miškolci, Košiciach, Zvolene,
Ostrave a rakúskom Leobene.
Slovenské banské múzeum od
začiatku prípravy a realizácie
tejto výstavy plánovalo výstavu a
historický odkaz Baníckej a lesníckej akadémie prezentovať v
jednotlivých mestách nástupníckych univerzít v priebehu rokov
2008-2010. Prvým zahraničným
mestom, v ktorom je výstava otvorená, je mesto Šoproň, sídlo Univerzity Západného Maďarska. Nie
je to náhoda, pretože do Šoprone
bola po vzniku I. Československej
republiky v roku 1919 prenesená Banícka a lesnícka akadémia
spolu s historickým zariadením a
zbierkami školy a ďalej tu pokračovala výučba baníctva, hutníctva a lesníctva. Termín otvorenia
tiež nie je náhodný, ale viaže sa
na 200. výročie začatia výučby na
Lesníckom inštitúte zriadenom
pri Baníckej akadémii v Banskej
Štiavnici pod vedením profesora
Davida Wilckensa. (Pozn.: Lesnícky inštitút bol založený už v
roku 1807.)
Hlavným
organizátorom
a

miestom výstavy Alma mater Banská Štiavnica – Šoproň
1770-1808-1919-2008 je Lesnícke múzeum v Šoproni, podliehajúce priamo Lesníckej fakulte
Univerzity Západného Maďarska.
Lesnícke múzeum je vlastníkom
bohatého zbierkového fondu
dokumentujúceho dejiny banskoštiavnickej Baníckej a lesníckej akadémie, zvyky a tradície
banskoštiavnických akademikov,
ale aj dejiny šopronskej univerzity a jej študentov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 28.2.2008 a
na jej otvorení sa zúčastnil rektor
Univerzity Západného Maďarska
– prof. Dr. Sándor Faragó, DSc.,
prof. Dr. András Náhlik - dekan
Lesníckej fakulty Univerzity Západného Maďarska, zástupcovia
Univerzity v Miškolci – dekan
Baníckej fakulty Dr. József Bőhm,
PhD., CSc. a ďalší. Na otvorenie výstavy bol za Mesto Banská
Štiavnica pozvaný aj primátor
mesta – Mgr. Pavol Balžanka,
ktorý vyjadril vo svojom príhovore potešenie nad rozvíjajúcou sa
spoluprácou oboch miest v zjednotenej Európe. Za slovenských
spoluorganizátorov výstavy sa jej
otvorenia zúčastnili PhDr. Jozef
Labuda, CSc. – riaditeľ SBM, Mgr.
Adriana Matejková, PhD. – kurátorka banskoštiavnickej výstavy
Alma mater, Andrej Ebert – odborný pracovník, tlmočník a Mgr.
Elena Kašiarová - riaditeľka Štátneho ústredného archívu v Ban-

skej Štiavnici, ktorého pracovníci
zoskenovali na šopronskú výstavu
veľký počet vybraných muzeálnych a archívnych materiálov. Samotnú výstavu otvoril Ing. Tamás
Varga – riaditeľ Lesníckeho múzea, ktorý pozvaných hostí osobne previedol výstavnými priestormi, zameranými predovšetkým
na výučbu lesníckych odborov na
banskoštiavnickej akadémii od
18. storočia a neskôr v Šoproni od
roku 1919 až po súčasnosť.
Po prehliadke výstavy a muzeálnej expozície ďalej pokračoval
program osláv univerzity, nasledovalo slávnostné odhalenie sochy hutníka v Botanickej záhrade pred univerzitnou budovou.
Hostia boli pozvaní na prehliadku
univerzitnej knižnice, kde si mohli
pozrieť zrenovovanú výstavnú
miestnosť, v ktorej je umiestnená
historická knižnica Baníckej akadémie. Súčasťou prehliadky univerzitného areálu bola aj návšteva
univerzitných priestorov – galérie
rektorov Baníckej a lesníckej akadémie, prednáškových priestorov
a kabinetov s vystavenými pôvodnými zbierkami Baníckej a lesníckej akadémie, prehliadka Botanickej záhrady.
Delegácia hostí z Banskej Štiavnice tiež navštívila dvojjazyčné
evanjelické lýceum v Šoproni,
kde v rokoch 1884-1885 študoval
a zmaturoval známy slovenský
spisovateľ Martin Kukučín, ktorého 80. výročie úmrtia si mesto

Banská Štiavnica pripomenulo
položením venca k jeho pamätnej
tabuli. Posledným navštíveným
miestom bola pamätná stromová
aleja - miesto stretnutia Paneurópskeho pikniku na rakúskomaďarských štátnych hraniciach,
kde bol v auguste 1989 umožnený občanom bývalej NDR voľný
prechod dovtedy ostro strážených
hraníc do Rakúska.
Zároveň sa uskutočnilo pracovné
stretnutie zástupcov Slovenského
banského múzea v Banskej Štiavnici, Lesníckeho múzea v Šoproni
a Baníckej fakulty Univerzity v
Miškolci, na ktorom bol dohodnutý termín následnej inštalácie
výstavy Alma mater – Banská
Štiavnica v Hermann Ottó Múzeu
v Miškolci koncom roka 2008.
Zo Šoprone sme si všetci odniesli
nielen pekné dojmy z výstavy, ale
aj jedno motto tamojších vysokoškolákov o Banskej Štiavnici:
„Štiavnica je tvojím Bohom, matkou, milenkou, snúbenicou, bratom, tvojím všetkým a kto jej ubližuje, je tvojím nepriateľom.“, ktoré
by sme si aj my Banskoštiavničania mali vštepiť do svojej mysle a
byť na naše mesto hrdí najmenej
tak, ako študenti nástupníckych
univerzít v Maďarsku.
Mgr. Adriana Matejková, PhD.
foto J.Petrík:
Primátor mesta a predstavitelia
spoluorganizátorov výstavy z
Banskej Štiavnice
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Technické služby informujú...

Jazyková polícia vypátrala...
počuli sme, prečítali sme si

Začatie separácie v časti Banky
a ďaľšie rozmiestnenie VKK na
jarné čistenie.
Technické služby informujú, že v
priebehu 11. kalendárneho týždňa
boli rozdané vrecia na separáciu v
časti Banky. Vývoz vyseparovaných komodít sa predpokladá po
veľkonočných sviatkoch. O presnom dátume budeme občanov
včas informovať prostredníctvom
ŠN a zvozového kalendára, ktorý
bude rozdaný obyvateľom. Separáciu v tejto mestskej časti bude
koordinovať p.Chrančok, s ktorým po vzájomnej dohode Technické služby spolupracujú.
Technické služby, mestský podnik, oznamujú obyvateľom mesta, že pokračujú s pristavovaním
VKK na jarné čistenie. V 11. a 12.
týždni budú VKK rozmiestnené
nasledovne:
Ulica
kus nádoba
Špitálska 1
VKK

Antolská 1
VKK
Fándlyho 1
VKK
Doba pristavenia VKK bude od
14.03.2008 do 20.03.2008.
Do kontajnera patria odpady,
ktoré nie je možné umiestniť do
zbernej nádoby používanej na
„klasický“ komunálny odpad –
napr. kusy nábytku, staré madrace, odpadové stavebné materiály z
drobných stavieb a iné.
Do VKK nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo,

Dôležité telefónne čísla potrebné
počas veľkonočných sviatkov
Regionálna nemocnica Banská
Štiavnica n.o.
Rýchla zdravotná služba IRS.:
155, 112. Lekárska služba prvej
pomoci: 045/6942375. ARO:
045/694 23 82
Stredoslovenská energetika a. s.
poruchová linka: 0800 159 000
zákaz. centrum: 0906 252 525,
0906 252 521, 0850 111 468
Bytová správa s. r. o.
Poruchy vodovodu a kanalizácie
p. Sombati: 0904 101 002,
0907 224 698, 045/691 22 47
Poruchy vykurovania a dodávky
teplej úžitkovej vody p. Pika:
0903 696 207. Poruchy výťahov:
045/681 31 66
Mestská polícia
159, 045/694 96 01, 0905 597 673
Požiarna ochrana150, 112
Technické služby s.r.o., Banská
Štiavnica
Dispečing: 0908 272 630
Riaditeľ: 045/6922 244,
0905 682 279
odvoz DO p.Blahová:
0905 262 058, 045/6922 407
Verejné osvetlenie – p. Orčík:
0905 462 356

Obvodné oddelenie PZ Banská
Štiavnica 158, 112, 045/6921158
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. 045/691 11 72
dispečing: 045/672 57 90
Slovenský plynárenský
priemysel a.s. 041/514 22 10
poruchová linka: 0850 111 727
mcs@spp-distribucia.sk
Slovenská správa ciest a.s.
Dispečing:045/691 28 06
Pohotovostné lekárenské
služby v Banskej Štiavnici sú
vykonávané v mesiaci marec
2008 v Banskej Štiavnici striedavo
podľa rozpisu služieb nasledovne:
Sobota: 07:30 - 09:30 hod.
Nedeľa: 07:30 - 09:30 hod.
Sviatky: 07:30 - 09:30 hod.
10.03.2008 - 16.03.2008
Lekáreň U SPASITEĽA
17.03.2008 - 23.03.2008
Lekáreň AMETYST
24.03.2008 - 30.03.2008
Lekáreň HELIOS
31.03.2008 - 06.04.2008
Lekáreň LIPA
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plasty), nebezpečný odpad (pozri
uvedené), biologicky rozložiteľný
komunálny odpad (zvyšky potravín, odpad vhodný na kompostovanie – tráva, konáre, lístie vo
väčšom množstve).
O ďalších rozmiestneniach VKK
sa dočítate v budúcich číslach
Štiavnických novín.
Peter Heiler
riaditeľ podniku
ilustračné foto archív ŠN

„Zahraniční profesori k nám
prichádzali, zúčastňovali sa
výuky“
(Markíza 27.2.2008, rektor Trenčianskej univerzity)
Správne: „Zahraniční profesori
k nám prichádzali, zúčastňovali
sa výučby (na výučbe).“
Prekvapilo nás, že najvyšší predstaviteľ najvyššej vzdelávacej
inštitúcie používa nesprávne
slovo „výuka“. Také slovo slovenčina nepozná a podčiarkol
nám ho aj počítač. Je to bohemizmus. A preto v súvislosti so
vzdelávacími činnosťami používajme podstatné meno „výučba“ (výučba cudzích jazykov,
výučba odborných predmetov
a pod.). Milí kolegovia pedagógovia, usilujme sa o skvalitnenie výučby na všetkých typoch škôl. Taký cieľ má aj nová
školská reforma. Dúfajme, že
aj výučba slovenského jazyka
sa dostane na vyššiu úroveň.
nb

Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám. č.1,
969 24 Banská Štiavnica vyhlasuje
ponukové konanie:

Na prevádzkovanie kúpeľov – plavárne
v Banskej Štiavnici
Podmienky:
1. Zachovanie súčasného rozsahu služieb (prevádzka bazénu
a sauny pre verejnosť min. 37,5 hod. týždenne, poskytnutie
bazénu pre plavecké kluby v meste a poskytnutie bazénu pre
školy v rámci hodín TV, zabezpečenie očistných vaňových
kúpeľov v primeranom rozsahu
2. Záujemca predloží svoj podnikateľský zámer, ktorý bude
okrem iného obsahovať:
- návrh formy vlastníckych, resp. užívateľských vzťahov k
majetku
- návrh na rozšírenie služieb a využitia objektu, resp. priľahlých
pozemkov v širšom zábere vrátane spôsobu financovania
- návrh financovania prevádzky, vrátane poskytovania služieb
Ponuky treba predkladať primátorovi mesta na adresu:
Mestský úrad, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica v
termíne do 30.4.2008
Celý podrobný materiál si môžu záujemcovia vyžiadať
na Mestskom úrade, odd. právne, správy majetku, tel. č.
045/6949637, príp. 0905 413 945 alebo e-mailom: majetok@
banskastiavnica.sk.
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Staré mesto je už sčasti „odbremenené“
Stretnutie takmer telepatické.
„Dnes by sme sa mohli vybrať na
Staré mesto“, bez dlhšieho výberového rozmýšľania som navrhla
jednej z mojich turistických kamarátok. A tak sme sa minulotýždňovú nedeľu popoludní ocitli
spolu s Magdalénkou na úpätí
Glanzenbergu.
Moja kamarátka už určite tušila,
prečo vyberám nie až také vzdialené miesto turistickej vychádzky.
Okrem toho je pravidelnou čitateľkou ŠN, takže otrasná odpadková realita na Starom meste je jej
známa.
„Pustíme sa do toho?“, oslovila
som Magdalénku s otázkovou výzvou a zároveň som začala vyberať z plecniaka dva páry rukavíc
a veľké igelitky. Súhlasila. Začali
sme s „povestnými“ ohniskovými smetiskami, plnými umelých
fliaš, rozbitého skla, konzerv, ale
i papierového odpadu. Všetko
sme poctivo triedili. Prevládali
plasty. Aby prostredie vyzeralo

Oznamy, poďakovania,
spomienky
Oznamy
Otvorenie ďalšieho bezplatného Senior PC centra v Banskej
Štiavnici. Dňa 20.3.2008 o 14
hod. bude otvorené 5. Senior PC
centrum v Klube dôchodcov na
Trojičnom námestí. Ste srdečne
pozvaní!
Kaderníčky na návšteve v ZŠ
J. Kollára. 28.2. nás už po 2-krát
navštívili budúce kaderníčky, zo
ZSŠ – Povrazník pod vedením
majsterky p. Považanovej a sl. Kohútovej. Záujem o úpravu účesu
bol veľký . Najprv si svoje umenie
odskúšali na chlapcoch a dievčatách zo 7.B, potom 7.A, 6.A. triedy. Nakoniec sa stretli s budúcimi
kaderníčkami naši deviataci, ktorí
sa okrem strihania dozvedeli viac
informácií o tomto študijnom
odbore. Rozprúdili zaujímavú
debatu na tému – moderné strihy,
farby, udržiavanie účesu, starostlivosť o vlasy. Ďakujeme za veľmi
zaujímavý deň a tešíme sa na ďalšiu tvorivú návštevu.
ZŠ J.Kollára
VIO TV pripravuje novú reláciu s názvom „Otázky a odpovede“. Obsahom relácie budú
otázky smerované na Mestský

kultivovanejšie, pustili sme sa aj
do ukladania porozhadzovaných
kamenných balvanov. Porozbíjané sklenené fľaše sme prechodne
skryli medzi skaly. V igelitkách by
sa odniesť nedali. Jednoducho by
ich prerezali. Ani zhúžvaný oranžový koberec v príkrom svahu a
dve svetlomodré kusy podlahoviny by sme v rukách (bez povozu)
neodniesli. Zhromaždili sme ich
spolu so železným hrncom na
jedno miesto.
Práve vo chvíli, keď sme sa pustili do likvidovania posledného
ohniskového smetiska, zbadali
sme v diaľke tri prichádzajúce
postavy. „Asi nejakí turisti“, zauvažovali sme nahlas. Prekvapenie však nadobudlo na obrátkach údivu, keď traja tzv. turisti
pristúpili bližšie. Spoznala som v
nich dvoch mládencov s matkou
z Baniek. Sami separujú odpad,
často ho „vláčia“ zo zamorenej
prírody. Konečne, písala so o nich
nedávno v ŠN. Neuveriteľné, ale z

Baniek ich samozrejme peši vylákal článok o Starom meste a jeho
nereprezentujúcich smetiskových
ohniskách. Doslovne ich vyburcovali fotografie „dekorujúce“
spomínaný článok. Vysvetlila som
im, že snímky neboli práve z tejto lokality. Šéfredaktor ich použil
len ilustračne, ale pochádzajú z
nášho okolia. (Pozn.: Na fotografiách bolo smetisko s epedami z
pohovky).
Mládenci – bratia z Baniek nám
na Starom meste výdatne pomohli. Nielen dozbierať odpad,
ale ho aj odniesť. Boli sme spolu
piati a každý niečo niesol v rukách. Objemných väčších igelitových tašiek som napočítala deväť.
Všetko sme niesli dole, do mesta
a okrem vytriedeného plastového
odpadu, ktorého bolo najviac, sme
naukladali do veľkokapacitného
kontajnera. Akoby zázrakom sme
naň natrafili za chemickou školou.
Svorne sme však skonštatovali, že
ľuďom u nás nezáleží, čo nahádžu

úrad. Napíšte nám aj vy, to, čo vás
zaujíma, trápi a my sa kompetentných opýtame za vás. Vaše otázky
môžete doručiť osobne alebo poslať na adresu: VIO-TV, PO-MA
s.r.o., Antolská 33, 969 01 Banská
Štiavnica a obálku označte textom „Otázky a odpovede“ alebo
mailom: viotv@poma.sk. V prípade, že nesúhlasíte s uverejnením vášho mena a priezviska vo
vysielaní relácie, upozornite nás
na túto požiadavku.
MO SRZ Banská Štiavnica pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.3.2008 od 8,00 hod.
v kine Akademik.
MO SRZ, Mgr. Petr Kovanda
Vážení zákazníci, predajňa
Kozmetika – drogéria – papier je
presťahovaná do budovy Barbora, pri Očnej optike. Tešíme sa na
vašu návštevu!

vej. A samozrejme vrelá vďaka
patrí zástupcom Mestského úradu v Banskej Štiavnici, p. Ing.
Zimmermannovi, p. Simonidesovej, p. Šamovej, p. Chovanovej za
krásne odbavenie nášho sobáša.
Boli sme prekvapení a dojatí a
preto ešte raz srdečne ďakujeme
všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.
S úctou a pozdravom ostávajú za
Vašu ochotu
Kolovratová Anna a Ondrej
Škvarka

Poďakovania
Aj v starobe bývajú pekné chvíle... My manželia Anna
Kolovratová a Ondrej Škvarka
chceme sa vrele poďakovať Riaditeľstvu Domova Márie Povrazník
za vybavenie nášho sobáša, ktorý
sa uskutočnil dňa 29.2.2008 v Domove Márie na Drieňovej. Veľká
vďaka patrí pani Didiovej, ktorá
to organizovala, svedkom Danke
Arvayovej a Andrejke Kočalko-

Spomienky
Najväčšia
láska na svete
zomiera, keď
matka oči zaviera. Tá rana
v srdci bolí a
nikdy sa nezahojí.
Dňa
6.3.2008 uplynie 10 rokov od
chvíle, keď nás opustila milovaná
mamka, svokra, babka Zuzana
Nevolná rod. Ľuľčová z B. Štiavnice.
Dňa 22.1.2008 sme si pripomenuli aj spomienkou 31
rokov od smrti
ocka, svokra,
dedka Štefana
Nevolného z
B. Štiavnice.
Už len kytičku kvetov Vám na hrob

do kontajnera. Ani im nezíde na
um napr. odviesť kartónové obaly
do zberu. Viditeľne vytŕčali z veľkokapacitného kontajnera...
Mládenci z Baniek spomínali na
svoje skúsenosti spoza hraníc. V
Nemecku je separovanie na úrovni. Každá domácnosť má potom
zľavu na platbe odvozu odpadu.
Čiže separovanie má aj finančnú
motiváciu.
Pri rozlúčke, lebo naši sprievodcovia mali pred sebou ešte pešiu
túru do Baniek, mi zišlo na myseľ, že nepoznám ani ich mená.
Teda niet sa komu poďakovať v
pripravovanom článku. Mládenci,
spolu s mamou, sa len pousmiali
so slovami: “Veď nás každý doma
pozná. Len my chodíme z Baniek
pešo do Štiavnice...“
Tak vďaka známym neznámym i
kamarátke, ktorú v ten deň ešte
doma čakalo žehlenie nakropenej
bielizne.
Brigita Herrmannová

môžeme dať a s bolesťou v srdci
spomínať. Za malú modlitbičku
všetkým, čo si spomenú, ďakuje
dcéra Božena so svojou rodinou.
Dňa 26.
marca si pripomenieme
25.
výročie
úmrtia nášho
drahého manžela, otca, starého
otca,
skvelého človeka a priateľa Františka Macku zo Sv. Antona. Aj po
rokoch s láskou a veľkou vďakou
v srdci spomínajú manželka a deti
s rodinami. V našich srdciach si
stále s nami...
Prestalo biť srdce
Tvoje unavené, nebolo z
ocele, nebolo
kamenné.
Bolesťou však
zmorené prestalo biť, nebolo lieku, pri ktorom
by mohlo ešte žiť... Dňa 13. marca
2008 uplynul 1 rok, čo nás nečakane opustila naša milovaná
mama, manželka, stará mama a
sestra Lýdia Luptáková. Z láskou
na ňu spomína smútiaca rodina.
Tvoje dobré srdce a milý úsmev
zostane v našich spomienkach
navždy...

13. marca 2008
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Pozor, podvodníci sú tu opäť,
nedajte sa oklamať!
Vážení spoluobčania, aj napriek
tomu, že komisia ochrany verejného poriadku v našej obci koná
preventívne aj represívne, uvedomujeme si morálnu povinnosť
- teda povinnosť každého občana
adekvátne sa zapojiť do procesu
v boji proti podvodníkom. V
dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby nám neboli ľahostajné
problémy obyvateľov našej obce.
Pri realizácii niektorých aktivít je
potrebná i vaša spolupráca.
Polícia opätovne zaznamenala v
našej obci pohyb podvodníkov,
ktorí zneužívajú dôveru ľudí na
svoje obohatenie sa. Za obete si
vyberajú najmä starších, osamelo
žijúcich ľudí, ktorých navštívia
pod zámienkou výplaty určitej
sumy za výhru, alebo preplatku,
prípadne im výhodne ponúk-

nu nejaký tovar, čím zneužívajú
vašu dôveru. Po tom, ako vstúpia
do domu, využijú nepozornosť
domácich a okradnú ich. Preto
vás vážení spoluobčania, chceme
upozorniť, aby ste v žiadnom prípade nevpúšťali do svojich obydlí
cudzie osoby.
Z veľkého množstva prípadov
uvádzam:
Podvodníci pod legendou vrátenia
preplatku za elektrickú energiu vo
výške 1.000,-Sk vám môžu ponúknuť bankovku vo výške 5.000,-Sk,
z ktorej žiadajú výdavok. Vy v
dobrom úmysle im chcete bankovku rozmeniť, pričom jeden z
podvodníkov odpúta vašu pozornosť a druhý podvodník zo susednej izby ukradne finančnú hotovosť, prípadne iné cennosti. V
ďalšom prípade podvodníci pod
zámienkou predaja textilu vstúpia

do dvora vášho rodinného domu.
Jeden z podvodníkov odvádza
vašu pozornosť a druhý zatiaľ
vstúpi do domu, odkiaľ odcudzuje finančnú hotovosť. Podvodníci
pod zámienkou odpisovania stavu
elektrickej energie a plynu vstúpia
s vašim súhlasom do domu. Ďalej
by som vás upozornil na prípad,
keď vás podvodník oklame tým,
že sa pýta na cestu k nemocnici,
kde by mal byť hospitalizovaný
jeho známy po dopravnej nehode.
Následne Vás požiada o požičanie finančnej hotovosti na odťah
havarovaného vozidla s tým, že
peniaze vám vráti do dvoch dní
a ako protihodnotu vám nechá
koženú tašku, pričom vám uvedie, že sa tam nachádza cenná
vec s desaťnásobnou hodnotou
zapožičanej sumy. V skutočnosti sa v taške nič nenachádza, len

Kam na raňajky v meste?

Služby v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Banskej Štiavnici
sú pomerne často kritizované.
Hovorí sa pritom o ich nedostatočnej kvalite, ale aj rozsahu.
Rozhodli sme sa venovať tejto
téme a zamerať sa na otázku poskytovania raňajok pre návštevníkov regiónu.
V meste sme oslovili niekoľko
podnikateľských subjektov a opýtali sa ich, či pre bežných návštevníkov mesta poskytujú raňajky, od
koľkej hodiny a približne koľko
stojí najlacnejšie menu. Oslovi-

li sme celkom 15 stravovacích a
ubytovacích zariadení.
Z oslobodených prevádzok poskytuje raňajky 8 podnikateľských
subjektov, 2 prevádzky poskytujú
raňajky len v čase turistickej sezóny (od mája) a 5 prevádzok neposkytuje raňajky vôbec. Hlavným
dôvodom neposkytovania týchto
služieb pre návštevníkov mesta
a turistov je to, že je to pre nich
neefektívne a finančne nákladné.
Najlacnejšie raňajky ponúka Reštaurácia pod Starým mestom (od
30,-Sk), inde sa raňajky pohybujú

v rozmedzí od 100,-Sk do 150,-Sk.
V štyroch zo skúmaných zariadení poskytujú raňajky od 7.00 hod.
a po jednom od 8.00 hod., 9.00
hod. a 10.00 hod.
Ako vidieť z nášho malého
prieskumu, väčšina podnikateľov
v meste vyšla v ústrety návštevníkom Banskej Štiavnice a poskytuje služby, ktoré sú štandardom
a nevyhnutné pre rozvoj cestovného ruchu. Netreba zabúdať aj
v budúcnosti na priania a želania
turistov a rozširovať tieto služby aj
naďalej.
Ktoré zariadenia nám poskytli informácie (P - ponúkajú raňajky,
L - ponúkajú raňajky počas letnej sezóny)? Hotel Grand Matej
(P), Penzión na Trojici (P), Penzión Cosmopolitan I. (P), Penzión Cosmopolitan II., Penzión
na Kopci (P), Penzión Príjemný
oddych (L), Reštaurácia Gallery
(P), Hotel Salamander (P), Reštaurácia Hubert, Reštaurácia Matej,
Reštaurácia KAMI, Reštaurácia
TOMINO (L), Reštaurácia Pod
starým mestom (P), Reštaurácia
u Bohma (P).
Michal Kríž
ilustračné foto archív ŠN

obyčajný novinový papier. Vaše
zapožičané peniaze vám už nikdy
nevráti.
Ak sa už stanete obeťou takejto
trestnej činnosti, je dôležité, aby
ste si zapamätali výzor páchateľa,
jeho spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla,
na ktorom sa pohybovali. Práve
tieto informácie môžu pomôcť
polícii pri rýchlej identifikácii páchateľa.
Týmto Vás chcem vyzvať, aby ste
v žiadnom prípade nevpustili do
svojho obydlia žiadne cudzie osoby a v prípade zistenia pohybu
podozrivých osôb vo vašom okolí
ihneď to ohláste na tiesňovú telefonickú linku 158.
Za spoluprácu vopred ďakujem.
plk. JUDr. Gejza Volf
Odbor poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v ŽH

Oslavy 63. výročia
oslobodenia Banskej
Štiavnice

Dňa 6.3.1945 naše mesto oslobodila Červená a Rumunská
armáda. Oslavy na počesť sa
konali v Rubigalle na Nám. sv.
Trojice za účasti občanov, odbojárov a zástupcov politických
strán. Slávnostný prejav mal primátor mesta Pavol Balžanka. Po
slávnosti sa konala oslava odbojárov, ktorá poďakovala vojakom
za položené životy. K pomníku
padlých bola položená kytica
vďaky.
Gejza Sámel
foto archív ŠN
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Jubilujúci banskoštiavnickí umelci v mesiaci marci
Docent, akademický sochár Vojtech Remeň osemdesiatročný
S príchodom jari si umelecká
obec na Slovensku i Štiavničania zaiste pripomenú jubileá
viacerých umelcov, banskoštiavnických rodákov, či dlhodobo
žijúcich tvorcov v našom meste a
okolí. Bohatým mesiacom na takéto osobnosti je mesiac marec.
V ňom si pripomenieme tvorivý
prínos jubilujúceho sochára Vojtecha Remeňa, národného umelca- maliara Jozefa Kollára a insitného maliara Jozefa Lackoviča.
Každý z nich osobitým, originálnym spôsobom prispel do dejín
banskoštiavnického výtvarného
umenia.
V prvom príspevku sa zameriame
na život a tvorbu sochára Vojtecha Remeňa, ktorý sa narodil
7. marca 1928 v neďalekej Iliji a
ktorého návraty do kraja pod Sitnom sa stali pravidlom najmä v
letnom období. V rodičovskom
dome si zriadil sochársky ateliér,
kde každoročne pribúdajú nové
diela, najmä drevené plastiky. Autora formovalo domáce prostredie i kontakt s umením Banskej
Štiavnice a jeho osobnosťami, prirodzený rezbársky talent si rozvíjal na Štátnej priemyselnej škole,
odd. spracovania dreva pod vedením prof. Antona Drexlera.(bývalé laboratórium chemickej školy).
Pokračoval v štúdiu na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1949-54, v ateliéri
figurálnej plastiky u prof. Jozefa
Kostku. Jeho diplomová práca
čerpajúca z B. Štiavnice - sadrový model odpočívajúceho baníka
„Pri šachte“, sa dodnes nachádza
v priestoroch ŠÚBA (vedľa schodišťa). V. Remeň patril do prvej
generácie absolventov novozaloženej Vysokej školy výtvarných
umení(1949), ktorí vstupovali
do života po 2. svetovej vojne, v
ťažkých 50. rokoch 20. storočia,
poznamenaných štýlom socialistického realizmu. Z pohľadu vývinu sochárskej tvorby V. Remeňa
zohráva dôležitú úlohu jeho celoživotné pedagogické pôsobenie
na stredných a vysokých školách,
zosúladenie povinností pedagóga
a sochára, náročnej práce so študentmi a s vlastnými sochárskymi
ambíciami. Autor pôsobil na ŠUP
v Bratislave 10 rokov, potom ako

vedúci Katedry výtvarnej výchovy
na PF UK v Trnave vyše 22 rokov,
neskôr na VŠVU v Bratislave a
nakoniec na AVÚ v Banskej Bystrici. V. Remeň v začiatkoch v svojej tvorbe nadviazal na realistické
banícke tradície, s jednoznačnou
orientáciou na figúru a portrét. Je
uznávaným tvorcom komornej i
monumentálnej plastiky. Postupne v svojej umeleckej činnosti
prechádza k štylizácii objemov,
zjednodušeniu formy a zdôrazneniu statickosti plastiky, akcentovaniu detailu. V 70. -80. rokoch
20. storočia, aj v súvislosti s novou
tradíciou periodických výstavných podujatí v B. Štiavnici, pod
názvom Trienále drobnej plastiky
a kresby (od roku 1985 - 2006, iniciátorom a autorom koncepcie bol
výtvarný teoretik Dr. B. Bachratý,
CSc. neskôr v spolupráci s pracovníčkami galérie), pribúdajú v Remeňovej tvorbe drevené plastiky
žien. Žena ako múza je centrálnou témou aj Remeňovej tvorby.
Autor aktuálne nadväzuje na silnú
rezbársku tradíciu banskoštiavnického regiónu. Popri komornej
plastike, portrétoch významných
osobností slovenskej kultúry, ale
i vedy, techniky, umenia (busty
J. Horáka, J. Kollára, M. R. Štefánika, I. Borna, M. Jacquina...)
je známy aj ako tvorca realizácie
pamätníkovej tvorby v rodnej Iliji, Žiari nad Hronom, Bratislave,
Prievidzi. Známy je jeho pomník
SNP na Počúvadle. Umelcovu
všestrannosť dokumentuje jeho
medailérska tvorba. Od sympoziálneho pobytu v Jurmale, v Litve,
v roku 1979 sa V. Remeň systematicky venuje tvorbe medailí.
Do súčasnosti navrhol a realizoval do 60 medailí, inšpirovaných

slovenským folklórom, ľudovou
piesňou, krásami historických
miest, či významných dejinných
udalostí. Jeho medailérska tvorba je veľmi originálna a bytostne slovenská. Záslužne navrhol
a realizoval medaily k výročiam
Baníckej akadémie, výročiam
mesta Banskej Štiavnice, 90. výročiu vzniku múzea, k storočnici
geológa J. Pettka a pod. Nakoniec
i medaila, ktorú každoročne udeľuje primátor mesta, Za zásluhy o
záchranu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO
od roku 1993, navrhol a realizoval V. Remeň. Medaily charakterizuje precíznosť spracovania v
portréte, špecifických baníckych
symboloch a dominantách mesta,
dôraz na zrozumiteľnosť a detail.
V. Remeň si vytvoril aj vlastné
písmo, ktoré uplatnil na medailách. Medailérska tvorba V. Remeňa patrí k tomu najlepšiemu a
najcennejšiemu, čo v tejto oblasti bolo na Slovensku vytvorené.
Z pohľadu potrieb Slovenského
banského múzea autor záslužne
realizoval do expozície Baníctva,
banskej vedy, techniky, školstva
v Kammerhofe busty profesorov
Baníckej akadémie, ale i pre potreby Galérie J. Kollára mramorovú bustu maliara, či jeho medailu.
Navrhol aj súsošie s plastikou Maríny pre sídlisko Drieňová.
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici - Galéria J. Kollára si
tvorivý prínos sochára a medailéra
Vojtecha Remeňa aktuálne pripomenulo dvomi výstavnými podujatiami v galérii, v rokoch 1993 a
1998, ktoré mala autorka príspevku česť, v spolupráci s autorom,
komisársky realizovať. Spomínam
si na pracovné stretnutia v jeho

ateliéri v Bratislave, ktoré boli
veľmi príjemné a pohostinné, na
ľudský prístup, hlboký rozhľad v
oblasti sochárskeho umenia, na
zvládnutie rôznych technológií,
spolu s porozumením a pomocou
pri príprave a realizácii obidvoch
výstav, mi utkveli v pamäti ako nevšedné stretnutia s milým, pracovitým a tvorivým umelcom. Veľa
som sa dozvedela o tajomstvách
sochárskeho umenia, ťažkej fyzickej práci pri sekaní do kameňa i
odlievaní do bronzu, či návrhoch
medailí.
Pri príležitosti životného jubilea
- 80. rokov, želáme všetci Štiavničania i rodáci z Ilije, pánu sochárovi Vojtechovi Remeňovi veľa
zdravia, šťastia, tvorivosti a aby v
jeho ateliéri pribúdali „drievka i
medailičky“, ako skromne nazýva
svoje umelecké výtvory!
Mgr. Mária Čelková
Galéria J.Kollára
foto SBM

Múzeá
otváracie hodiny

SBM
STARÝ ZÁMOK
utorok - piatok, nedeľa
9.00 - 16.00
NOVÝ ZÁMOK
utorok - sobota 9.00 - 16.00
BANSKÉ MÚZEUM
V PRÍRODE
zatvorené z dôvodov údržby
GALÉRIA J. KOLLÁRA
utorok - sobota 9.00 - 16.00
MINERALOGICKÁ
EXPOZÍCIA
utorok - sobota 9.00 - 16.00
KAMMERHOF
po - pi 9.00 - 16.00
VÝSTAVY:
PRVENSTVÁ NERASTNEJ
RÍŠE SLOVENSKA
do 31.3.2008
Berggericht, Nám.sv.Trojice 6,
Banská Štiavnica
L. ZACHARIDES JEHO
VÝTVARNÁ TVORBA
21.2.2008 - 4.4.2008
Galéria J.Kollára, Nám.
sv. Trojice, Banská Štiavnica

MÚZEUM VO
SV. ANTONE
utorok - sobota 8.00 - 15.00

9

INZERCIA, KRÍŽOVKA

13. marca 2008

streda 19.3.2008 o 18.30 hod., kino Akademik

MEDVÍDEK
Traja muži majú tri ženy. Traja muži majú problémy so svojimi ženami. To preto, lebo tri ženy majú celkom inú predstavu o živote, ako ich traja muži… A nie vždy môže ísť o rovnaké dvojice! Spoločenská tragikomédia.
Komédia, ČR, 98 min., MN 12, vstupné 60,streda 26.3.2008 o 18.30 hod., kino Akademik

SWEET TODD: ČERTOVSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Johnny Depp sa predstaví ako Benjamin Barker – muž, ktorý bol neprávom odsúdený a uväznený. Po rokoch sa
vracia do Londýna a prisahá pomstu nielen za roky strávené za mrežami, ale aj za osud, ktorý stretol jeho ženu a
dcéru. Znovu otvorí svoje holičstvo a stáva sa Sweeneym Toddom – čertovským holičom z Fleet Street - ktorý “holil
gentlemanov, o ktorých už nikto nikdy nepočul”. Muzikál, thriller, USA, 116 min., MN, 60,štvrtok 27.3.2008 o 18.00 hod., kino Akademik

ODOVZDÁVANIE CIEN ZA PRÍNOS V OBLASTI
KULTÚRY A ŠPORTU
Odovzdávanie cien pre najlepších športovcov a zástupcov kultúry za rok 2007 v Banskej Štiavnici.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: ODDELENIE KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU,
045 / 694 96 50, kultura@banskastiavnica.sk

Krížovka
Vážení lúštitelia! Výhru vo výške
100,-Sk si výherca môže prevziať
v pokladni Klientskeho centra.
Správne znenie krížovky z č.8/08
znie: „Nemôžeš si vybrať ako a
kedy zomrieš, môžeš sa len rozhodnúť, ako budeš žiť teraz.“
100,-Sk vyhráva Lukáš Laco, Dolná 31, B.Š.
redakcia ŠN
V krížovke sa nachádza výrok
Terentuisa: Aj tá najľahšia vec...
(dokončenie v tajničke)
A., Opadal - česká skupina Okresná správa spojov skr. - škaredil B., ZAČIATOK TAJNIČKY
C., Lekár liečiaci alopatiou - 2.pád
slova olovko - žen.meno D., Francúzsky zápor - malá srna - pritakanie - meno Preslyho - mastný
tuk E., Pštros - živica - zohrievala
- družka Adama F., Francúzsky
skladateľ - meno Belmonda - Verdiho opera - druh uhľovodíka G.,

Brat Kaina - fotky
maturantov - tu
máš akt - meno
Chaplinovej manželky H., Zodieraj etnikum - patriace
Bánovi - dneská I.,
P O K R A Č O VA 
NIE TAJNIČKY
- kričí J., Hnilo
- koníky - okruh lomoz naopak K.,
Tiež - druh jeleňa
plurál - plakalo vlasy koňa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1. Bodavý hmyz K
- KONIEC TAJ
NIČKY - otec
zriedkavo 2. Seriálová postava
- tanečník so skratkou mena na
konci 3. Nota naopak - maj vieru - prežúvam jedlo 4. Označenie
áut bývalej NSR, Talianska, Portugalska - mohol - nič 5. Zabalil
- české mesto J. Žišku 6. Hudobný
nástroj - parochňa česky 7. Dudok
bez prvého písmena - zapichol 8.
žen.meno - druh peniazí 9. Obzo-

bal - ruská rieka - šiel česky 10.
Smelosť - čo mu patrí - právo 11.
Japonský nápoj - patriaca Rianovi
12. Sbavil hlavy mečom - Ida daj
do obalu 13. Tekutina z ovocia olivka naopak 14. Naparovala tuto nárečovo - značka áut Žiaru
nad Hronom 15. Stred slova pažiť
- pilo - miesto pri dome 16. Pracoval na krosnách - ekonómovia

17. Patriaca k iónom - nechytaj
lovením
18. Značka Lutécia a Uránu - žen.
meno 21.8. - vyžaruje teplo
Pomôcky: toť, Paul, Ravel, Ariana, Paloma, Bekr J.
Pripravila A. Rihová
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Štiavnické noviny
pred 10 rokmi
12.3.1998, ročník 9, číslo 11
Návrh zákona odovzdaný
V prvý marcový deň odovzdal
primátor nášho mesta Ing. M.
Lichner CSc. ministrovi pôdohospodárstva Petrovi Bacovi návrh zákona o ochrane a rozvoji
územia B. Štiavnice a okolia, zapísaného o svetového dedičstva.
Je predpoklad, že tento zákon
bude prerokovaný v parlamente
ešte do tohtoročných volieb.
ŠN
Blahoželanie veľprepoštovi
Emanuelovi Schubertovi
11.3.1998 uplynulo už 7 desaťročí, čo bol v B. Bystrici vysvätený
na kňaza veľprepošt E. Schubert.
Všetci, ktorí ho poznajú, mu čo
najúprimnejšie blahoželajú a
prajú v roku vzácneho životného
jubilea – deväťdesiatpätín dobré
zdravie a čo najviac milostí od
Pána Boha.
J.N.
Uvedenie do činnosti
Podsitnianske kultúrne centrum.
Podsitnianske osvetové stredisko pozýva našich spoluobčanov
na slávnostný úvod do svojej
činnosti dňa 20.3.1998 o 16 hod.
v aule SPŠ S. Mikovíniho v B.
Štiavnici. O kultúrny program sa
postarajú viaceré súbory a obyvatelia okresu B. Štiavnica.
Organizátori
Jubilejná výstava Vojtecha
Remeňa
Pri príležitosti životného jubilea 70.narodenín sa 12.3.1998
v Galérii J. Kollára uskutočnila
slávnostná vernisáž výstavy doc.
akad. soch. Vojtecha Remeňa z
Ilije, Kresby – sochy – medaily
– III. stretnutie...
M. Čelková
Múzeum v Klopačke otvorené
Oznamujeme občanom nášho
mesta, že 1.3.1998 bola sprístupnená pre verejnosť expozícia baníctva v Klopačke. Návštevníci
majú možnosť vidieť unikátne
banícke pracovné nástroje, prístroje a zariadenia, ako aj portréty významných osobností
baníctva...
Ing. M. Hock
Prehliadka poľovníckych
videofilmov Levice ´98
Porota na svojom neverejnom
hodnotení 7.3.1998 rozhodla,
že v kategórii dokumentárnych
filmov získal 3. cenu film Dni
sv. Huberta ´97 od autora Petra
Ivašku...
Marián Číž
(články sú skrátené)
Pripravil: Roman Kuruc
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Pocta ženám
8. marec - Medzinárodný deň žien
- sa oslavuje na celom svete. Jeho
história je spojená s bojom žien
za rovnoprávnosť s mužmi. Nie je
to žiaden komunistický sviatok,
ako sa mnohí domnievajú. V našom meste sa oslavuje každoročne. Tento raz to bolo v miernom
predstihu.
6. marca v popoludňajších hodinách sa v bývalej jezuitskej kaplnke zišli ženy všetkých vekových
kategórií. Organizačne oslavy
pripravili výbor Živeny - spolku
slovenských žien na čele s predsedníčkou Jolanou Šamovou, Mestom B.Štiavnica a stranou Smer SD. Už pri vchode do miestnosti
každá účastníčka dostala vkusný
vankúšik. Podujatie otvoril čestný člen Živeny Vladimír Poprac
básňou Žena. Na jeho vystúpenie
nadviazal primátor mesta Pavol
Balžanka tiež poetickým slovom.
Mária Petrová privítala všetkých
prítomných vrátane hostí. Mesto

okrem primátora zastupoval poslanec MsZ Ondrej Michna, stranu Smer-SD jej okresný predseda
Marián Zimmermann a SBM riaditeľ Jozef Labuda. Primátor mesta vo svojom krátkom príhovore
sa za všetkých mužov B.Štiavnice
poďakoval ženám za prácu, ktorú
vykonávajú v prospech spoločnosti a rodiny. Pôsobivou básňou
neznámeho autora Kvety vzdal
hold ženám Peter Danáš. Hodnotný hudobný, takmer hodinový,
program pripravili učitelia a žiaci
ZUŠ. Prítomní muži obdarovali
každú účastníčku voňavým klinčekom a tie šťastnejšie dostali aj
bozk na líčko. Na záver Mária Petrová všetkých rozveselila vtipným
mailom o ženách a mužoch. K
dobrej nálade prispel príjemnými
melódiami aj p. Minka.
Malé občerstvenie pripravili členky Živeny, hlavným sponzorom
podujatia bola p. Ľudmila Blašková.
Nora Bujnová

Velikáni baroka a romantizmu
Organový recitál - nielen hudba,
ale aj pútavé sprievodné slovo.
Koncerty v evanjelickom chráme
sú vždy neopakovateľným umeleckým zážitkom. K neobyčajnej
atmosfére prispieva i interiér kostola - elipsovitý pôdorys, ktorý je
rozšírený po stranách trojetážovými galériami ako v divadle alebo
opere. Organový recitál mladého
talentovaného organistu Martina
Baka (1980) so zaujímavým sprievodným slovom Jaroslava Pehala
prispel k zmysluplnej sebareflexii
každého návštevníka koncertu.
Organové sakrálne diela J. S. Bacha, J. K. Vaňhala a J. Brahmsa korešpondovali s hĺbavým pôstnym
obdobím. Sprievodné slovo moderátora (podotýkam pripravené
šikovne prístupne) predstavilo
osobnosť organistu, absolventa
VŠMÚ v Bratislave, žiaka vynikajúceho pedagóga - organistu
prof. Michalka. Martin Bako je
rodákom z Banskej Bystrice, ZUŠ
navštevoval v Žiari nad Hronom a
Nových Zámkoch.
Hre na organe sa učil aj súkromne.
Známe je jeho nedeľné koncertovanie vo Viedni. V súčasnosti je
organistom v Dóme sv. Martina a
v kostole trinitárov v Bratislave.
Pútavé sprievodné slovo Jaroslava

Pehala priblížilo návštevníkom
životné osudy významných skladateľov. Málokto vie, že J. S. Bach
ako 10-ročný osirel a vychovával
ho jeho starší brat a strýko. Prvé
manželstvo J. S. Bacha (so strýkovou dcérou) sa skončilo nešťastne.
Tri deti a nakoniec aj manželka
zomreli. V druhom manželstve
(so speváčkou) splodil J. S. Bach
neuveriteľných 11 detí. I napriek
operáciám však umelec zomiera
úplne slepý.
Predstaviteľ romantizmu Johannes
Brahms začínal s klavírnou hrou
ako 7-ročný a v desiatich rokoch
už vystupoval. Slávu a uznanie v
dospelosti nezískal ihneď. Povahove bol tvrdý, sarkastický, nemal
veľa priateľov. Jeho srdce i napriek
tomu bolo „zlaté“ - pomáhal
mnohým hudobným skladateľom
v presadení sa v hudobnom svete.
Poldruhahodinový organový recitál mladého umelca odmenili návštevníci až v úplnom závere vďačným dlhotrvajúcim potleskom.
Poďakovanie za organizátorov
(Odd. kultúry, cestovného ruchu
a športu) i návštevníkom koncertu predniesla dozorkyňa evanjelického a. v. cirkevného zboru
pani Ľudmila Blašková.
Brigita Herrmannová

Kultúrny a športový
desiatnik
Pondelok o 17.00 (kurz)
JOGA
Stretnutie, ktoré osvieži vašu
dušu aj telo. Miesto: Trámová
miestnosť Rubigall, info: 045 694
96 51
do 31.3.2008 (výstava)
PRVENSTVÁ NERASTNEJ
RÍŠE SLOVENSKA
Aj na území našej vlasti bolo objavených niekoľko pre svet nových druhov nerastov. Časť z nich
uvidíte aj na tejto výstave. Miesto:
Berggericht, info: 045 694 94 51
do 4.4.2008 (výstava)
LADISLAV ZACHARIDES
JEHO VÝTVARNÁ TVORBA
Výstava približuje dielo amatérskeho výtvarníka Ladislava Zacharidesa. Miesto: Galéria Jozefa
Kollára, info: 045 694 94 51
14.3.2008 o 18.00 (folkový recitál)
MARIÁN GEIŠBERG A SYN
Vystúpenie známeho slovenského herca a pesničkára. Miesto:
Kaviareň Divná pani, info: 045
694 96 51, vstupné: dobrovoľné
15.3.2008 (turistika)
ZÁVER ZIMNEJ TURISTICKEJ
SEZÓNY
Výstup na legendárny Paradajz.
Miesto: Paradajz, info: Ing. Róbert Melcer - 0907 522 840
15.3.2008 o 18.30 (kino)
30 DNÍ DLHÁ NOC
V mestečku Barrow, ktoré každú zimu na niekoľko dlhých dní
ovládne mráz, samota a tma.
Tohtoročná zima však prinesie
aj smrť. Po krvi bažiace bytosti
vyrážajú na krvavú žranicu a zostávajú po nich iba rýchlo chladnúce telá. Ako ich zastavíte, keď
nevyjde slnko? Horor, USA, 113
min., MN, vstupné 60,16.3.2008 o 10.00 (šport)
VOLEJBAL
Ligový zápas 9.kola II volejbalovej ligy medzi STJ Drieňová - VK
Vráble. Miesto: telocvičňa III ZŠ
J. Kollára, Drieňová
18.3.2008 o 18.45 (filmový klub)
ADAMOVE JABLKÁ
Táto komédia je modernou náboženskou bájkou o viere a boji
medzi dobrom a zlom. Dánsko,
94 min., vstupné 60,- s preukazom FK 40,19.3.2008 o 18.30 (kino)
MEDVÍDEK
Traja muži majú tri ženy. Traja
muži majú problémy so svojimi
ženami. To preto, lebo tri ženy
majú celkom inú predstavu o živote, ako ich traja muži… A nie
vždy môže ísť o rovnaké dvojice!
Komédia, ČR, 98 min., MN 12,
vstupné 60,-
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Predám sedačku 3+2+1 béžovú
rozťahovaciu s úložným priestorom.Cenadohodou.0902079958.
Kúpim stavebnú miešačku na 3 4 fúriky. V dobrom technickom
stave. Ihneď. 0908 287 683
Predám FIAT DUCATO, r.v.
1997, 9-miest, 2,5TD, prídavné kúrenie, ťažné zimné reťaze,
nadstavba podlahy, červené,
cena dohodou. 0903 322 182
Murárske práce 0903 271 161
Prijmeme čašníka, krupiéra.
Nástup ihneď. Kontakt: 0948 103
301, 0905 878 491
Prijmeme kuchárov, čašníkov
od 1. apríla, výučný list. 0902
841 511
Kúpim zlato, striebro. 0908 531
348
Montáž a prenájom stavebných
lešení. MIDE s.r.o. 0907 812 219
Predám letné pneumatiky aj s
diskami na škodu Fabia, lacno.
Č.t.: 0908 553 556, 692 92 39
Predám integrovanú motoprilbu
AKIRA. 3 krát použitá, treba vidieť. 0908 618 563
Pílenie dreva na klátiky 1m3
130,-Sk. 0908 655 270
Predám kaviarenské čalúnené (čierne)kreslá + stoly pre 24
osôb, jedálenské stoly + stoličky
pre 22 osôb aj so slávnostným
poťahom, novú škrabku na zemiaky na 6 kg. Cena dohodou
0908 963 829, 0905 503 529

Byty, domy, priestory
Prenajmem kancelárske priestory na Ul.Dolná 18 (Schindlerka).
Kontakt 0905 441 170
Prenájom obchodných a kancelárskych priestorov. Dolná 2
(bývalé OPP) 0907 441 728
Kúpim byt v Banskej Štiavnici,
súrne. 0915 219 421
Kúpim 2-3 izbový byt v Banskej
Štiavnici. 0903 785 660
Prenajmem 1 – izbový byt,
4.000,-Sk + energie. 0905 762 039
Dám dlhodobo do prenájmu
kompletne
zrekonštruovaný,
plne zariadený 3 – izbový byt na
sídlisku Drieňová. Nachádza sa
na ulici L.Svobodu a je ihneď k
dispozícii. Cena 8.000,-Sk + energie. 045 691 28 91, 0905 661 085
Kúpim 1, 2, 3 alebo 4 – izbový
byt v Banskej Štiavnici. Platby v
hotovosti. 0907 825 996
Predáme dvojgeneračný rodinný dom v Banskej Štiavnici, Bernolákova 9 s možnosťou prestavania na dve samostatné bytové
jednotky, 14 ár záhrada v dobrej lokalite, cena 2,8 mil. Sk pri
vážnom záujme možná dohoda.
0902 889 364.

Začala sa sezóna
cestných behov

Volejbal

Inzercia

Polovičný úspech
Banskoštiavnickí volejbalisti odohrali ďalší dvojzápas v jarnej časti
sezóny na palubovke VKM Zlaté
Moravce. Keďže domáci vyskúšali
množstvo mladých hráčov vo svojej základnej zostave, naši volejbalisti nemali v prvých setoch žiadny problém. Obrat prišiel, keď sa
na ihrisko dostavil skúsenejší domáci nahrávač a hneď bol problém na scéne. Znamenalo to prvú
stratu setu a obrovské problémy v
poslednom. I napriek týmto skutočnostiam naši chlapci zaznamenali výhru prvého zápasu 3:1 (s
pomerom lôpt: -23,-16,20,-27) a
tým aj upevnenie si prvého miesta
na čele tabuľky.
Do druhého zápasu naše družstvo
Celková tabuľka:
poradie družstvo
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nastúpilo síce s obmenenou zostavou, ale ani táto zmena nestačila
na zdrvujúcu porážku 3:0 (s pomerom lôpt v 19,14,12). I keď sa
naši volejbalisti snažili mnohými
striedaniami navrátiť víťaznú náladu, ani základná "šestka" už nemohla odvrátiť prehru. A tak po
šnúre 11 víťazstiev prišla na rad
prvá prehra.
Ďalší zápas sa uskutoční dňa:
16.03.2008 o 10:00 v telocvični na
ZŠ Jozefa Kollára na Drieňovej.
Príďte nás povzbudiť!
Zostava: Roman Katrinec, Dano
Jackuliak, Marian Helej, Peter
Macák, Andrej Marko, Slavomír
Palovič, Martin Kaššay, Lukáš
Miko.
Mgr. Martin Kaššay

zápasy

výhry

1.

Ban.Štiavnica

16

12

prehry sety

4

37:21

lopty

1308:1269

body

28

2.

Zl. Moravce

16

10

6

35:23

1326:1246

26

3.

Vráble

16

5

11

22:36

1273:1333

21

4.

Hliník

16

5

11

23:38

1320:1379

21

Futbal - FK Sitno
Príprava: 2 zápasy - 2 remízy
8.3. Žiar „B“ - Ladomerská Vieska
- B. Štiavnica - 1:1 (0:1)
Zostava: P. Hanzlík - Netolický - R.
Košarník (63.Markievič) Sviržovský, Dulaj (48. Mališ) - Pajerský,
Barák (18. Rusnák), A. Hanzlík,
Majer - Šimko, Želiar
Sobotňajší prípravný zápas mužstiev V. ligy (1. B. Štiavnica, 5. L.
Vieska) sa odohral na ihrisku s
umelou trávou v Žiari nad Hronom. 1. polčas sa odohral vo vlažnom tempe, s množstvom nepresností. Domáci sa ujali vedenia v
18. min. a keďže boli o čosi aktívnejší, 1. polčas zaslúžene vyhrali.
Úvod 2. polčasu lepšie vyšiel našim hráčom, ktorí si vypracovali
územnú i hernú prevahu, výsledkom čoho bol pekný vyrovnávajúci gól, keď Šimko spoza šestnástky
hlavou preloboval domácu obranu i brankára. V závere 2. polčasu
domáci hru v poli vyrovnali, no
gól už nepadol.

Želiar, Dulaj, Majer, (46. Markievič) - Šimko, Rusnák.
V nedeľu odohrali naši futbalisti ďalší prípravný zápas, tento
krát opäť na umelej tráve, ale vo
Zvolene s účastníkom I. triedy
zvolenského OFZ. Podobne ako v
sobotu sme prehrali 1. polčas, keď
Pliešovce sa v 15. min. ujali vedenia po chybe našej obrany a brankára. Opäť podobne ako v sobotu
2 polčas lepšie začali naši hráči.
V 50. min. hlavičkou vyrovnal na
1:1 Mališ a v 58. min. po peknej
akcii z ľavej strany vsietil Dulaj
náš druhý gól. No v 70. min. hráč
Pliešoviec vystrelil spoza 11 - ky
a lopta pomedzi brankárove ruky
skončila v našej bránke. Náš súper
sa v 78. min. mohol ujať vedenia,
no technická strela jeho útočníka opečiatkovala spojnicu žrde a
brvna. Negatívnou stránkou tohto
stretnutia bolo zranenie kolena
Majera, ktoré si vyžiada niekoľkotýždňové liečenie.

9.3. B.Štiavnica - Pliešovce - 2:2 (0:1)
Zostava: Kraják - Netolický - Mališ, A. Hanzlík, Poprac - Pajerský,

Roman Kuruc

„Čiernokľačianska pyxida“
Za pekného počasia sa v obci
Čierne Kľačany v okrese Zlaté
Moravce konal 15. ročník cestného behu. Súťažilo sa na 5 km
a 15 km pod názvom „Čiernokľačianska pyxida“. Na štart sa
postavilo 132 pretekárov. Pretek bol zaradený do Slovenskej
bežeckej ligy. Na pretekoch sa
zúčastnili aj banskoštiavnickí
bežci veteráni. V behu na 15 km
vo svojej vekovej kategórii sa Juraj Cengel (ŠAC) umiestnil na 2.
mieste. V behu na 5 km sa Daniel Matis (AK Horáčik) umiestnil
na krásnom 2. mieste. Obidvom
pretekárom prajeme aby v nastávajúcej sezóne dosahovali
čo najlepšie výsledky. Najbližšie preteky sú 13. marca 2008
vo Zvolene – „Beh oslobodenia
mesta Zvolen“.
Karol Melcer

Futbaloviny
Romana Kuruca
„Myslíte si, že postranný
rozhodca môže byť nestranný?“
„Bol to vrcholne dramatický
zápas! Hostia siahli na dno
svojich schopností, domáci až
na dno pokladnice.“
„Hráčove požiadavky boli oveľa
adresnejšie ako jeho prihrávky.“

Útulok
2-mesačné šteniatko Darinka.
Šteniatko sa narodilo tesne po
Vianociach...Je to taký malý
darček prírody. Chýba mu
ľudský kamarát na hranie aj
na rozvíjanie psej osobnosti...
Darinka je veľmi pekná, hravá
a inteligentná sučka s huňatou
srsťou. Bude
nízkeho
vzrastu,
a preto je
vhodná do
bytu aj do
záhrady.
Bližšie informácie o šteniatku a aj o iných psíčkoch môžete získať na čísle telefónu:
0905 463 058, alebo na internetovej adrese OZ Záchrana
zvierat:
www.zachranazvierat.szm.sk
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ˇ
LEKÁREN
KU SPASITELOVI
ˇ
ˇ 13, 045 692 19 53
A.KMETA

vaša choroba - naša starosť,
vaše zdravie - naša radosť
Lekáreň ku Spasiteľovi je v historickej časti mesta, poskytujeme tieto služby:
- sme jedinou Klubovou lekárňou WALMARKU, poskytujeme celý sortiment tejto ﬁrmy v akciových cenách
- ponúkame kozmetiku značky: DOLIVA, LIRENE,
GREEN LINE, VICHY
- meriame krvný tlak
- možnosť telefonicky si objednať lieky (v pracovných dňoch
do 10.00 hod., vyzdvihnúť si ich môžete od 13.00 hod.)
Otváracie hodiny:

po - pi 7.30 - 16.00
sobota 8.00 - 11.00

Každý mesiac losujeme 10 šťastných výhercov
na základe pokladničného bloku o peňažné poukážky
v sume od 100,- do 1000,-Sk

Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne, prijme do pracovného
pomeru ASISTENTA OBCHODNÉHO ÚSEKU .
Požiadavky:
- znalosť maďarského jazyka slovom aj písmom
- skúsenosť v podobnej pracovnej pozícii vítaná
- práca na PC
- komunikatívnosť, lojalita
Životopisy zasielajte na e-mail: personalne @steiger.sk,
alebo fax: 045/6772234.Inf. tel.č.: 045/6787234

Výberové pohovory - sprostredkovanie
1-ročného zamestnania do SRN
BONUS
Záverečné losovanie 28.2.2009
o hlavnú cenu
DOVOLENKA PRI MORI
Zoznam výhercov bude vyvesený nasledujúci
deň po zlosovaní za predchádzajúci mesiac.
Bližšie informácie vo Vašej lekárni
HELIOS (pod poštou). Začíname už 1.3.2008.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v dňoch od
02.04.2008 – 03.04.2008 uskutoční výberové pohovory pre uchádzačov o jednoročné zamestnanie do Spolkovej republiky Nemecko pre oblasť hotelových a reštauračných služieb (ZIHOGA), systémovej gastronómie (Mc´ Donalds), pre ostatné činnosti (GAST
- remeselné a poľnohospodárske povolania) a pomocnice v domácnosti.U uchádzačov sa vyžaduje odborné vzdelanie, príp. prax
v požadovanej činnosti a dobré jazykové znalosti.
Bližšie informácie získate na tel.č.045/6830952,53, alebo na e-mail.
adresách michaela.kruzlicova@upsvar.sk, jozef.inglot@upsvar.sk
a na internetovej adrese: www.eures.sk
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