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T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € / 9,-Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Dňa 14.12.2009 sa konalo 
posledné rokovanie mestského 
zastupiteľstva v roku 2009. 
Rokovanie otvoril a viedol 
primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka. Hlavným bodom 
rokovania bolo schvaľovanie 
rozpočtu na rok 2010, 2011 a 

2012. Na rokovaní sa zúčastnil 
aj podpredseda vlády JUDr. 
Miroslav Číž.

 Uznesenia zo zasadnutia riadneho 
MsZ

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení 

MsZ
A. berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení z ro-

kovania riadneho MsZ, konaného 
dňa 2.11. 2009 a z rokovania mimo-
riadneho MsZ, konaného dňa 19. 
novembra 2009, bez pripomienok.  
 3.str.

Festival

„Jeden svet“

str. 10

Pozvánky

Tanečný mestský a 
Banícky ples

str. 6 - 7 

Inzercia

Inzercia

MsÚ info...

Rozpočet mesta na 
rok 2010

 str. 3 - 4

Schválený rozpočet na rok 2010
Pokračovanie v realizácii režimu parkovania v našom meste a zhodnotenie aktuálneho stavu

Na predchádzanie požiarov je dôležitá prevencia, bezpečnosť a vykonávanie protipožiarnych kontrol

Dňa 8. 1. 2010 sa konalo 
stretnutie členov DHZ Banská 
Štiavnica s občanmi mesta 
Banská Štiavnica v požiar-
nej zbrojnici Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej 
Štiavnici, Ul. Andreja Sládko-
viča 15, zamerané na informo-
vanie občanov o ochrane pred 
požiarmi, požiare od komínov, 
zimnú údržbu, novú vodo-
vodnú hydrantovú sieť mesta, 
podnety a návrhy občanov.

Všetkých prítomných privítal 
predseda DHZ p. Poprac, ktorý 
zároveň aj otvoril schôdzu týkajú-
cu sa informovania občanov mesta 

o protipožiarnej bezpečnosti a vý-
kone preventívnych protipožiar-
nych kontrol členmi DHZ Banská 
Štiavnica. V  stručnosti zhodnotil 
požiare za uplynulé obdobie, na 
ktorých eliminácii sa podieľali aj 
členovia DHZ Banská Štiavnica: 2 
júlové (1998) domové požiare Pod 
Paradajzom, z toho jeden dom to-
tálne zhorel, 13.októbra 1998 ka-
tastrofálny požiar Strednej lesníc-
kej školy, požiar vznikol takisto od 
komína, 28.júla 2007 veľký požiar 
na starom ihrisku (elektroinštalá-
cia), Rok 2009 požiar za Botani-
kou, zhorela nová prístavba pre 
neopatrnosť pri letovaní.

 3.str.

Členovia DHZ s občanmi mesta

.
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Na stretnutí DHZ bol odovzdaný Mgr. Pavlovi Balžankovi hasičský preukaz
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Chuligáni na sídlisku Drieňová

Chcem sa opýtať kompetent-
ných, kedy bude konečne pokoj na 
sídlisku Drieňová? Vo večerných 
a nočných hodinách (a nielen cez 
víkend) sa z tohto sídliska stáva 
raj pre opitú a podľa všetkého aj 
„zhulenú“ mládež! Čím ďalej, tým 
mladší tu vykrikujú, nadávajú, roz-
bíjajú...načo je kamerový systém, 
načo sú nám policajti ?      obyvateľ 

Odpoveď:

MsPo spoločne so štátnou polí-
ciou Obvodným oddelením PZ v 
Banskej Štiavnici posilnila hliad-
kovú činnosť na sídlisku Drieňová, 
čím chceme znížiť uličnú krimina-
litu, resp. nastoliť poriadok v uli-
ciach nášho mesta. Novelou zákona 
o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov sa sprísnil postih 
maloletej osoby, t.j. osoby mladšej 
ako 15 rokov za požívanie alkoho-
lických nápojov vo forme pokuty, 
ktorá bude uložená zákonnému zá-
stupcovi maloletej osoby. Zákonný 
zástupca je povinný zabezpečiť, aby 
jeho maloleté dieťa nebolo súčasťou 
alkoholického zoskupenia mládeže 
na verejnom a ani na žiadnom inom 
mieste, kde sa podáva alkohol ale-
bo iné návykové látky. Pokiaľ je to 
v silách polície, robíme a urobíme 
všetko pre to, aby sme zabezpečili 
pre vás a ostatných občanov nášho 
mesta pokoj a pokojný spánok. Nie 
je jednoduché vyriešiť priestupok 
proti verejnému poriadku, alebo 
priestupok na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými toxiko-
mániami len vlastnými silami bez 
pomoci a ochoty svedkov, ktorí by 
mali vypovedať proti páchateľovi 
priestupku, teda aj vás občanov. Len 
spoločnými silami môžeme lepšie 
eliminovať tento fenomén, ktorým 
je sídliskový alkoholizmus a dro-
gy. Za MsPo vám môžem prisľúbiť, 
že budeme častejšie kontrolovať a 
prísnejšie postihovať porušenia zá-
kona zo strany mládeže a to nielen 

na sídlisku Drieňová, ale v celom 
meste Banská Štiavnica.

Náčelník JUDr. Dušan Lukačko

Bude niečo ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či 
sa v BŠ neplánuje nejaká výstavba 
nákupného centra typu (Europa, 
Aupark, StopShop). Nenarážam na 
výstavbu priestorov na prenájom, 
kde zväčša končia čínske a pod. ob-
chody. Ďalej sa chcem opýtať, či a 
čo by sa malo nachádzať v Zlatom 
dvore, v ktorom je stále veľa voľ-
ných miest.  Občan BS 

Odpoveď: 

Stavebný úrad aktuálne neevidu-
je žiadneho investora o realizáciu 
nákupného centra na území mesta. 
V objekte zvanom ,,Zlatý dvor“ sa 
nachádzajú jednotlivé priestory pre 
obchod a služby. Jednotlivé pre-
vádzky sú prenajímané vlastníkom 
(súkromnou osobou) do užívania 
podľa zámeru na základe rozhod-
nutia Reg. Úradu verejného zdra-
votníctva.
Neustále štekanie psa !!!

Dobrý deň, chcela by som upo-
zorniť na neustále štekanie psa na 
lesníckom internáte - začína ráno 
pred 5:00 hod a končí po 23:00 hod. 
a aj počas víkendov !Pes patrí údaj-
ne p.Petrikovičovi. Mestskú políciu 
sme informovali, avšak náprava 
nenastala. Dokedy bude znepríjem-
ňovať tento štekot život obyvateľov 
Podkalvárie? Nech si pán Petrikovič 
nechá psa v mieste svojho trvalého 
bydliska!!! Ďakujeme - všetci! Anna 

Odpoveď:

MsPo v Banskej Štiavnici neevi-
duje podnet, sťažnosť, informáciu k 
tejto veci. 

Areál lesníckeho internátu (DM 
SOŠ lesníckej) spravuje Stredná 
odborná škola lesnícka. Odporúča-
me Váš podnet adresovať správcovi 
areálu - Stred. odbor. škola lesnícka 
Banská Štiavnica, Akademická 11, 
969 01 Banská Štiavnica.

Vyberáme z Čiernej skrinky

Lyžovačka

Salamandra Resort a MZL, 
s.r.o., autobusová doprava Ban-
ská Štiavnica Vám ponúkajú bez-
platný SKI – BUS
Odchody bezplatnej prepravy 

denne:

08:20 CBA – Drieňová
08:30 Križovatka
08:40 Kammerhof
08:45 MsÚ
Parkovisko (Horná Roveň)
Odchod späť:
16:00 Parkovisko (Horná Ro-

veň)
Viac info: www.salamandra.sk

Bolo...

1.1.

Tradičné Novoročné stretnutie 
s občanmi a návštevníkmi mesta 
na Námestí sv. Trojice.
7.1.

Novoročné stretnutie so za-
mestnancami Mestského úradu.
11.1.

Novoročné stretnutie so za-
mestnancami Technických slu-
žieb, m. p., Mestských lesov 
Banská Štiavnica, spol. s.r.o., a 
Bytovej správy, s.r.o. 
12.1.

Uskutočnilo sa novoročné pri-
jatie predstaviteľov ZMOS, medzi 
ktorými bol aj primátor nášho 
mesta Mgr. Pavol Balžanka, pre-
zidentom SR Ivanom Gašparo-
vičom v Prezidentskom paláci v 
Bratislave.
14.1.

Slávnostné prijatie veľvyslanca 
Kubánskej republiky na Sloven-
sku J. E. Davida Paulovicha Esca-
lonu v obradnej sieni Radnice. 
Po prijatí budú nasledovať Rud-
nobanský šachtág a spomienkové 
stretnutie konané pri príležitosti 
50. výročia začatia spolupráce 
československého a kubánskeho 
baníctva.  

Bude....

15.1.

Tradičné novoročné stretnutie 
predstaviteľov samosprávy mesta 
Banská Štiavnica s predstaviteľmi 
organizácií, inštitúcií a fi riem pô-
sobiacich v Banskej Štiavnici.
16.1.

Účasť na slávnostnom otvorení 
nového lyžiarskeho strediska Sa-
lamandra resort. 
19.1.

Uskutoční sa zasadnutie Mest-
skej rady.

Účasť na Dni otvorených dverí 
v Katolíckom gymnáziu sv. Fran-
tiška Assiského v Banskej Štiav-
nici.
21.1.

Odovzdanie stavby rekultivá-
cie skládky.

Andrea Benediktyová 

Dňa 25.12.2009 o 17.30 hod. 
bolo na MsPo oznámené, že 
pod čerpacou stanicou VION 
leží na chodníku neznáma oso-
ba. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o J.R. z 
Banskej Štiavnice, ktorý má zdra-
votné problémy. Menovaný bol 
hliadkou prevezený na lekárske 
ošetrenie. 

Dňa 28.12.2009 o 01.50 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v byte na Ul. Bratská dochá-
dza k rušeniu nočného pokoja. 
Po príchode hliadky MsPo na 
miesto sa v byte nachádzali 4 
nájomníci, ktorí príliš hlasnou 
hudobnou produkciou  rušili 
ostatných bývajúcich. Priestupok  
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.    

Počas vianočných sviatkov a 
Silvestra  Mestská polícia zabez-
pečovala verejný poriadok,   bez-
pečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky v meste Banská Štiavnica. 

Dňa 1.1.2010 o 02.00 hod. bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Budovateľská, kde dochádzalo k 
rušeniu nočného pokoja. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o A.B. a Š.V. obaja z 
Banskej Štiavnice. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990  Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Poškodená MK na ul. Pod Červenou studňou – dňa 25. 12. 2009 po závalo-
vých dažďoch. Práce na odstránení tohto stavu vykonal pán Gregáň – J. G. 
Služby, za čo mu touto cestou ďakujeme.
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Polícia informuje 

Poďakovanie

1.str.

3. Návrh rozpočtu mesta Ban-
ská Štiavnica pre roky 2010, 2011 
a 2012 

MsZ A. schvaľuje 
I. rozpočet Mesta Banská Štiavni-

ca pre rok 2010 nasledovne:
1. Bežný rozpočet
- príjmy 4 530 838 €
- výdavky 2 910 110 €    
2. Kapitálový rozpočet
- príjmy 264 856 €
- výdavky 943 208 €
3. Príjmy rozpočtových organi-

zácií mesta:
a. Z. škola J. Horáka 2 058 €
b. Z. škola J. Kollára 4 989 €
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka 3 500 €     
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára 1 700 €     
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka 10 108 €
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára 5 175 €
g. Z. umelecká škola 16 797 €
h. Centrum voľného času 3 000 €
i. MŠ Bratská 8 519 €
j.MŠ 1. mája 4 500 €
Spolu: 60 346 €
4. Výdavky rozpočtových organi-

zácií mesta:

a. Z. škola J. Horáka 578 895 €
b. Z. škola J. Kollára 368 454 €
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka 64 160 €
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára 32 930 €
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka 73 287 €
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára 30 130 €
g. Z. umelecká škola 244 251 €
h. Centrum voľného času 83169 €
i. MŠ Bratská 210 863 €
j. MŠ 1. mája 245 817 €
Spolu: 1 931 956 €
5. Rozpočet spolu
- príjmy 4 856 040 €
- výdavky 5 785 274 €
6. Finančné operácie
-príjmy 1 034 777 €
-výdavky 98 850 €
II. vyrovnanie schodku rozpočtu 

návratnými zdrojmi fi nancovania, a 
to konkrétne bankovým úverom. 

B. berie na vedomie
a.) výhľadový viacročný rozpočet 

Mesta Banská Štiavnica a rozpočto-
vých organizácií mesta na roky 2011 
a 2012 

b.) stanovisko hlavného kontro-
lóra mesta k návrhu viacročného 
rozpočtu mesta na roky 2010- 2012

4. Návrh rozpočtu Technických 
služieb, mestský podnik, Banská 
Štiavnica na rok 2010, 2011, 2012

MsZ A. schvaľuje
rozpočet Technických služieb, 

m.p., Banská Štiavnica na roky 2010, 
2011, 2012  nasledovne:

Bežný rozpočet 2010 
- príjmy 1 591 168 €
- príjmy cez fi n. operácie 208 490 

€
- výdavky 1 795 417 €
Bežný rozpočet  2011
- príjmy 723 282 €
- výdavky 723 282 €
Bežný rozpočet  2012
- príjmy 723 282 €
- výdavky 723 282 € 
5. Návrh VZN mesta Banská 

Štiavnica o dani z nehnuteľností 
MsZ A. schvaľuje
v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení neskorších zmien a doplnkov 
a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v znení...  4.str.

Schválený rozpočet na rok 2010

Medené žľaby

Neznámy páchateľ dňa 7.1.2010 
v čase  od 15:00 hod do 8.1.2010 
do 11:00 hod odcudzil z budovy 
SPŠ Samuela Mikovíniho v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Akademickej 
medené žľaby a časť medenej od-
kvapovej rúry, čím uvedenej škole 
spôsobil škodu vo výške 3 080,- €. 
Uvedeným konaním sa dopustil 
trestného činu podľa § 212 ods. 1 
Tr. Zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody v dĺžke 5 rokov. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu po-
licajný zbor zaručuje. 
Poškodenie cudzej veci

Policajti OO PZ v Banskej Štiav-
nici zistili dvoch páchateľov z Ban-
skej Štiavnici, mladistvých P.M. a 
S. F., ktorí dňa 8. 1. 2010 na Ul. 
Budovateľskej v Banskej Štiavnici 
poškodili elektroinštalácie na bu-
dove bytovej správy mesta Banskej 
Štiavnici, ktorej spôsobili škodu vo 
výške cca 700,- €. Svojím konaním 
sa dopustili trestného činu podľa 
§ 245 ods. 1 Tr. zákona, za čo im 
hrozí trest odňatia slobody až do 
výšky 3 rokov. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Vážený pán riaditeľ,

v mene občanov B. Štiavnice, 
mestskej samosprávy i v mene 
svojom vyslovujem poďakovanie 
zamestnancom Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoloč-
nosti a.s., závod 06 Zvolen, Ž. n. 
Hronom, prevádzka B. Štiavnica, 
za zodpovedný a vysoko profesi-
onálny prístup pri odstraňovaní 
poruchy na zásobovacom potrubí 
pitnej vody, na sídlisku Drieňová, 
v nedeľu, 19. decembra 2009. 

Napriek tomu, že to patrí k ich 
pracovným povinnostiam, v mi-
moriadne nepriaznivých poveter-
nostných a pracovných podmien-
kach vynaložili veľké úsilie, aby 
obyvatelia sídliska nepriaznivé 
dôsledky poruchy pociťovali čo 
najmenej.

Preto si dovoľujem požiadať Vás, 
vážený pán riaditeľ, aby ste práve 
túto činnosť pánov J. Petríka, F. 
Pappa, J. Maďara,  Milana Schille-
ra, a vedúcej strediska p. Bačíkovej 
osobitne zohľadnili pri hodnotení 
ich pracovných povinností.

S poďakovaním a s úctou,
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 

1.str. Rok 2010 hneď 2 požia-
re, 4.januára  požiar v bytovke na 
Hutníckej ulici č.6, požiar vznikol 
od komína. 4.januára  o 14.00 hod 
požiar komína na Klopačke, vďa-
ka rýchlemu zásahu našich dob-
rovoľných hasičov a Hasičského 
a záchranného zboru v Banskej 
Štiavnici nedošlo k roztrhnutiu ko-
mína. 7.januára 2010 horel komín 
na dome Andreja Kmeťa č.5, a to 
komín od Ružovej ulice. Ďalej in-
formoval o výkone preventívnych 
protipožiarnych kontrol členmi 
DHZ Banská Štiavnica, ktoré sa 
budú intenzívne vykonávať od 
termínu 15. 1. 2010 v objektoch 
(domoch, obchodoch a malých 
prevádzkach), kde sa nevykonáva 
štátny požiarny dozor. P. Toryský 
informoval o systéme čistenia ko-
mínov v meste a okolí podľa súčas-
ne platnej legislatívy (vyhláška č. 
401/2007). Upozornil, že pri samo-
čistení komínov majiteľmi nehnu-
teľností je potrebné mať potvrdenie 
o vyčistení komína, nevyhnutné je 
to najmä pri vymáhaní poistného 
krytia pri poistných udalostiach. 
Poukázal aj na to, že v súčasnosti je 

málo kominárov pre mesto, avšak 
je to práca nárazová. Ďalej upozor-
nil, že ľudia volajú kominára často, 
až keď sa niečo stane, je potrebné 
dbať na prevenciu vzniku požia-
rov. Zdôraznil, aby si preventivári 
pri výkone preventívnych protipo-
žiarnych kontrol pýtali potvrde-
nie o vyčistení komína. P. Borský 
upozornil o rozšírenom spôsobe 
pokrývania striech kanadským šin-
dlom – pri takejto strešnej krytine 
je potrebné do komína inštalovať 
lapač iskier, nakoľko ide o vysoko 
horľavú strešnú krytinu (z dôvo-
du bezpečnosti nielen samotného 
domu, ale i blízkeho okolia). Zis-
tené nedostatky pri preventívnych 
kontrolách je potrebné evidovať a 
do odstránenia závady nie je mož-
né komín používať. Vyzval občanov 
aby rešpektovali výkon preventív-
nych protipožiarnych kontrol, aby 
s preventivármi spolupracovali a 
dbali na ich upozornenia. Zdôraz-
nil, že je potrebné mať v poriadku 
elektroinštalácie v domoch, ktoré 
sú častými príčinami vzniku požia-
rov (každých 5 rokov je potrebné 
robiť revízie) a že každý občan je 

podľa platnej legislatívy zodpoved-
ný za prevenciu vzniku požiarov.

Nasledovala diskusia a podnety 
zo strany občanov. Podnety a návr-
hy občanov sa spracujú písomnou 
formou a odovzdajú sa na riešenie 
Mgr. Pavlovi Balžankovi, primáto-
rovi mesta Banská Štiavnica.

Po ukončení  diskusie Vladimír 
Poprac sa poďakoval občanom za 
účasť a stretnutie ukončil.

Ing. Martin Šinský, tajomník DHZ

Členovia DHZ s občanmi mesta
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3.str. neskorších predpisov 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č. 3/2009 o 
dani z nehnuteľností.

6. Návrh VZN mesta Banská 
Štiavnica o miestnych daniach 

MsZ
A. schvaľuje
v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien a dopln-
kov, v zmysle ustanovení zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpi-
sov Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č.  4/2009   
o miestnych daniach.

7. Návrh VZN mesta B. Štiavni-
ca o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné  stavebné 
odpady 

MsZ
A. schvaľuje
v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení neskorších zmien a doplnkov, 
v zmysle §-u 83 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v zne-
ní neskorších predpisov Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Banská 
Štiavnica č. 5/2009 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.

8. Návrh VZN – zmeny a dopln-
ky č. 2, Územný plán mesta Banská 
Štiavnica

MsZ
A. berie na vedomie
1. Správu o spracovaní Zmien 

a doplnkov č. 2,Územného plánu 
mesta Banská Štiavnica, 

2. „Návrh zmien a doplnkov č. 
2, Územného plánu mesta Banská 
Štiavnica“, 

3. Stanovisko Krajského staveb-
ného úradu v Banskej Bystrici o 
preskúmaní procesnosti obstaráva-
nia, súladu návrhu s územnoplá-
novacou dokumentáciou vyššieho 
stupňa a so všeobecne záväznými 
právnym predpisom  Návrhu zmien 
a doplnkov č. 2 Územného plánu 
mesta Banská Štiavnica, 

B. schvaľuje
1. „Zmeny a doplnky č. 2 Územ-

ného plánu Banská Štiavnica“,
2. „Vyhodnotenie stanovísk orgá-

nov a organizácií, fyzických a práv-
nických osôb a verejnosti, uplatne-

ných počas prerokovania Návrhu 
zmien a doplnkov č. 2, Územného 
plánu mesta B. Štiavnica“ a súhlasí 
so spôsobom riešenia pripomienok 
a námietok v  zmysle vyhodnotenia 
pripomienok obstarávateľom.

3. „Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č.  6/2009 
o územnom pláne Mesta Banská 
Štiavnica, zmeny a doplnky č. 2“. 

C. ukladá
MsÚ schválené „Zmeny a do-

plnky č. 2, Územného plánu mesta 
Banská Štiavnica“ uložiť na Mest-
skom úrade v B. Štiavnici, na Kraj-
skom stavebnom úrade v B. Bystrici 
a na stavebnom   úrade.

9. Program rozvoja bývania 
mesta Banská Štiavnica 

MsZ
A. schvaľuje
„Program rozvoja bývania mesta 

Banská Štiavnica na roky 2010 až 
2020“ v zmysle § 4 ods. 3 písmeno 
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

 10. Návrh Zásad hospodárenia s 
majetkom mesta Banská Štiavnica  

MsZ
A. schvaľuje
Zásady hospodárenia s majet-

kom Mesta B. Štiavnica upravené 
podľa novely zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí č. 258/2009 Z.z.

11. Správa o zhodnotení stavu 
parkovania + doplnenie režimu 
parkovania v meste Banská Štiav-
nica 

MsZ
A. berie na vedomie
Správa o zhodnotení stavu parko-

vania na základe schválenej novely 
a vykonanej  realizácie  dopravného 
značenia a doplnenia parkovacích 
miest v meste B. Štiavnica.

 B. schvaľuje
1. Doplnenie režimu parkovania 

a jeho zmeny pre rok 2010
2. Administratívny poplatok za 

vydanie rezidentskej karty (RK) 50 
€, platnosť karty je na všetkých spo-
platnených parkoviskách na území 
mesta. 

3. Doplnenie podmienok pre vy-
danie RK nasledovne:

umožniť prenájom parkovacieho 
miesta na Dolnej ružovej ulici pod-
nikateľským subjektom v počte ku-
sov 2, tak ako je to možné na iných 
uliciach v centre mesta v prípade, že 
voľné miesta na prenájom existujú. 

C. ukladá 

Mestskému úradu a Technickým 
službám, m. p.

1. postupne realizovať doplnenie 
režimu parkovania a jeho zmeny 

2. zabezpečiť režim parkovania v 
súlade s Prevádzkovým poriadkom 
pre parkovanie v meste Banská 
Štiavnica – rok 2010.

12. Správa o kontrolnej činnosti 
za 2. polrok 2009

MsZ 
A. berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Mesta Banská 
Štiavnica za 2. polrok 2009.

13. Návrh na odmenu hlavného 
kontrolóra

MsZ
A. schvaľuje
v zmysle §-u 18c, odseku 5, zá-

kona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov  odmenu hlavnému kontroló-
rovi Ing. Mariánovi Láslovi vo výš-
ke 15 % súhrnu mesačných platov, 
vyplatených za rok 2009.

14. Plán práce MsZ mesta Ban-
ská Štiavnica na I. polrok 2009

MsZ
A. berie na vedomie
Plán práce MsZ mesta B. Štiav-

nica a jeho orgánov na I. polrok 
2010.

15. Návrh na odmenu poslan-
com MsZ  

K bodu nebolo prijaté žiadne 
uznesenie. 

16. Majetkové veci Mesta Banská 
Štiavnica

a) Návrh Nájomnej zmluvy na 
prenájom nehnuteľného majetku 
mesta – Katolícke gymnázium na  
Ul. Kammerhofská č. 177/1 

MsZ v súlade s § 9a odst. (9) 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších 
úprav a s príslušnými ustanovenia-
mi Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica

A. určuje
dočasné využitie objektu Katolíc-

keho gymnázia na Ul. Kammerhof-
ská 177/1  na účely školstva a vzde-
lávania, čím je splnená podmienka 
osobitného zreteľa.

B. schvaľuje
1. nájomnú zmluvu na prenájom 

nebytových priestorov v objekte 
Katolíckeho gymnázia na Ul. Kam-
merhofská 177/1 v Banskej Štiavni-

ci, s podmienkami:
a) nájomná zmluva bude uza-

tvorená na dobu určitú, a to do 
15.7.2010, s cieľom využit ia výluč-
ne pre účely školstva a vzdelávania. 

b) nájom za celú dobu nájmu  
bude stanovený dohodou vo výške 
1 € (30,126,- Sk)

2. nájom hnuteľného majetku 
Mesta Banská Štiavnica evidované-
ho na stredisku č. 38 – ŠJ pri ZŠ A. 
Sládkoviča ako vybavenie kuchyne 
na dobu neurčitú, s nájomným vo 
výške 1 € ročne, pre nájomcu Spo-
jená katolícka škola sv. Františka 
Assiského.  

b) Návrh na vybudovanie nad-
stavby budovy súp. č. 52, k. ú. Ban-
ská Štiavnica – N. Kaník 

MsZ 
A. schvaľuje
1. zámer vybudovania nadstavby 

II. nadzemného podlažia objek-
tu p. Norbertom Kaníkom, Dolná  
Ružová 217/3, Banská Štiavnica na 
vlastné náklady.

2. dlhodobý prenájom časti ob-
jektu, podmienky nájmu budú 
upravené v nájomnej zmluve. 

Z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa a uzatvorenia zmluvy sa vy-
žaduje súhlas MsZ.

B. ukladá
Mestskému úradu, aby pred za-

čiatkom stavebného konania vyzval 
žiadateľa pána Norberta Kaníka, na 
predloženie statického posudku

17. Rôzne
a) Integrovaná stratégia rozvoja 

územia Verejno-súkromného part-
nerstva OZ Zlatá cesta pre  Program 
LEADER 

MsZ
A. berie na vedomie
Integrovanú stratégiu rozvoja 

územia Verejno-súkromného part-
nerstva Občianskeho združenia 
Zlatá cesta pre Program LEADER. 

b) Voľba prísediaceho súdu – 
Okresného súdu v Žiari nad Hro-
nom

MsZ
A. volí
za prísediaceho súdu - Okres-

ného súdu v Žiari nad Hronom na 
obdobie štyroch rokov:

- Maruniakovú Margitu, A. Pécha 
16, 96901 Banská Štiavnica,

- JUDr. Lakoštíka Alfonza, 1.mája 
11, 96901 B. Štiavnica.

18. Interpelácie a dopyty

MsÚ

Schválený rozpočet na rok 2010
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4.januára 2010 taxikár Zdenko 
Soldán (tiež člen DHZ) ohlásil o 
14.05 hod. požiar na budove Klo-
pačky (NKP) v Banskej Štiavnici, 
veliteľovi DHZ Banská Štiavnica 
Miroslavovi Krkoškovi. Vďaka po-
chopeniu mestského úradu býva pri 
hasičskej zbrojnici, ktorý okamžite 
vyhlásil požiar mestskou sirénou 
umiestnenou na hasičskej zbrojni-
ci DHZ Sládkovičova 15. Vzniknu-
tý požiar následne ohlásil zástupca 
primátora mesta Banská Štiavnica  
Ing. Juraj Čabák Hasičskému a Zá-
chrannému zboru v Banskej Štiav-

nici, ktorý spozoroval požiar  z 
budovy mestského úradu.   Zo za-
dechtovaného komína sa valil dym 
a šľahali plamene, komínové teleso 
bolo poriadne prehriate. Ručnými 
práškovými hasiacimi prístrojmi 
sa im podarilo tento horiaci živel 
zvládnuť, a preto nedošlo k jeho 
poškodeniu a následné rozšírenie 
požiaru na celú pamiatkovú bu-
dovu Klopačky. Príčina požiaru v 
objekte Klopačka je v štádiu vyšet-
rovania. Za DHZ Banská Štiavni-
ca zúčastnení členovia: Miroslav 
Krkoška, Zdeno Soldán, Michal 

Bokroš, Ing Vladimír Kottila a 
Zdenko Soldán ml. Za HaZZ 
Banská Štiavnica : Anton Golian, 
Pavol Mlynárik a Marcel Kačáni. 
Srdečne ďakujeme hasičom HaZZ 
a DHZ Banská Štiavnica za pomoc 
pri záchrane národnej kultúrnej 
pamiatky v mene občanov nášho  
mesta Banská Štiavnica.

Hasiči HaZZ Banská Štiavnica 
zasahovali  v tento deň aj pri po-
žiari  bytovky na Hutníckej ulici 
v Banskej Štiavnici časť Štefultov. 
Príčina  požiaru je tiež v štádiu vy-
šetrovania. Vladimír Poprac

Klopačka v zajatí dymu a plameňa 

Dňa 20.12.2009 sa konala v Zá-
vadke nad Hronom tanečná súťaž 
pre deti pod názvom „Tanečné ná-
deje Horehronia“. Súťaž zorganizo-
val Fáber Dance Scholl v spoluprá-
ci so Základnou umeleckou školou 
v Polomke. Na súťaži sa zúčastnilo 
celkovo 70 tanečných párov. Medzi 
súťažnými pármi boli aj zástupco-
via z Banskej Štiavnice. Banskú 

Štiavnicu na tejto súťaži reprezen-
toval tanečný pár Marek Kysel a 
Bianka Šniagerová. V silnej kon-
kurencii sa umiestnili na peknom 
3. mieste spomedzi 17 súťažných 
párov. Srdečne im blahoželáme a 
prajeme im v ďalšom tanečnom 
súťažení veľa úspechov. Veríme, že 
ich v čoskoro budú aj ostatní na-
sledovať. FDS

Tanečné nádeje Horehronia

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO

8.12. Mateo Pachinger, 10.12. 
Adam Bielčík,14.12.Richard Su-
ran, 14.12. Tereza Sombathyová, 
20.12. Vivien  Legényová, 29.12.
Ľubica Krajčová, 30.12.Jakub 
Hraško, 31.12.Patrik Oravec, 
2.1.2010 Šimon Weis, 3.1. Adam 
Ďurica, 5.1.Sofi a Mlynáriková, 
7.1.Tobias Weiss. 
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI

12.12. Roman Šimek a Zuzana 
Kúšová, 12.12. Ivan Drgoňa a Zu-
zana Kiššová. 9.1. MUDr. Jozef 
Kernáč a Bc. Lucia Mlynáriková.
 NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

5.12. Paulína Weisová vo veku  
66 rokov, 8.12. Drahomíra Ha-
lászová vo veku 71 rokov, 12.12, 
Ladislav Baláž vo veku 58 rokov, 
14.12. Alena Chovanová vo veku 
50 rokov, 21.12. Ján Kosorín vo 
veku  50 rokov, 27.12. Júlia Siro-
tová vo veku 81 rokov, 31.12. Ján 
Zachar vo veku 80 rokov, 31.12. 
Pohlyová Oľga vo veku 72 rokov, 
28.12. Jozef Kaniarik vo veku 65 
rokov, 1.12. Milan Santoris vo 
veku 73 rokov, 6.1.2010 Monika 
Miklošová vo veku  37 rokov, 6.1. 
Mária Labudová vo veku 94 ro-
kov, 7.1. Jozef Lorenc vo veku 64 
rokov.                      J. Simonidesová

Rok 2009 ubehol ako voda, ľudia 
si želajú všetko dobré do nového 
roka 2010 a OZ TÚLAVA LABKA 
sa teší ešte jednej udalosti, a to svo-
jim  prvým narodeninám. Keď bi-
lancujeme prvý rok našej činnosti 
- rok 2009, tvorí sa nám úsmev na 
tvári, pretože sme pomohli skoro 
120 zvieratkám – „labkám v núdzi“. 
Pomohli sme im začať žiť nový, dôs-
tojný život, v ktorom spoznali teplo 
domova, lásku a svojich dvojnohých 
priateľov. Mnohí nám z nového do-
mova posielajú pozdravy, fotografi e 
a keď ich vidíme krásnych a šťast-
ných, máme obrovskú radosť. Osud 
každého jedného zvieratka si mô-
žete prečítať na našej stránke www.
tulavalabka.sk .

Nás veľmi teší, že prispieva-
me svojou činnosťou k propagácii 
nášho mesta, hlavne k jeho morál-
nej stránke. Viacerí si prišli po psíka 
osobne, boli to ľudia aj zo zahrani-
čia, pričom to bola ich prvá návšteva 
B.Štivnice. Na jeseň sme usporiadali 
tábor pod Sitnom na Počúvadlian-
skom jazere, ktorého sa zúčastnili 

ľudia z viacerých miest. OZ TL sa 
snaží vykonávať osvetovú činnosť, a 
to mediálne aj priamym kontaktom 
na rôznych kultúrnych podujatiach, 
či iných akciách, ktorých sa zúčast-
ňujeme, alebo ich sami organizuje-
me. Osvetovú činnosť považujeme 
po priamej záchrane za najdôleži-
tejšiu, keďže počet prípadov zvierat 
týraných, žijúcich v nedôstojných 
podmienkach je obrovský. Bohužiaľ 
autormi týchto krutostí sú mnoho 
ráz práve deti alebo mládež. Tento 
rok sme sa aj s našimi zverencami 
zúčastnili 7 kultúrnych podujatí a 4 
iných akcií, pričom môžeme konšta-
tovať, že naša účasť na všetkých bola 
úspešná. Vďaka nim si našli domov 
skoro všetci psíci, ktorých sme pri-
niesli predstaviť verejnosti. Z každej 
akcie si môžete pozrieť fotogalériu 
na našej stránke. 

Počet zvierat s neistým osudom 
rastie na úkor nezodpovednosti 
tých, ktorí sú za ich životy zodpo-
vední, zvieratá sú na ulici vystavené 
týraniu, hladovaniu, chorobám a 
často, bohužiaľ, aj smrti. Najrýchlej-

ším a najúčinnejším spôsobom ako 
zvieratá od takéhoto osudu uchrá-
niť, je ich kastrácia. Rozbehli sme 
vlastný kastračný program, ktorý 
funguje v rámci našich možností. 
Zatiaľ sa nám podarilo zabezpečiť 
kastráciu 6 zvieratkám pričom 4 
z nich si našli domov. Ak sa vám 
naša činnosť páči a radi by ste sa k 
nám pridali, či pomohli dočasnou 
opaterou psíka, mačičky v núdzi, 
pomohli fi nančne, materiálne, či 
ináč, ste vítaní. Napíšte nám prosím 
na tulavalabka@gmail.com. Sme 
veľmi radi, že nám pomáha viac a 
viac ľudí, bez tejto pomoci by sa ne-
dala pomoc zvieratkám realizovať. 
Vďaka pomoci dobrých ľudí sa nám 
podarilo vybudovať prvé depozitné 
miesto, kde môžeme prichýliť psíka, 
ktorý to potrebuje. Všetkým, ktorí 
ste v tomto roku  prostredníctvom 
nás, alebo priamo pomohli zvieraťu 
s nedobrým osudom, ĎAKUJEME! 

Na záver, by sme radi popria-
li všetkým milovníkom prírody a 
zvierat pokojné prežitie nasledujú-
ceho roka. Členovia Túlavej labky

Milí dvojnohí aj štvornohí priatelia 

A nielen to. Keď  sa k tomu 
pridá aj dobrý ľudský prístup a 
pochopenie, zavládne obyčajne 
vynikajúca pohoda. A tú mali 
možnosť si vychutnať účastníci 
výletu do Banskej Štiavnice, ktorú 
pre svojich členov pripravila 4. ja-
nuára 2010 Územná správna rada 
DO FÉNIX v Novej Bani. Personál 
štiavnickej krytej plavárne umož-
nil organizátorom nielen pobyt 
mimo prevádzkových hodín, ale 
poskytol im aj priestor bufetu, kde 
sa mohli usadiť tí, čo nešli do ba-
zéna a deti po okúpaní pohodlne 
sa najesť a vysušiť si mokré vlásky. 
Poďakovanie patrí aj Vladkovi 
Nemčokovi st., ktorý sa venoval 
deťom „mimo služby“ a postaral 
sa aj o ich bezpečnosť v bazéne. 
Verte, alebo nie, ale s takýmto 
prístupom sa naozaj dá stretnúť 
len málokde a málokedy. Srdečná 
vďaka, Štiavničania, a do skorého 
videnia.

Vedenie ÚSpR Fénix v Novej Bani

Keď zvíťazí ochota
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Zdravie, životná energia, jas-
nosť ducha, životná rovnováha, 
citová vyváženosť, to je všetko 
prianie ľudí všetkých kultúr. 
Počas storočí boli vypracované 
desiatky metód ako tento, toľko 
žiaduci, stav dosiahnuť.

Predstavíme vám niekoľko z 
nich: Masáž lávovými kameňmi

V Egypte, Mezopotámii, In-
dii, Číne existujú prvé záznamy 
o liečivých účinkoch a terapiách 
pomocou horúcich kameňov už 
pred  5 000 rokmi. Tieto masáže 
boli obľúbené u Indiánov Sever-
nej Ameriky Incas Maya. Egypt-
skí faraóni im dávali prednosť 
pred tradičnými masážami.

Masáže horúcimi kameňmi 
majú starý pôvod, ktorý v sebe 
skĺbil rôzne druhy masáží, roz-
šíril ich o použitie horúcich ka-
meňov a esenciálnych olejov. O 
metóde Hot stoney však môžeme 
povedať, že sa stala najvyhľa-
dávanejšou technikou pre svoje 
relaxačné metódy. Pri masáži 
ovplyvňujeme: sluch – upoko-
jujúca hudba, čuch – esenciálne 
oleje obsiahnuté v masážnych 
olejoch, hmat – kontakt s horú-
cimi kameňmi.

Masážou teplými kameňmi 
okrem emocionálnej a psychickej 
rovnováhy docielime u klienta aj 
mnoho fyziologických účinkov, 
kamene sú rovnako ako ľudské 
telo zložené z vody a minerálu. 
Majú dokonalú štruktúru a kon-
denzovanú energiu, ktorá nášmu 
telu dodáva potrebné frekvencie. 
Objednávky: 0908 648 707.

Zuzana Švidroňová

ZAUJÍMAVOSTI

Zdravoveda
Dňa 9.decembra 2009 sa konala 

členská schôdza ZO SZPB v Ban-
skej Štiavnici. 

Hlavnou náplňou rokovania 
členskej schôdze bolo zhodnotiť 
činnosť ZO za uplynulý rok 2009, 
ktorý bol v znamení významného 
výročia 65 rokov Slovenského ná-
rodného povstania. Oslavy boli na 
dobrej úrovni, konali sa v meste 
Banská Štiavnica, ako aj na Sitne, 
za dobrý priebeh osláv treba po-
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a poskytli sponzorské 
dary, ale hlavne zástupcovi primá-
tora mesta Banská Štiavnica pánu 
Ing. Jurajovi Čabákovi.

V ďalšom  bode programu sa 
členská schôdza zaoberala hlavný-
mi úlohami, ktoré boli prijaté na 
XIV. zjazde SZPB, ktorý sa konal v 
júni 2009. Jednou z hlavných úloh 
je rozširovanie členskej základne 
prijímaním nových členov. Pri tej-
to príležitosti by som chcel vyzvať 
hlavne rodinných príslušníkov, 
deti a vnúčence priamych účastní-
kov SNP a oslobodenia našej vlasti 
od fašizmu, aby rozšírili naše rady 
a boli nápomocní pri plnení odka-
zu SNP a národného oslobodzova-
cieho boja.

Ďalším veľmi závažným bodom, 
ktorým sa výročná schôdza zao-
berala, bolo doplnenie členov vý-
boru ZO a hlavne riešenie funkcie 
tajomníka. Túto náročnú funkciu 
64 rokov vykonával čestne a zod-
povedne  pán Anton Václavek, pre 
svoj zdravotný stav sa musel vzdať 
tejto funkcie a zaučiť mladšieho 
člena ZO. Za túto jeho náročnú 
prácu mu patrí veľká vďaka a úcta, 
ale aj nádej, že zdravotný stav toho 
obetavého človeka dovolí, ako čle-
novi výboru, že bude nápomocný 
so svojimi skúsenosťami, a bude 

naďalej dušou našej ZO.  Za no-
vého tajomníka členská schôdza 
zvolila pána Ing. Jaroslava Dudí-
ka, ktorému srdečne blahoželám 
k zvoleniu a prajem mu veľa úspe-
chov v jeho náročnej práci.

Členská schôdza ZO na zasad-
nutí prijala piatich nových členov, 
sú to pani Šamová Jolana, pani 
Melcerová Ružena, pani Popraco-
vá Julka, pán RNDr. Bačík Pavel a 
pán Ing. Kotilla Vladimír. 

Členská schôdza schválila aj  ko-
misie. Sociálne zdravotnú  komi-
siu, ktorej predsedom sa stal pán 
MUDr. Daninger Filip. Historic-
ko-dokumentačnú komisiu, členo-
via sú pán PhDr. RNDr Novák Ján 
Csc., Kopčan Jozef a Poprac Vla-
dimír.  Revízna komisia pán Libič 
Ján pani Borošková Marta, pán 
Melcer Karol.

Ako hosť na rokovaní sa zúčast-
nil zástupca primátora pán Ing. 
Juraj Čabák, ktorý vo svojom vy-
stúpení zhodnotil a informoval, 
ako sa samospráva MsÚ v Banskej 
Štiavnici podieľa na zabezpečení 
úloh, týkajúcich sa údržby pamät-
níkov pamätných tabúl a hrobov 
na území mesta, ktoré boli usku-
točnené v roku 2009. A prisľúbil 
ďalšiu spoluprácu a pomoc pri čin-
nosti ZO aj v ďalšom období. 

Pri príležitosti 65. výročia Slo-
venského národného povstania ZO 
vypracovala návrhy na vyzname-
nanie a Oblastný výbor v Žiari nad 
Hronom ich postúpil na Ústrednú 
radu SZPB v Bratislave, ktorá tie-
to návrhy schválila a tieto vysoké 
vyznamenania boli odovzdané  na 
členskej schôdzi. Ide o týchto čle-
nov našej ZO:

Za vernosť a zásluhy v boji o 
oslobodenie Slovenska pán Kop-
čan Jozef.

Medailu M.R. Štefánika I. stup-
ňa páni MUDr. Daninger Filip a 
Emil Kotora  

Medailu M.R. Štefánika II. stup-
ňa pán Cibulka Ján, ktorý sa tohto 
ocenenia nedožil. 

Medailu M.R. Štefánika III. 
stupňa pán Lukáč Martin, pán 
Rezniček Karol, pán Libič Ján. 
Antal Imrich. pán Ferenčík Jozef, 
pani Staková Margita, pani Spevá-
ková Helena, pani Ivanová Vilma. 
Ďalší dvaja členovia pán Štang 
Jozef a pán Nigrédy Ján sa týchto 
ocenení nedožili. 

Všetkým oceneným úprimne 
blahoželám a prajem hlavne veľa 
zdravia a spokojnosti v ich ďalšom 
živote.

Zároveň chcem informovať  čle-
nov našej ZO, že od januára 2010 
obnovíme poskytovanie informá-
cií a poradenstva pravidelne každú 
tretiu stredu v mesiaci v priesto-
roch Klubu dôchodcov na Námestí 
Svätej Trojice 7.

V prestávke rokovania člen-
skej schôdze nám pripravil veľmi 
chutné občerstvenie a posilnenie 
do ďalšieho rokovania vo forme 
vynikajúcich bryndzových halu-
šiek pán Ľubomír Barák, majiteľ 
reštaurácie pod Galériou, za čo mu 
veľmi úprimne ďakujeme.

Na záver môjho príspevku mi 
dovoľte, aby som všetkým členom 
ZO SZPB v Banskej Štiavnici, sa-
mospráve MsÚ v Banskej Štiav-
nici, politickým stranám a hnu-
tiam, spoločenským organizáciám,  
obecným úradom v okrese Banská 
Štiavnica sponzorom poprial do 
nového roku 2010 veľa šťastia a 
veľa pracovných a osobných úspe-
chov.

Anton Greguss 

Predseda ZOSZPB v Banskej Štiavnici

Základná organizácia SZPB v B. Štiavnici

Masáž lávovými kameňmi

Olympijský šport a literatúra

Do  literárnej súťaže, kto-
rá bola vyhlásená Slovenským 
olympijským výborom, sa zapo-
jila i naša škola ZŠ - M. Hella v 
Štiavnických Baniach, kde získal 
žiak 6. ročníka Martinko Bačík v 
I. kategórii  umiestnenie: „Cena 
poroty SOV“. Za získané umiest-
nenie mu blahoželáme.

ZŠ M. Hella Št. Bane

Účasť v baníckych a iných unifor-
mách vítaná!
Vstupné 26,- € 
Predpredaj vstupeniek:
KAMI – Kammerhofská 20, Ban-
ská 
Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66
Hotel GRAND-MATEJ Banská 
Štiavnica tel.: 045/ 692 12 13
P O Z V Á N K A

Slávne, vysoké a neomylné prezí-
dium Vás týmto pozýva na

„18. REPREZENTAČNÝ BA-

NÍCKY PLES – JUBILEJNÝ 10. 
CELOSLOVENSKÝ“

12. februára 2010 (piatok) o 19. 
00 hod. v priestoroch

hotela GRAND-MATEJ v Ban-
skej Štiavnici
Program:

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
- slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program

- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek

Do tanca hrá hudobná skupina 
„NECPALANKA“ z Prievidze

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa

predseda spolku

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Pozvánka na ples do Banskej Štiavnice
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Obec Banský Studenec ponúka 
do prenájmu priestory, obchod Kol-
pašan – Potraviny, za výhodných 
podmienok, info na tel.č.: 045/691 
16 71.
Oznam pre členov ZO SZPB

Oznamujeme členom základnej 
organizácie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Banskej 
Štiavnici, že v dňoch 13-20-27 janu-
ára 2010 od 10.00 do 11.30 hod. čle-
novia výboru ZO budú poskytovať 
informačnú službu pre členov ZO, 
ale aj pre sympatizantov, kde bude 
možné si vyrovnať členské známky 
a iné záležitosti, ktoré sa týkajú čin-
nosti zväzu.

Anton Greguss,predseda ZO SZPB v Ban-

skej Štiavnici

Lyžovačka v SALAMANDRA Resort

Pre vás, všetkých nadšencov zim-
ných športov, sme pripravili BEZ-
PLATNÝ SKI-BUS, ktorý premáva 
denne, priamo z B. Štiavnice, zo za-
stávky Križovatka na Hornú Roveň.

Viac informácii o odchodoch Ski-
busu sa dozviete už čoskoro na www.
salamandra.sk. 
Pozvánky

Novootvorené lyžiarske stredisko 
Salamandra resort Vás srdečne po-
zýva na slávnostné otvorenie, ktoré 
sa uskutoční dňa 16.1.2010 pria-
mo v areáli lyžiarskeho strediska! 
Okrem skvelej hudobnej zábavy sme 
pre vás pripravili testovanie nových 
modelov lyží a snowboardov značky 
K2, testovacie jazdy Škody YETI, či 

ochutnávku skvelej Puschkin Vodky 
a energy drinkov Kamikaze. V prí-
pade záujmu vám vieme zabezpečiť 
ubytovanie na tel. č.: 0918 789 454. 
Bude nám cťou, ak nás prídete nav-
štíviť!

Váš Salamandra Team

Pozvánka na stretnutie baníkov
Dňa 29. januára o 16.00 hodine v 

baníckej krčme u pána Ing. Karabel-
lyho sa uskutoční pravidelné pose-
denie bývalých, súčasných baníkov a 
ich sympatizantov. Na toto posedenie 
vás srdečne pozývajú organizátori.

SEMINÁR PROGRAMU BABY SIGNS

Vstúpte do kúzelného sveta ko-
munikácie s vaším batoľaťom omno-
ho skôr, ako ste očakávali a zažite pri 
tom veľa radosti a zábavy. Dňa 30 .1. 
2010 o 15:00 sa uskutoční pre rodi-
čov v Banskej Štiavnici ďalší seminár 
programu Baby Signs - znaková reč 
pre bábätká. Momentálne sú ešte 2 
miesta voľné! Informujte sa na t.č.: 
0905/276 416, www.babysigns.sk.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým klientom za 
priazeň v roku 2009 a želám celý 
nový rok 2010 bez bolesti. Veľa zdra-
via, lásky, porozumenia zo srdca 
všetkým želá: Zuzana Švidroňová, 
Masáže a infrasauna - Dolná 6/a,B.
Štiavnica tel.č.: 0908 648 707.

Ďakujeme za dobrú spoluprácu 
v roku 2009 našim zákazníkom  a 

všetkým obyvateľom želáme veľa 
zdravia a rok plný úspechov. 

Bytová správa s.r.o.

OZNAMY

Oznamy

„Ja sa vrá-
tim! Ty môj 
kraj, moje 
b e z p e č i e , 
pohľad na 
krásne ban-
skoštiavnické hory, malebné 
Sitno, tu budem spočívať v 
rodnom to kraji.“ 

Uplynuli 2 roky, čo rodinu 
opustila po ťažkej chorobe 
šľachetná Šára Václaveková 
rod. Goldfúz. Nikdy na ňu 
nezabudnú manžel, sestry 
Eva a Marta, Eva Hrnčiaro-
vá rod. Molnárová. Tí, ktorí 
ju poznali, venujú jej tichú 
spomienku.

D ň a 
2 5 . 1 . 2 0 1 0 
uplynú 2 
roky, čo 
nás navždy 
o p u s t i l 
manžel, otec, starý otec, syn 
a brat Ján Sliacky. S láskou a 
úctou spomínajú manželka, 
mama, dcéra a syn s rodina-
mi a sestra s rodinou.

„Najväč-
šia láska 
umiera, keď 
oko matky 
sa navždy 
zaviera.“

Ďakujem všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 09.01.2010 
rozlúčiť s našou drahou ma-
mou Máriou Labudovou, 
ktorá nás vo veku nedožitých 
94 rokov navždy opustila.

Zo srdca ďakujeme za kve-
tinové dary a prejavy sústras-
ti, čím sa nám snažili zmier-
niť náš veľký žiaľ. Smútiace 
deti Mária, Eva a Štefan so 
svojimi rodinami.

„Aj keď 
vieme, že 
ste sa už 
stretli, stá-
le bolesť a 
spomienka 
v srdci zo-
stáva.“ Spomeňte si s nami 
16.1.2010 na 10. výročie smr-
ti nášho srdečného a veselého 
tatuška a deduška MUDR. 
Jána Korima. Za všetky deti 
a vnúčatá dcéra Ivica.

Hudobná a umelecká akadémia

Jána Albrechta Banská Štiavnica

vás pozýva na

Deň otvorených dverí
23. 1. 2010     9.00 – 17.00 hod.
s informáciami o možnostiach 

štúdia
a
Prijímacie pohovory
v študijných programoch:
Muzikál
Jazzové nástroje
Jazzový spev

23. 1. 2010   14.00 – 16.00 hod.

Botanická 2, Banská Štiavnica
Bližšie informácie nájdete na: 
www.huaja-bs.eu
tel. 0905 520 508
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda -  nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
pondelok - piatok, nedeľa 
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Vážení čitatelia Štiavnických 
novín. Dovoľte mi prosím v mene 
Múzea vo Sv. Antone úprimne sa 
vám poďakovať za priazeň, ktorú 
ste nám prejavili v roku 2009. Ne-
bol to ľahký rok, no napriek tomu 
môžeme vyjadriť spokojnosť s čin-
nosťou nášho múzea – a to i vďaka 
spolupráci s mnohými ustanoviz-
ňami a osobnosťami z B. Štiavnice 
a okolia. Medzi významné udalosti 
v uplynulom roku patrilo určite i 
podpísanie zmluvy o spolupráci 
medzi naším múzeom a  mestom 
Banská Štiavnica, ku ktorému do-
šlo počas Dní Sv. Huberta 5. sep-
tembra 2009 na nádvorí kaštie-
ľa za prítomnosti významných 
hostí – vrátane prezidenta SR p. 
Ivana Gašparoviča. I v roku 2010 
pripravuje naše múzeum mnoho 
zaujímavých výstav a podujatí. 
Rok 2010 sa v našom múzeu bude 
niesť v znamení príprav na jubi-
lejný – 20. ročník Dní Sv. Huber-
ta, ktorý sa uskutoční 4. a 5. sep-
tembra 2010. Už teraz pozývame 
na svätohubertovské oslavy i vás 
– obyvateľov Banskej Štiavnice a 

nášho regiónu. Medzi novinky, 
ktoré pripravujeme, bude patriť v 
programe osláv odborný seminár, 
výstava unikátnych poľovníckych 
trofejí zo Slovenska, prezentácia 
tradície sokoliarstva, ktoré je ako 
nehmotné dedičstvo navrhnuté na 
zápis do Listiny svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO i nové 
atrakcie pre detských návštevní-
kov. O priebehu príprav na oslavy 

i o ostatných aktivitách budeme 
Vás – čitateľov Štiavnických novín 
postupne informovať. Dovoľte mi v 
mene múzea popriať vám v novom 
roku veľa pracovných i osobných 
úspechov, veľa zdravia, šťastia, lásky 
a Božieho požehnania. Verím, že sa 
budeme spolu stretávať na poduja-
tiach, ktoré naše múzeum v novom 
roku pre vás pripravuje. 

Marian Číž 

Múzeum vo Sv. Antone
V roku 2010 bude jubilejný 20. ročník Dní Sv. Huberta

Múzeum vo Svätom Antone v 
spolupráci so Základnou a ma-
terskou školou vo Svätom Antone 
pravidelne v predvianočnom obdo-
bí pripravujú podujatie s názvom 
Vianoce pre zvieratká. Do parku 
pri kaštieli  dňa 18.12.2008 prišli 
školáci a škôlkári, aby pripravený 
stromček ozdobili prinesenými 
dobrotami, na ktorých si zvierat-
ká počas zimných studených dní 
pochutia. Pripravené bolo aj seno 
vo vreciach, ktoré deti pomohli 
dať do krmelcov,  rybám v jazierku 
rozsypali krmivo. Toto všetko bolo 
sprevádzané množstvom detských 
básničiek a pesničiek o zime a blí-
žiacich sa vianočných sviatkoch. 
Program neskôr pokračoval vo vý-
stavných priestoroch múzea, kde 
popri vychutnávaní teplého čaju a 
maškrtení si mohli deti zaspievať, 
ale aj s Texaskami zatancovať.

Nový rok sa začal v Kaštieli vo 
Sv. Antone slávnostne. Kaplnka 
Nanebovzatia Panny Márie sa ro-

zozvučala nádhernými vianočnými 
koledami. Pred zaplnenými lavica-
mi aj pridanými stoličkami stálo 
deväť účinkujúcich ... Kristína Ča-
báková, Monika Hricová, Helena a 
Irena Chovanové, Zuzana Kováro-
vá, Ivan Lukáč, Nikola Salanciová, 
Anna Surovcová a Michal Švec. 
Pri svite sviečok odznelo štrnásť 
prekrásnych skladieb - tradičné 
slovenské koledy v štvorhlasných 

úpravách, ale aj latinské a anglické 
vianočné piesne. Hoci v kaplnke 
bolo chladno a spevákom sa od úst 
dvíhali obláčiky pary, srdcia prí-
tomných boli horúce. Dlhý potlesk 
a ohlasy po koncerte nás utvrdili 
v tom, že pokiaľ dožijeme a účin-
kujúci budú ochotní podeliť sa s 
nami o svoje umenie, o rok sa tu 
zídeme zas.

Monika Arvajová

Vianoce v múzeu
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Piatok - Sobota 15.-16.1. Kino Akademik

TWILIGHT SAGA: NEW MOON
Fantasy, USA, 2009, 130 min. MP 15,Vstupné: 2,30 Euro
Edward a Bella sú spolu, ona chce byť upír, on ju odmieta premeniť, ale majú sa radi. Zvrat nastane na oslave 
Belliných narodenín. Jasperov "smäd" spôsobí menší incident, po ktorom si Edward opäť raz uvedomí, že 
Bella pri ňom nikdy nebude v bezpečí, tak sa on aj celá biela rodinka odsťahujú z Forksu. Depresiami a samo-
vražednými sklonmi zmietaná Bella sa postupne začne zbližovať s Jacobom, o ktorom ale tiež zisťuje, že nie 
je tak celkom „normálny“.

Štvrtok 21.1. - Filmový klub OKO 

VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ DOMA?
Komédia, USA/V. Británia, 2009, 98 min., MP 15 Vstupné: 2 Euro 
Burt a Verona spolu dlho žili slobodne, ale teraz čakajú dieťa a musia si nájsť vhodné miesto, kde by mohli 
začať spoločný rodinný život. Kým sa očakávaný potomok prihlási o slovo, čaká ich ešte dlhá cesta k nájde-
niu životnej rovnováhy.Tvorca oscarovej drámy Americká krása Sam Mendes dokazuje sviežou vzťahovou 
komédiou povesť režisérskeho chameleóna, ktorý strieda žánre a nestráca autorskú identitu.

Piatok 22.1. Kino Akademik

HRANICA SLOVENSKÝ DOKUMENT A BESEDA S TVORCAMI
Slovensko, 2009, far., 72 min.
V noci 30. augusta 1946 bola dedina Slemence na východnej hranici Európy rozdelená Červenou armádou 
na dve časti. Jedna časť, Veľké Slemence, zostala na Slovensku [vtedajšie Československo], druhá dostala 
názov Malé Slemence a pripadla Ukrajine [vtedajší Sovietsky zväz]. Nezmyselne vytýčená hranica, podobná 
povestnému berlínskemu múru, rozdeľuje majetky, cintorín a najbližšie rodiny aj v súčasnosti. Dokumen-
tárny fi lm zobrazuje trpkú skúsenosť obyvateľov Slemeniec, ktorí na najstráženejšej hranici Európskej únie 
snívajú svoj sen o jej otvorení.

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 3,50€ (100,-Sk) si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.46/2009 znie: „Nie je dôležité, 
čo môžeme urobiť, ale to, čo musí-

me urobiť“. 3,50€ vyhráva Alžbeta 
Malčická, Dolná 27, Banská Štiav-
nica
V tajničke sa ukrýva výrok Sha-

kespeare: 

A., Okresný národný výbor, 
počet rokov, chem. značky vodík 

– síra – 
v a n á d , 
kuša, 

B., Za-
čiatok taj-
ničky,

C . , 
Spalo si 
básnicky, 
vrch v 
Turecku, 
D . , 

P r í b y -
tok včiel, 
preš, ozn. 
áut Prie-
v i d z e , 
produkty 
stromov,   

E., Vypínal sa, šedo, okruh 
chleba, F., Nápev, okopy, turecké 
meno, G., Sánkovačka, poranila, 
H., Spoluhlásky slova ťab, družka 
Adama, 2 000 v Ríme, vracal, I., 
Dravé vtáky, sadil, lotéria, J., Meno 
Jurgensa, koniec tajničky, K., Nová 
zvesť, osem nôt. 

1., Osobné zámeno, stred tajnič-
ky, dusík, 2., Naplnila s dĺžňom, 
časť krosien, 3., Zodral, erbium, 
nelapaj zver, 4., Hlasoval vo voľ-
bách, zívania zriedkavo, 2 v Ríme,    
5., Boh lásky, strká, spoluhlásky 
slova schne, 6., Lesné zviera, sta-
rá zbraň, Michaela domácky, 7., 
Aha, miesto pred domom, Matej, 
8., Pros naopak, stred slova popa-
dá, farba, 9., Vydalo česky, synak 
bez prvého písmena, senior, 10., 
Patriaca Lírovi, ženské meno, 11., 
Padal dole, vinil naopak, 12., Rohy, 
lialo, textová skratka.
Pomôcky: oktáva, air, pika.

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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J

K

Pozvánka

Pozývame Vás dňa 14.1.2010 
(štvrtok) o 18.hod. v Skautskom 
dome (Materské centrum) na be-
sedu: Dr. Borisa Subotiča z centra 
liečby čínskou medicínou.

Téma: Negatívny vplyv psychiky 
na zdravotný stav človeka a jeho eli-
minácia + detoxikácia organizmu

Spojená s predajom prírodných 
produktov.

V piatok možná diagnostika.
V prípade otázok nás kontaktuj-

te: 0918 834 971.

V ŠN č. 44-46 bola vyhlásená Via-
nočná súťaž o hodnotné ceny. Zo 
všetkých zaslaných kupónov boli 
vyžrebovaní títo šťastlivci:

1. cena: permanetka na masáž 
– Eva Uhrinčaťová, Križovatka 15, 
Banská Štiavnica

2. – 3. cena: permanentka do bazé-
nu – Mária Buzalková, Cintorínska 
2, Banská Štiavnica, Alžbeta Kopálo-
vá, Hviezdoslavova 5, B. Štiavnica

4. – 5. cena: poukážka v pizzérii 
Black M – Anna Gregušová, Hor-
ná Huta 23, Banská Štiavnica, Mgr. 
Anna Belovická, L. Svobodu 13/4, 
Banská Štiavnica

6. – 7. kozmetický balíček - Jozef 
Kopál, Hviezdoslavova 5, Banská 
Štiavnica, Juliana Csóriová, Energe-
tikov 11/2, Banská Štiavnica

8. ceny: kartón piva Steiger - Zde-
na Osvaldová, Dolná 34/9, Banská 
Štiavnica

9. cena: ročné predplatné týžden-
níka ŠN – Stanislav Tomašovič, Kri-
žovatka 23, Banská Štiavnica

10. cena: Kalendár na rok 2010 – 
Zuzana Veselá, Križovatka 23, Ban-
ská Štiavnica

Výhercom srdečne blahoželáme!
Výhry si môžete vyzdvihnúť v 

redakcii Štiavnických novín, Ul. A. 
Sládkoviča (Belházyho dom), vchod 
odzadu. red

Výhercovia vianočnej súťaže
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28.1.- 30.1.2010 Kino Akademik

Štvrtok 28.1.2010  o 18:00 hod.
Japonský príbeh lásky a nenávisti

Sean McAllister / Veľká Británia / 
2008 / 70 min. / české titl.

Štyridsiatnik Naoki žije so svo-
jou o polovicu mladšou priateľkou 
Yoshi v jednoizbovom byte. Muž, 
ktorý pred ekonomickým krachom 
v roku 1992 býval úspešným podni-
kateľom s novým BMW, sa odrazu 
ocitol na ulici a rodina sa k nemu 
otočila chrbtom. Naoki preto zme-
nil životný štýl – pracuje na pošte na 
polovičný úväzok, zatiaľ čo Yoshi v 
netradičnej úlohe živiteľky pracuje 
pätnásť hodín denne v troch rôz-
nych zamestnaniach. Sociálne kri-
tický dokument ukazuje spoločnosť 
orientovanú na výkon v inom svet-
le. Obstojí láska Naokiho a Yoshi v 
čase neúprosného kapitalizmu?

Sedem svetiel / Sedm světel

Olga Sommerová / ČR / 2008 / 57 
min. / česky

Režisérka Olga Sommerová sa vo 
svojej práci dlhodobo zameriava na 
osudy a svedectvo žien. V jej no-
vom dokumente vystupuje sedem 
židovských pamätníčok, ktoré pred 
kamerou oživujú spomienky na 
holokaust a druhú svetovú vojnu. 
Každá z nich sa zveruje s vlastným 
„návodom“ ako prežiť nacistický 
režim. Sila výpovedí je o to väčšia, 
že hlavné hrdinky upozorňujú na 
nebezpečné správanie súčasníkov, 
ktorí sa verejne hlásia k myšlien-
kam nacizmu a nacionalizmu.

Piatok 29.1.2010 o 18:00 hod
Premietanie spojené s besedou 

s producentom fi lmu Františkom 
Krahenbielom.
Iné svety

Marko Škop/ČR,SR/2006/75min./
slovensky

Na Šarišskom hrade sa stretáva-
jú zástupovia pestrej spoločnosti, 
ktorá obýva tento región: Slová-
ci,Rusíni, Židia a Rómovia. Je tu i 
člen najmladšej generácie, ktorá už 
tiahne k unifi kácii. Pestrý mix in-
dividuálnych svetov, rôznorodých 
štýlov života, premenlivých zvykov 
a povolaní umožňuje konfrontáciu 
odlišných rovín ľudského myslenia, 
ale i doterajšieho usporiadania v 
boji s globalizáciou a stieraním od-
lišností. Tento zábavný, svieži, sčas-
ti štylizovaný a sčasti autentický do-
kument získal prvú cenu v diváckej 
súťaži na Medzinárodnom fi lmo-
vom festivale v Karlových Varoch, 
a to napriek konkurencii množstva 
hraných snímok.

Ježiš je normálny! / Ježíš je normál-

ní!

Tereza Nvotová / ČR,SR / 66 min. / 
2008 / angl. titl. / česky, slovensky 

Režijný debut mladej herečky 
Terezy Nvotovej (Tango s komár-
mi, Kuličky) sa zaoberá poňatím 
viery, manipuláciou a výchovou 
detí v kontroverzných kresťanských 
skupinách. Režisérka mala jedineč-
nú príležitosť preniknúť do vnútra 
Triumfálneho centra viery a vo fi l-
me použila unikátne zábery z ich 

výročnej Konferencie viery a ohňa. 
Vo fi lme skúma, kde končí hranica 
slobody vyznania a kde začína ne-
bezpečná manipulácia.

Sobota 30.1.2010 o 18:00 hod.
Mame ngor - chlapec zo skládky

Simona Risi / Taliansko / 2007 / 15 
min. / angl. titl. / česky

Na obriu skládku Mbeubeus pri-
vážajú nekonečné kolóny náklad-
ných áut z neďalekého senegalského 
Dakaru viac než tisíc ton odpadu 
denne. Napriek obrovskému zápa-
chu, hrozbe infekcie či nebezpečiu 
zranenia sa týmito odpadkami pre-
hrabujú tisíce chudobných Afriča-
nov, vrátane asi tristo detí. Jeden z 
nich je aj malý Mame Ngor, ktorý 
celý deň hľadá medené či hliníkové 
drôty, aby ich večer predal do zber-
ne. Sníva o tom, že raz bude mať 
dosť peňazí, aby mohol odcestovať 
do Európy.

Otroci / Slavar - en animerad doku-

mentär

Hanna Heilborn, David Aronowitsch 
/ Švédsko, Dánsko, Nórsko / 2008 / 15 
min. / české titl.

Základom tohto nesmierne pô-
sobivého animovaného dokumen-
tu je autentický záznam výpovedí, 
ktoré poskytli dve deti po svojom 
oslobodení z otroctva v roku 2003. 
Takmer 20 rokov trvajúca občian-
ska vojna v Sudáne sa chýlila ku 
koncu. Keď malo sudánske diev-
čatko Abouk päť rokov, do jeho 

dediny prišli členovia vojenských 
jednotiek podporovaných vládou a 
zabili mu rodičov. Abouk odviezli 
do tábora, kde slúžila ako otrokyňa. 
Podarilo sa jej prežiť podobne ako 
sedemročnému Machiekovi. Dnes 
už obaja študujú a snažia sa naplniť 
svoje sny.

V zápale boja / In het heilige vuur 

van revolutie

Masha Novikova / Holandsko / 2008 
/ 113 min. / české titl./ rusky

Garry Kasparov sa preslávil ako 
majster sveta v šachu vďaka svoj-
mu vynaliezavému štýlu plnému 
rafi novaných kombinácií. Ako opo-
zičný demokratický politik aliancie 
Iné Rusko postupuje rovnako. Pre-
to je tŕňom v oku vládnej garnitú-
re na čele s Vladimírom Putinom. 
Dokument zachytáva predvolebnú 
kampaň a demonštrácie pred voľ-
bami do ruskej Dumy v roku 2007. 
Kasparov cestuje po krajine, aby 
upozorňoval na nutnosť zmeny vo 
vedení štátu. Stretáva sa s protesta-
mi pro-putinovských mládežníkov 
i s obvineniami, že určite musí byť 
agent USA, pretože rozpráva ply-
nule po anglicky...

Vstupné na premietania: 1 Euro

Pozývame vás na festivalové pre-
mietanie fi lmov, ktoré zachytávajú 
rozdielny život v rôznych častiach 
sveta.

Zuzka Patkošová

Festival dokumentárnych fi lmov „Jeden svet“

Na najjužnejšom bode Afriky, 
ktorým je CAPE AGULLIAS, v 
preklade Strelkový mys, kde sa zlie-
vajú vody Atlantického a Indického 
oceána, stojí vysoký maják. V jeho 
útrobách inštalovali pozoruhod-
nú muzeálnu expozíciu, ktorá pri-
bližuje návštevníkom dávne cesty 
okolo Mysu Dobrej nádeje a ďalšie 
významné cestovateľské objavy. 
V útulnej kaviarničke, na príze-
mí múzea je veľká pamätná kni-
ha. Do nej, novodobí cestovatelia, 
ktorí navštevujú tento nehostinný 
kút zemegule, k svojmu podpisu, 
pridávajú aj informácie o svojom 
rodisku, bydlisku alebo o svojom 
obľúbenom meste, kdekoľvek na 

svete. Nedávno do hrubej knihy 
pribudol aj zápis o Slovensku, kon-
krétne o  Banskej Štiavnici. Pribu-
dol do rodiny takých krásnych a vý-
znamných miest, ako sú NewYork, 
Rio de Janeiro, Tokio, Mexico 
City, Los Angeles, Paris, Londyn, 
Montevideo. A tak návštevníci na 
mieste, za ktorým je už len oceán 
a potom Antarktída, dozvedia sa aj 
o významnom historickom, európ-
skom meste, uvedenom v Zozname 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Stalo sa tak pričinením 
fotografa, publicistu a vydavateľa 
Vladimíra Bártu. Banskoštiavnický 
rodák počas fotosafari v národných 
parkoch, v Juhoafrickej republike 

prezentoval aj svoje krásne, obrazo-
vé knihy o Slovensku. Ani v  nich 
nechýbali pôsobivé, fotografi e o 
nevšedných, prírodných krásach 

a vzácnych pamiatkach mesta pod 
Sitnom. Je dobré aj takto zviditeľňo-
vať naše mesto.

Bc. Martina Bártová

O Banskej Štiavnici aj v exotickej Afrike
F

o
to

: A
B

 A
R

T
 p

re
ss



1114. január 2010

LN TRADE po prvej polovici súťaže 

na 2. mieste.

Vianočné obdobie bohaté na špor-
tové podujatia mali hráči LN TRADE. 

Najprv to bol vianočný turnaj 
dospelých a žiakov. Vo fi nále sú-
ťaže dospelých sa stretli Martin 
Dobrovič a Ján Mikuš, kde skúse-
nejší Mikuš potvrdil úlohu favori-
ta a vyhral v pomere 3:1 na sety. 3. 
miesto obsadil Sedilek, ktorý pora-
zil Prokaja tiež v pomere 3:1.

Kategóriu žiakov vyhral Michal 
Školík, ktorý vo fi nále porazil Ada-
ma Dobroviča 3:1. 3. miesto obsa-
dil Adrián Dobrovič.

Vo fi nále novoročného turnaja 
sa stretli Marek Farbiak (STKM 
Banská Štiavnica) s Jánom Sedíle-

kom a Farbiak vyhral v po-
mere 3:1. 3. miesto obsadil 
Martin Dobrovič.

V stredu 6. januára odo-
hrali hráči LN TRADE 
zápas s posledným tímom 
tabuľky TJ Kosorín, a po-
tvrdili úlohu favorita, keď 

vyhrali jednoznačne v pomere 
17:1. Zaujímavosťou tohto duelu 
bolo, že na víťazstve LN TRADE sa 
podieľala rodina Dobrovičovcov 
13 bodmi.

TJ Kosorín - LN TRADE  1:17
Body za LN TRADE : štvorhry

- Dobrovič L./Prokaj, Dobrovič 
J. + M.

dvojhry - Dobrovič Martin + Ján 
a Prokaj po 4, Dobrovič Laco 3

V nedeľu 10. januára zvíťazili 
hráči LN TRADE po výbornom 
výkone nad OŠK Hliník nad Hro-
nom "B" 12:6. Výborný výkon po-
dal Martin Dobrovič, ktorý získal 
4 body.

LN TRADE - OŠK Hliník nad 
Hronom "B"  12:6

Body za LN TRADE: štvorhra -  Pro-

kaj/Sedilek

dvojhry - Dobrovič M. 4, Dob-
rovič J. 3,

Sedilek a Prokaj po 2
Po prvej polovici súťaže bola 

vyhodnotená aj úspešnosť hráčov. 
Za LN Trade bol najvyššie hodno-
tený talentovaný Martin Dobrovič 
ktorý sa umiestnil na výbornom 
6. mieste (28 zápasov, 24 výhier, 4 
prehry, úspešnosť 85,7%), na 11. 
mieste sa umiestnil „nestárnuci“ 
Prokaj (36-28-8).

Ďakujeme týmto všetkým priaz-
nivcom a sponzorom za prejavenú 
dôveru a želáme im úspešný rok 
2010.

Ďalší zápas zohrá LN TRADE 
po zimnej prestávke 31. januára 
2010 v telocvični lesníckeho in-
ternátu pod Kalváriou proti dosial 
nezdolanému vedúcemu družstvu 
súťaže, Orovnici "B". Na tento zá-
pas všetkých našich fanúšikov  sr-
dečne pozývame.

JS

ŠPORT

         MUŽSTVO Z V R P KO SKORE BOD
1. Orovnica "B" 9 9 0 0 0 122:40 27
2.  B. Štiavnica 9 7 0 2 0 115:47 23
3. Žiar Seniori 9 7 0 2 0 108:54 23
4. Horná Ždaňa 9 5 0 4 0 74:88 19
5. Župkov "B" 9 4 1 4 0 93:69 18
6. Vyhne "B" 9 4 0 5 0 78:84 17
7. Hliník "B" 9 3 1 5 0 76:86 16
8. Janova Lehota 9 2 3 4 0 63:99 16
9. Žiar "C" 9 0 2 7 0 54:108 11

10. Kosorín 9 0 1 8 0 27:135 10

Dňa 19.12.2009 sa v 25m 
dlhom krytom bazéne v Žiari 
nad Hronom konali Vianočné 
plavecké preteky 2009. Medzi 
plavcami, ktorí pretekali, 
nechýbali ani naši plavci z 
Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica, ktorí si viedli úspeš-
ne. Prinášame výsledky: 

Kategória A:
Dárius Doletina: 1. 100 m prsia 

– 1.23.59, 2. 50 m znak – 32.78, 2. 
50 m voľný spôsob – 28.14, 2. 50 
m motýlik – 30.92, 1. 100 m znak 
– 1.12.85, 3. 50 m prsia – 39.99, 2. 
100 m voľný spôsob – 1.01.70,

Kategória B:
Matúš Berlanský: 2. 100 m prsia 

- 1.25.79,  2. 50 m znak – 36.41, 2. 
50 m voľný spôsob – 30.58, 1. 100 
m znak – 1.17.05, 1. 50 m prsia 
– 39.26, 2. 100 m voľný spôsob – 
1.06.64,

Daniel Dalibor Orság: 7. 100 
m prsia – 1.39.18, 8. 50 m voľný 
spôsob – 36.65, 9. 50 m motýlik – 
48.14, 4. 50 m prsia – 44.32, 8. 100 
m voľný spôsob – 1.25.09,

Matej Ernek:   3. 50 m znak 
– 40.91, 5. 50 m voľný spôsob – 
33.45, 4. 50 m motýlik – 39.07, 3. 
100 m znak – 1.30.18, 5. 100 m voľ-
ný spôsob – 1.17.10,

Kategória C: 
Šimon Ernek: 2. 100 m prsia – 

1.48.83, 2. 50 m znak – 47.64, 3. 
50 m voľný spôsob – 42.64, 2. 50 
m motýlik – 50.03, 1. 50 m prsia 
– 50.11, 3. 100 m voľný spôsob – 
1.38.16,

Kategória D: 
Andrej Berlanský:  8. 25 m voľ-

ný spôsob – 29.93, 8. 25 m prsia – 
40.13.

K dosiahnutým výsledkom na-
šim plavcom srdečne blahoželá-
me a prajeme im v roku 2010 veľa 
úspechov.

red

Vianočné plavecké preteky 2009

V. liga v stolnom tenise

Vianočný beh mesta Lučenec

Na Štefana sa už bežalo 42-krát 
po uliciach mesta. Na štart sa po-
stavilo rekordných 190 bežcov. Na 
troch tratiach 5, 10 a 20 km, veľa 
bežcov prišlo aj zo susedného Ma-
ďarska. Naše mesto malo zastúpe-
nie v dvoch tratiach. Výsledky:

10 km – muži nad 40 rokov 
2. miesto Daniel Matis – AK Ho-

ráčik: 37.15,8 
20 km – muži do 39 rokov 
7. miesto Prokein Martin – B. 

Štiavnica: 1.20,16
Silvestrovský beh obcou

Veľké Vozokany, okr. Zlaté Mo-
ravce 

Už 15. ročník silvestrovského 
behu sa uskutočnil v obci Veľké 
Vozokany. Trať mala 9,6 km (6 kôl 
po uliciach obce) na štart sa posta-
vilo 84 pretekárov. Z blízkeho i ďa-
lekého okolia. 

Kat. M - nad 40 rokov:
1. miesto Daniel Matis – AK Ho-

ráčik
Kat. M – nad 70 rokov:
2. miesto Juraj Cengel – B.Štia-

vnica    
Silvestrovský beh cez bratislavské 

mosty

V Bratislave sa už tradične behá 
na Silvestra cez všetky mosty. Ne-
bolo tomu inak ani teraz. Na štart 
sa postavilo 552 pretekárov, na 10,5 
km dlhú trať. Medzi nimi aj traja 
Banskoštiavničania.  Výsledky:

68. Prefertus Ľubomír (Tiger) - 
Tanád Sport B.Štiavnica, 202. Mo-
zola Ján – Tanád Sport B.Štiavnica, 
248. Prefertus Róbert – Tanád 
Sport B.Štiavnica
14. ročník Medzinárodného cest-

ného behu 

Mikulášsky beh Bardejov
Na Mikuláša sa bežalo aj v Bar-

dejove. Na 6 200 m trať sa posta-
vilo 68 pretekárov po kategóriách. 
V kategórii nad 70 rokov sa zišli 4 
bežci medzi nimi aj náš bežec. Na 
2. mieste sa umiestnil  Juraj Cengel 
z B.Štiavnice. Blahoželáme.
Zoborský silvestrovský beh – Nitra

XXII. ročník behu na Zobor sa 
uskutočnil za rekordného poč-
tu pretekárov 342. Trať mala 3 
km ale prevýšenie 250 m. Naše 
mesto reprezentovali a umiestnili 
sa v kategórii nad 45 rokov muži 
2.miesto Daniel Matis – AK Horá-
čik B.Štiavnica. V kategórii nad 70 
rokov muži 1.miesto Juraj Cengel 
– B.Štiavnica. Za predvedené výko-
ny bežcom blahoželáme a prajeme 
veľa zdravia a nabehaných kilomet-
rov v roku 2010.

red

V nedeľu 20.12.209 usporiadali 
banskoštiavnickí šachisti II. ročník 
memoriálu Ing. Mariána Lichnera. 
Žiaľ nepriaznivé počasie spôsobilo, 
že účasť bola nižšia, ako organizá-
tori predpokladali.

Pamiatku výborného človeka 
a priaznivca šachu si prišlo uctiť 
osemnásť vyznávačov tejto hry.

Turnaj sa hral švajčiarskym sys-
témom na sedem kôl, tempom 20 
minút na hráča a partiu.

Víťazom a držiteľom putovného 
pohára sa stal amatérsky šachista 
Marián Šurka, ktorý získal 6 bo-
dov. Druhé miesto obsadil Július 
Hipszki (5,5 bodu) a tretie Ivan 
Koleda (5 bodov), obaja členovia 

novozaloženého šachového oddie-
lu ŠK Opevnenie Banská Štiavni-
ca.

Poradie na ďalších miestach:
N. Píš, Š. Bosák, J. Grega, J. Ci-

buľa, M. Švehlík, M. Celder, A. Zi-
cho, A. Mosin, T. Hudec, P. Heintz, 
S. Kozárik, R. Zima, P. Cibuľa, M. 
Schiller a Ľ. Kováč. S. Kuchyňa

2. ročník Memoriálu Ing. M. Lichnera
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INZERCIA

Služby

Inzercia

PRÍJMEME
VEDÚCU VÝROBY

 Požiadavky: Zodpovednosť za 10-15 ľudí, Zručnosť v šití,
  Organizačné schopnosti a skúsenosti,
  Znalosť práce s PC, Vodičský preukaz sk. B,
  Flexibilita

Ponúkame samostatnú zaujímavú a rôznorodú prácu v stabilnej 
a úspešnej firme. Budete mať na starosti plynulý chod výroby, 

organizovanie pracovníkov a zákaziek, hľadanie a príjem nových 
zamestnancov, sledovanie materiálových potrieb. 

Ukončenie prvého kola výberového konania: koniec Januára 2010

Pre viac informácií nás kontaktujte:

p. Kováč, 0903 955 883
FALCO SK, s.r.o., Zigmundšachta 13, 96901 Banská Štiavnica

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt, cena dohodou, tel.č.: 
0944 151 512

Vymením 2-izbový byt v Hliníku  
nad Hronom za 2-izbový byt v Ban-
skej Štiavnici, tel.č.: 0908 823 120

Dám do prenájmu pekný dom v  
centre BŠ vhodný na bývanie alebo 
podnikanie, tel.č.: 0905 658 224

Reality Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v RD v Št. Baniach so samostatným 
vchodom, tel.č.: 0918 142 474

Predám chatu v záhradkárskej  
oblasti časť Štefultov, tel.č.: 0908 906 
704

Predám prerobený 3-izbový byt.  
Cena 26 555,-€. Tel : 0904 405 947

Dám do prenájmu kancelársky  
priestor na ul. Dolná 6/A v budove 

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, info: 
0902 882 707

Pracovisko praktického vyučova- 
nia Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb v Banskej Štiavnici, Špitál-
ska 4, (Povrazník) ponúka kaderníc-
ke služby pre širokú verejnosť denne 
od 8.00 do 14.00 hod. Objednávky 
na tel.č. : 045/691 15 54, kl.127

Regeneračná poradňa zdravia  
HOLISTIK, www.holistik.sk, holis-
tik.poradna@gmail.com, t.č.: 0907 
498 878

Montážna fi rma realizuje montáž  
kúrenia, vody a plynu, tel.č.: 0908 

Vykupujem bukovú, dubovú a  
hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 138 
988

Predám šalovacie tvárnice 15, 20,  
25, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 0914 
138 988

Predám pneumatiky, 165/70 R 13,  
cena 10€/ks, tel.č.: 0914 138 988

Predám štiepané krbové drevo s  
dovozom, tel.č.: 0908 459 829

Predám s dopravou roxory a kari- 
siete, tel.č.: 0908 459 829

Kúpim staré autobatérie, autovra- 
ky, tel.č.: 0914 138 988

Predám plynovú bombu, cena  
15€, tel.č.: 0905 551 791

Predám kufríkový písací stroj zn.  
Consul, málo používaný, cena: 35 €, 
tel.č.: 0910 631 759

Predám suché palivové drevo  
štiepané klátiky 33 a 50 cm, tel.č.: 
0918 594 753

Darujem kaukazského ovčiaka  
1,50 ročného do dobrých rúk, tel.č.: 
045/692 13 27, 692 12 24

Predám šteniatko NO s PP, tel.č.:  
0910 361 575

Vykupujem farebné a drahé kovy,  
meď, mosadz, olovo, hliník, cín, 
zlomkové zlato a striebro, tel.č.: 
0914 138 988

Predám suché palivové drevo dĺž- 
ka 33 cm, 1 m3 40 €, tel.č.: 0908 655 
270 

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

Ortler, tel.č.: 0908 588 342
Predáme 3-izbový byt na Drie- 

ňovej kompletne prerobený, cena: 
28 215 € (850 000,-Sk), tel.č.: 0911 
535 755

Predám 3- izbový byt na sídlis- 
ku Drieňová, cena dohodou, tel.č.: 
0903 809 977

Dám do prenájmu 2-izbový byt,  
tel. č.: 0903 840 249


