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Vstúpili sme do štvrtého roku 
vedenia mesta, a to z pohľa-
du štvorročného volebného 
obdobia znamená, že aktuálne 
zvolená samospráva ide v tom 
roku do fi nále. Som presvedče-
ný, že do fi nále prvého obdobia. 
Sme si vedomí, že:

- stojíme na čele mesta, ktoré je 
súčasťou svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva a ktoré je potreb-
né chrániť a zveľaďovať pre dnešných 
aj budúcich obyvateľov mesta, ako aj 
pre celé ľudstvo,

- našou úlohou je slúžiť občanom 
B. Štiavnice podľa nášho najlepšieho 
vedomia a svedomia a snažiť sa viesť 
mesto smerom k prosperite a spokoj-
nosti jeho obyvateľov,

- našu činnosť a rozhodovanie 
musia viesť čestné a poctivé úmys-
ly, pri ktorých dobre zvážime každý 
náš krok a každé naše rozhodnutie a 
budeme sa pri nich vždy riadiť nielen 
platnými zákonmi, ale aj morálkou a 
dobrými mravmi.

Tieto aspekty máme stále na zreteli 
a rešpektujeme ich pri našej práci a 
rozhodovaní a snažíme sa, aby Ban-
ská Štiavnica bola životaschopným, 
atraktívnym a bezpečným mestom, 
ktoré chráni svojich občanov a de-
dičstvo mu dané, dýcha rozvojom, 
poskytuje dobré životné príležitosti a 
vysokú kvalitu života.

Tak ako v roku 2009 a v rokoch 
predtým, ani tento rok, rok 2010, 
nebude výnimkou, aby sme pokra-
čovali:

- v transformácii mestského úradu 
na modernú a transparentnú mana-
žérsku inštitúciu, zameranú na dosa-
hovanie konkrétnych cieľov,

- v zavádzaní systému prehľadné-
ho programového rozpočtovania na 
základe stanovených konkrétnych 
cieľov a indikátorov ich  4.str.
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Dňa 14.12.2009 mestské zastu-
piteľstvo schválilo rozpočet Mesta 
Banská Štiavnica na roky 2010 – 
2012. Rozpočet bol schválený ako 
schodkový s tým, že chýbajúce 
fi nančné prostriedky na úhradu  
projektov a iných kapitálových vý-
davkov mesto získa z návratných 
zdrojov fi nancovania, to znamená 

z úveru. Z tohto materiálu vyplýva, 
že mesto má v roku 2010 k dispo-
zícii menej fi nančných zdrojov ako 
v roku 2009, pričom  už aj príjmy 
v roku 2009 boli značne znížené – 
hlavne príjem z výnosu daní z príj-
mov, ktoré mestu poskytuje štát.

Preto aj v roku 2010 pokraču-
je v rozpočtovom hospodárení 

mesta proces maximálne úspor-
ných opatrení, čo sa prejaví v kaž-
dej kapitole rozpočtu, a teda aj v 
poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta. Vzhľadom na nedostatok 
fi nančných prostriedkov mestské 
zastupiteľstvo pozastavilo účinnosť 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č.1/2005                 4.str.

Pozastavenie dotácií z rozpočtu mesta
Mesto Banská Štiavnica prijalo úsporné opatrenia v rozpočtovom hospodárení pre rok 2010

Všetko dobré v novom roku 2010!

Slávnostné otvorenie lyžiarskeho strediska Salamandra Resort dňa 
16.1.2010 v Hodrušskej doline
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Mestská polícia 
informuje

Pozvánka

Znížená sadzba dane

Dobrý deň, v aktuálnom VZN  
je ročná sadzba dane zo stavieb 
uvedená v § 4 ods. 1  VZN  v ka-
tastrálnom území Banky a v čas-
tiach Mesta Banská Štiavnica, kde 
nie je dostatočne dobudovaná in-
fraštruktúra a kde nie sú poskyto-
vané služby pre občanov v plnom 
rozsahu, znížená na 0,086 eur. 
Prečo medzi vymedzenými ulica-
mi nie je aj ulica J.Kollára, miestna 
časť Štefultov, keďže tu nie je plyn, 
kanalizácia ani poriadna cesta (iba 
spevnená) a zopár domov. Je tu 
obmedzený prístup a myslím, že 
ani komunálny odpad sa tu nevy-
váža. Na základe akých kritérií ste 
vyberali ulice? Prečo musím pla-
tiť za RD v tejto ulici takú sadzbu 
ako za RD v ulici s kompletnou 
infraštruktúrou? Ďakujem za od-
poveď.

Nespokojný občan

Odpoveď:

Návrh Všeobecne záväzného  
nariadenia mesta o dani z nehnu-
teľnosti pripravujú zodpovední 
zamestnanci ekonomického od-
delenia MsÚ v spolupráci s ostat-
nými oddeleniami MsÚ. Návrh je 
zverejnený 15 dní pred schvaľo-
vaním v mestskom zastupiteľstve 
na internetovej stránke mesta a na 
úradnej tabuli mesta. Počas tohto 
zverejnenia môže každý občan po-
dávať svoje pripomienky k návrhu 
nariadenia. V roku 2009  nebola 
zaevidovaná žiadna pripomienka k 
návrhu VZN, a tak bolo nariadenia 
schválené v predkladanom znení. 
V každom prípade sa chcem ob-
čanovi poďakovať za podnet a pri 
príprave nariadenia na rok 2011 sa  
na Ulicu J. Kollára určite pozrieme 
bližšie a na základe zistených sku-
točností  zvážime opodstatnenosť 
požiadavky na nižšiu sadzbu.  

Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomic-

kého oddelenia MsÚ

Nezákonné zaberanie verejného 

priestranstvá

Minimálne 5 rokov si podnika-
teľka na parc.č. 2109 a 2108 svoj-
voľne dlhé roky zaberá priestran-
stvo pred svojím kvetinárstvom, 
čím znemožňuje parkovanie pred 
dôležitým komunikačným cen-
trom tohto mesta - poštou SR. Pre-
čo všetci občania a podnikateľské 
subjekty/ich zástupcovia/,ktoré pri 
našich službách pošty /slávny štát-
ny mamut/tam musia denno-den-
ne chodiť, musia trpieť nečinnosť 
mesta, kde si nejaká osôbka svoj-
voľne "ohradí" verejné priestran-
stvo: pozri kataster, parcelné číslo 
5741/1 o výmere 2339 m pod lis-
tom vlastníctva č.1 - Mesto Banská 
Štiavnica. Čerešničkou na torte je 
vyberanie pokút dopravnou polí-
ciou za nesprávne parkovanie pred 
týmto kvázi zariadením.

Ing. Jozef Fabian 

Odpoveď: 

MsPo: Parkovanie pred kveti-
nárstvom na Ul. Dolnej pod poštou 
nie je dovolené, pretože to vodičovi 
nedovoľujú všeobecné ustanovenia 
o cestnej premávke (šírka jazdných 
pruhov, státie v križovatke a pod. 
§ 23, 25 zákona NR SR č. 8/2009 
o cestnej premávke), ide totiž o 
križovatku dvoch rovnocenných 
ulíc Dolná a Remeselnícka. Takéto 
státie v križovatke nie je dovolené. 
Státie na uvedenom mieste navyše 
upravuje aj zóna zákazu státia, kto-
rá končí až za uvedenou križovat-
kou. Dopravná polícia ako aj MsPo 
teda oprávnene upozorňuje, resp. 
sankcionuje vodičov, ktorí zasta-
via alebo stoja v križovatke alebo v 
zóne zákazu státia.

Oddelenie právne a správy ma-
jetku: Na Ul. Dolná, pod budovou 
Slovenskej pošty, neustále dochá-
dzalo k porušovaniu ustanovení 
zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej 
premávke. Nakoľko ide o časť ve-
rejného priestranstva na križo-
vatke ulíc Remeselnícka a Dolná 
v zóne zákazu státia, samospráva 
v spolupráci so správcom miest-
nych komunikácií prijala dočasné 
opatrenie a pred objektom č. súp. 
840 na Ul. Remeselnícka č. 1 bola 
umiestnená mobilná zeleň. Mo-
bilnú zeleň osadilo mesto Banská 
Štiavnica práve s cieľom obmedze-
nia možnosti parkovania motoro-
vých vozidiel. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko, za 

odd. PaSM : Baráková

Vyberáme z Čiernej skrinky

Primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka zvolal 
riadne mestské zastupiteľstvo, 
ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 
2010 (štvrtok) od 9. hod. v zasa-
dačke Mestského úradu, č. dv. 4. 
Do programu sa pravidelne zara-
ďujú aj interpelácie občanov od 
15 hod. Ste srdečne vítaní! 

Red

Dňa 11.1.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Hájik, kde 
na zemi vedľa komunikácie ležal 
neznámy muž, a tým sa dopustil 
priestupku vzbudzovania verej-
ného pohoršenia. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o D.O. z Banskej Štiavnice, 
ktorý bol pod vplyvom alkoho-
lických nápojov. Priestupok bol 
riešený v mysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

Dňa 14.1.2010 bola hliadka 
MsPo opäť privolaná na sídlisko 
Drieňová, kde ležal na zemi ne-
známy muž pod vplyvom alko-
holických nápojov, a tým sa do-
pustil priestupku vzbudzovania 
verejného pohoršenia. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o D.S. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 

Dňa 17.1.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. L. Svobo-
du, kde malo dôjsť k spáchaniu 
samovraždy. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide 
o P.B. z Banskej Štiavnice, ktorý 
sa pokúsil o spáchanie samovraž-
dy obesením. Privolaná hliadka 
MsPo zabránila spáchaniu samo-
vraždy a následne privolala RZP 
a hliadku OO PZ.

Dňa 18.1.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Horná 
Huta, kde sa voľne pohyboval 
pes, ktorý ohrozoval ľudí. Privo-
laná hliadka MsPo zistila majite-
ľa psa a priestupok je v riešení v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

IC Mesta  informuje

PONUKA SLUŽIEB INFOR-
MAČNÉHO CENTRA MESTA 
BANSKÁ ŠTIAVNICA PRE NÁV-
ŠTEVNÍKOV, ALE AJ PRE OBY-
VATEĽOV MESTA A OKOLIA:

1. INTERNET PRE VEREJNOSŤ 
– PONÚKAME NA SAMOSTAT-
NOM PC PRÍSTUP  NA IN-
TERNET  V ČASE  OTVÁRACEJ 
DOBY KAŽDÝ DEŇ, PO- NE 
OD 8. DO 16. HOD. (24., 25. 
DECEMBER ZATVORENÉ), ZA 
POPLATOK.

2. TICKET PORTÁL – MOŽ-
NOSŤ ZAKÚPENIA SI VSTUPE-
NIEK NA KULTÚRNE I ŠPORTO-
VÉ PODUJATIA NA SLOVENSKU 
V ČESKEJ REPUBLIKE, POĽSKU 
A MAĎARSKU, KTORÉ SÚ 
PONÚKANÉ NA WEB STRÁN-
KE WWW.TICKETPORTAL.SK 
VSTUPENKY MÔŽETE ZAPLATIŤ 
PRIAMO U NÁS BEZ AKÉHO-
KOĽVEK ZVÝŠENIA CENY A MY 
VÁM NA MIESTE VYTLAČENÉ 
LÍSTKY ODOVZDÁME.

3. KARTA EURO 26 – PREDAJ 
PREUKAZOV, S KTORÝMI VYU-
ŽIJETE MNOŽSTVO ZLIAV VO 
VYBRANÝCH PREDAJNIACH NA 
CELOM SLOVENSKU. OKREM 
INÝCH ZLIAV SÚ V PONUKE AJ 
ZIMNÉ ZĽAVY V LYŽIARSKYCH 
STREDISKÁCH, NAPR. 20 % 
SALAMANDRA RESORT TU PRI 
BANSKEJ ŠTIAVNICI A INÉ.

4. PREDAJ SUVENÍROV – PO-
NÚKAME VÁM DARČEKY PRE 
VAŠICH BLÍZKYCH. KNIŽNÉ 
PUBLIKÁCIE O BANSKEJ ŠTIAV-
NICI A SLOVENSKU, ODBORNÉ 
PUBLIKÁCIE, DROBNÉ SUVENÍ-
RY, TRIČKÁ I MINERÁLY.

 5. CESTOVNÁ AGENTÚRA 
– PREDAJ ZÁJAZDOV OD RE-
NOMOVANÝCH CESTOVNÝCH 
KANCELÁRIÍ. PONÚKAME 
LAST MINUTE LETECKÝCH ZÁ-
JAZDOV DO KRAJÍN PLNÝCH 
SLNKA I TERAZ V ZIMNOM 
OBDOBÍ, LYŽIARSKE POBYTY 
V EURÓPE, POZNÁVACIE ZÁ-
JAZDY DO CELÉHO SVETA.



321. január 2010 NOVINKY Z ÚRADU

T.S., m.p., oznamujú, že vývo-
zy vyseparovaných komodít sa 
budú v roku 2010 uskutočňo-
vať nasledovne:

- Ul. 29.augusta, Bajzu, Cinto-
rínska, Hronského, Hutnícka, Cha-
lupku, Ilijská, Jesenského, Kollára, 
Krčméryho, Kríkova, Moyzesa, 
Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 
Na Maximilián šachtu, Nemcovej, 
Obrancov mieru, nám.Padlých 
hrdinov, Partizánska, Podhájska, 
Potočná, Požiarnická, Rakytová, 
Srnčia, Školská, Škultétyho, Ta-
jovského, Timravy, Urbánka, Úzka 
- raz do mesiaca, a to v dňoch: 
07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 06.05., 
03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 
04.11., 02.12. 

 (každý prvý štvrtok v mesiaci )
- Ul. Bernoláka, Dobšinského, 

Drevená, Fándlyho, Hatalu, Kol-
pašská, Krasku, Matušku, Novo-
mestského, Okrúhla, Slovanská, 
Staničná, Štúra, Šoltésovej, Trate 
mládeže, Železničiarska - každé dva 
týždne a to v dňoch: 11.01.,25.01., 

08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 06.04., 
19.04., 03.05., 17.05.,31.05., 14.06., 
28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08., 
06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 02.11., 
15.11., 29.11., 13.12., 27.12. 

-Ul. Antolská, Benku, Brezová, 
Budovateľská, Clementisa, Exná-
ra, Horná Huta, Horáka, Komen-
ského, Laskomerského, Lintich, 
Obchodná, Povrazník, Šmidkeho, 
Špitálska - každé dva týždne a to 
v dňoch: 12.01., 26.01., 09.02., 
23.02., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 
04.05., 18.05., 01.06., 15.06., 29.06., 
13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 07.09., 
21.09., 05.10., 19.10., 02.11., 16.11., 
30.11.,14.12., 28.12.

- Ul. Drieňová, Kysihýbelská, 
Okrajová, Ovocná, Poľovnícka 
a Roľnícka - raz za mesiac a to v 
dňoch: 25.01., 22.02., 22.03., 19.04., 
17.05., 14.06., 12.07., 09.08., 06.09., 
04.10., 02.11., 29.11., 27.12. 

- Ul. Augustu, Belianska, Be-
lianske jazero, D.Licharda, Dolná 
a Horná Resla, Dolná a Horná 
Ružová, Gagarina, Hájik, Hella, 
Hodžu, Hurbana, Kamenná, Ku-

kučína, Langsfelda, Malá Okruž-
ná, Mierová, Michalská, Pecha, 
Radničné nám., Staromestská, 
Staronová, Starozámocká, Strie-
borná, Václavekovej, Vodárenská, 
Výskumnícka - raz za mesiac a to v 
dňoch:14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 
13.05., 10.06., 08.07., 12.08., 09.09., 
14.10., 11.11., 09.12. (každý druhý 
štvrtok v mesiaci)

- Ul. Banícka, Družstevná, 
Gwerkovej, Mládežnícka, Ple-
tiarska, Pod Kalváriou, Podjavo-
rinskej, Poľnohospodárska, SNP, 
Športová, Tótha, Údolná, 8.mája, 
Akademická, Botanická, Farská, 
Holého, Katova, Malé trhovisko, 
Novozámocká, Palárika, Pod Troj.
vrchom, Remeselnícka, Spojná, 
Višňovského, Zigmund šachta – 
raz za mesiac, a to v dňoch:13.01., 
10.02., 10.03., 07.04., 05.05., 02.06., 
30.06., 28.07., 25.08., 22.09., 20.10., 
18.11., 15.12.

V prípade zlých poveternost-
ných podmienok vás budeme o 
náhradnom termíne informovať.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Polícia informuje 

Oznam o zvozoch separovaného odpadu

Krádež

Dňa 11.1.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe H.Z. z 
B. Štiavnice pre prečin „ Krádež“ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a Trest-
ného zákona v súbehu s prečinom 
„ Porušovanie domovej slobo-
dy podľa § 194 ods. 1 Trestného 
zákon, pretože dňa 12.12.2009 o 
20:00 hod. vykonal krádež vláma-
ním do priestorov garáže rodin-
ného domu v B. Štiavnici na Ul. 
Hájik, odkiaľ odcudzil veci ( 1 ks 
motorový krovinorez zn. Stihl,1 ks 
motorová píla zn. Stihl) , čím spô-
sobil majiteľovi J.B. celkovú škodu 
vo výške 663.21,- €. Za uvedený 
skutok hrozí páchateľovi trest od-
ňatia slobody až na dva roky.

Krádež - štvorkolky

Neznámy páchateľ od dňa 
14.1.2010 od 19:00 hod do dňa 
15.1.2010 do 06:30 hod odcudzil 
z garáže patriacej k rodinnému 
domu v B Štiavnici, na Ul. Okra-
jovej štvorkolku zn. KAWASA-
KI Brufeforce 750, model KV-
F750A1, kaki farby, čím spôsobil 
celkovú škodu majiteľovi M. C. o 
výške 5200,- €. Uvedeným kona-
ním sa dopustil prečinu „Krádež“ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a ods. 3 
písm. a Trestného zákona, za čo 
mu hrozí trest odňatia slobody až 
na dva roky. Akékoľvek poznatky 
sú vítané na známom čísle 158 
anonymitu policajný zbor zaru-
čuje.

Lúpež

Dňa 15.1.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe M. 
T. z Banskej Štiavnice za trestný 
čin „ Lúpež “ podľa § 188 ods. 1 
Trestného zákona, ktorý dňa 18. 
12. 2009 okolo 12: 45 hod na au-
tobusovej zastávke pri ihrisku v 
Štiavnických Baniach po tom, ako 
sa stretol s poškodeným R.S z B. 
Štiavnice, od ktorého si pýtal dlž-
né peniaze, ktorý mu ich odmie-
tol dať, začal na neho kričať „ daj, 
lebo ťa zabijem „ a následne ho fy-
zicky napadol, pričom poškodený 
R.S. spadol na zem. Obvinený na 
to k nemu pristúpil a z ruky mu 
zabral mince v celkovej hodnote 
4,- €. Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody na 
3 až 8 rokov. 

plk. JUDr. G. Volf, riaditeľ OPP OR PZ ZH

Dňa 15. januára 2010 sa v  ho-
teli Grand – Matej uskutočnilo 
Novoročné stretnutie samo-
správy mesta Banská Štiavnica 
s predstaviteľmi organizácií, 
inštitúcií a fi riem pôsobiacich  v 
Banskej Štiavnici. 

Pri tejto príležitosti sa uskutočni-
lo aj tradičné vyhodnotenie súťaže 
„Najkrajšia prevádzka roka“. Súťaž 
je určená pre majiteľov obchodov, 
pohostinských, reštauračných a 
ubytovacích zariadení. Prvý ročník 
tejto súťaže prebehol v roku 2008. V 
roku 2009 sme súťaž trochu upra-
vili, a to nasledovne: súťažilo sa v 
troch kategóriách: 1. pohostinské a 
reštauračné zariadenia, 2. ubytova-
cie zariadenia, 3. obchody. V kaž-
dej kategórii bolo hodnotených 10 
prevádzok. To znamená, že dokopy 
bolo hodnotených až 30 prevádzok.  
Zmena oproti roku 2008 bola aj v 
tom, že do hodnotenia sme  zapo-
jili omnoho viac ľudí, najmä tých, 
ktorí sú spojení s turizmom, pod-
nikateľským prostredím, službami 

v našom meste a takmer všetky 
uvedené pohostinské, reštauračné, 
ubytovacie zariadenia a obchodí-
ky poznajú. Výhercami v „Súťaži o 
najkrajšiu prevádzku roka 2009“ sú: 
KAVIAREŇ DIVNÁ PANI, PENZI-
ÓN KACHELMAN, TROTUART. 
Ocenení získavajú: certifi kát „Naj-
krajšia prevádzka v meste Banská 
Štiavnica v roku 2009“, 3 x bezplat-
nú inzerciu o veľkosti 142 x 73 mm 
v Štiavnických novinách počas roka 
2010, bezplatná inzercia/reklama 
na internetovej stránke Mesta Ban-
ská Štiavnica počas šiestich mesia-
cov  roka 2010, propagáciu v Turis-

tickej informačnej kancelárii, ako aj 
na veľtrhoch  cestovného ruchu, na 
ktorých sa bude prezentovať Mesto 
Banská  Štiavnica, reklamné a pro-
pagačné predmety s logom Mes-
ta Banská Štiavnica,  2 vstupenky 
na všetky podujatia organizované 
Mestom Banská Štiavnica v mesia-
coch september – december 2010. 
Výhercom gratulujeme.

Touto cestou by sme sa chceli po-
ďakovať všetkým tým, ktorí si našli 
čas a pomohli nám pri vyhodnotení 
súťaže zaslaním svojho vyplneného 
dotazníka.  IN

Súťaž o prevádzku roka
Celkovo v súťaži bolo hodnotených 30 prevádzok v našom meste
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1.str. o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta pre rok 2010. To 
znamená, že v roku 2010 nebude 

možné podávať žiadosti o poskyt-
nutie dotácií. Toto pozastavenie sa 
týka oblasti športu, kultúry, drob-

ných stavebných projektov, školstva 
a sociálnej oblasti.  

V prípade, že nastane v rozpoč-

te priaznivý vývoj príjmovej časti,  
pozastavenie účinnosti tohto VZN 
bude zrušené.  Ing. Kamila Lievajová 

Pozastavenie dotácií z rozpočtu mesta

1.str. naplnenia,
- reštrukturalizovaní majetku 

mesta a zlepšovaní spôsobu jeho ma-
nažmentu tak, aby umožnil zdravé a 
udržateľné fi nancovanie kompetencií 
mesta,

- v efektívnej komunikácii s obyva-
teľmi, podnikateľmi a návštevníkmi 
mesta, 

- v stabilizácii a rozširovaní občian-
skej vybavenosti tak, aby sme poskyt-
li kvalitné služby a bývanie,

- reformovať odpadové hospodár-
stvo a zaviesť efektívny separovaný 
zber odpadov v reforme odpadového 
hospodárstva a zavádzaní efektívnej 
separácie odpadov,

- v uplatňovaní takého systému 
dopravy, parkovania a zásobovania 
v historickom centre mesta a v ostat-
ných častiach mesta, ktorý umožní 
kvalitný život a nebude pritom rušiť 
obyvateľov a návštevníkov a zároveň 
upokojí dopravu na miestach, kde 
bývajú, alebo sa vo veľkej miere po-
hybujú ľudia,

- v spolupráci s občanmi pri prí-
prave, úprave súčasných a budovaní 
nových verejných priestranstiev, par-
kov a verejnej zelene slúžiacich na 
bezpečný oddych, hry, šport a stretá-
vanie sa ľudí,

- v organizovaní a podpore exis-
tujúcich veľkých kultúrnych akcií a 
festivalov, veľkého množstva menších 
kultúrnych a spoločenských podujatí 
organizovaných v meste a vytvárať 
priestorové a technické podmienky 
pre divadelné a koncertné aktivity.

Naším cieľom je:
- udržiavať kultúrnospoločenské a 

najmä banícke tradície pre prospech 
obyvateľov a návštevníkov mesta,

- vytvárať podmienky pre masový 
šport a aktívne trávenie voľného času 
detí, mládeže a dospelých, 

- vytvárať podmienky pre efektív-
nu existenciu a kvalitné fungovanie 
stredných, základných a materských 
škôl, 

- aktívne sa snažiť o návrat vyso-
kého školstva do mesta a vytvorenie 
podmienok pre jeho úspešné zotrva-
nie v meste, 

- zaviesť a presadzovať vzdelávanie, 
kráčajúce s dobou, zamerané najmä 

na výučbu cudzích jazykov, využíva-
nie moderných technológií, výskum 
a vývoj, 

- v spolupráci s Rómami vytvoriť 
a realizovať program, zameraný na 
zvýšenie kvality ich bývania, vytvo-
renie podmienok pre zamestnanie sa, 
uvedomenia si rómskej identity, 

- identifi kovať a realizovať potreb-
né opatrenia na zlepšenie podmie-
nok pre turizmus v meste, najmä v 
oblasti manažmentu návštevníkov, 
ich bezpečnosti, údržby verejných 
priestranstiev, fi nančných mechaniz-
mov a marketingu mesta a regiónu 
ako turistickej destinácie,

- masívne podporovať obnovu 
historických pamiatok v historickom 
centre mesta a ich využitie pre turiz-
mus a trvalé bývanie, 

- efektívne a legálne ovplyvňovať 
plánovanie a využívanie fi nančných 
prostriedkov Európskeho spoločen-
stva a ďalších donorov v prospech B. 
Štiavnice a jej regiónu na regionálnej, 
štátnej aj globálnej úrovni.

Toto sú len niektoré naše ciele a 
vôbec nie nereálne. Najlepším dô-
kazom je ich konkrétna realizácia. 
Pripúšťam, že sú veci, za ktoré si za-
slúžime kritiku, avšak musím úprim-
ne povedať, že konštruktívna kritika 
nás významným spôsobom posúva 
dopredu – zdôrazňujem konštruk-
tívna. Veľmi ma mrzí, a to nielen 
osobne, ale aj za celý realizačný tím, 
ktorého súčasťou je aj drvivá väčšina 
aktívnych obyvateľov nášho mesta, 
keď počujem, ako sa tu nič nedeje a 
nedarí sa a ako tu obrazne „zdochol 
pes“. To by logicky znamenalo nie 
len neschopnosť vedenia mesta, ale aj 
všetkých ľudí v meste, ktorí sa o niečo 
snažia. A nie je to tak. Takéto prázd-
ne a jedovaté reči vnímam ako riziko 
neváženia si toho, čo máme a čoho 
sa nám dostáva. Dnes, keď je staro-
bylá Banská Štiavnica v porovnaní s 
globálnou hospodárskou situáciou a 
podobnými samosprávami na vlne 
úspechu, sú najrizikovejším faktorom 
práve niektorí jednotlivci spomedzi 
Štiavničanov, ktorí si neuvedomujú 
nutnosť ťahať za jeden povraz. Toto sú 
reálni nepriatelia nášho mesta, preto-
že môže prísť situácia, že si raz niekto 

„z mocných“ povie, že ak je nám málo 
- nemusíte mať nič. A verte mi, naše 
mesto je mnohým mojim kolegom 
tŕňom v oku, najmä čo sa týka prí-
levu fi nancií z eurofondov. Prepáčte 
mi tieto tak trochu trpké slová, ale aj 
ak sa nám v meste nie vždy a všetko 
podarí zrealizovať, len slepý alebo ten 
čo nechce vidieť, neregistruje jedno-
značný progres a úspešnú realizáciu 
projektov. Môžeme smelo hovoriť o 
veľkých miliónoch eur, ktoré sa nám 
podarilo získať na fi nancovanie: 

- celkovej obnovy historického 
jadra a jeho rozširovanie

- rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ 
Jozefa Horáka a Jozefa Kollára

- vybudovanie nového odpadové-
ho dvoru, a modernizáciu Technic-
kých služieb

- uzatvorenie a rekultivácia sklád-
ky odpadov

- nesmieme opomenúť obnovu 
Banskoštiavnickej Kalvárie

a viacero iných menších projek-
tov v celkovej sume schválených 
prostriedkov viac ako 8 mil. eur.

Som presvedčený, že aj napriek 
veľmi negatívnym dôsledkom sveto-
vej hospodárskej krízy sa naše mesto 
môže smelo porovnávať s inými mes-
tami v oblasti získavania nenávrat-
ných fi nančných prostriedkov. Som 
hrdý na to, že nielen mesto, ale aj jed-
notliví občania v našom meste boli a 
sú úspešnými žiadateľmi – prijímateľ-
mi prostriedkov z európskeho spolo-
čenstva, alebo fi nancií z iných gran-
tových schém, a tak aj vďaka týmto 
súkromným investorom sa mesto 
vyvíja do krásy. A aj vďaka celému 
tomuto snaženiu bola naša Štiavnica 
v roku 2009 ocenená ministrom kul-
túry SR ako historicky prvé mesto na 
Slovensku za komplexnú príkladnú 
pamiatkovú obnovu.

Na margo hospodárskej krízy 
a tým spôsobeného významného 
výpadku v príjmovej oblasti nášho 
mestského rozpočtu sme aj na tento 
rok dokázali pripraviť rozpočet tak, 
že sme nezdvihli dane ani poplatky a 
nepreniesli také bremeno na obyvate-
ľov, ale našli sme tak efektívne nástro-
je, že sa vytvoril aj priestor na zníže-
nie napríklad poplatku za komunálny 

odpad pre majiteľov „krčmičiek“. Aj 
takýmto spôsobom chceme podporiť 
rozvoj turizmu v regióne.

Čo dodať na záver? Čaká nás 
všetkých pravdepodobne veľmi ťažký 
a komplikovaný rok. Snahou samo-
správy bude i naďalej vytvárať také 
podmienky, samozrejme v rámci 
jej kompetencií a zákona, aby sme 
všetkým obyvateľom nášho krásneho 
starobylého mesta boli čo možno ma-
ximálne nápomocní, a to napríklad 
tým, že dnes môžeme konštatovať, 
že všetky mestské investície realizujú 
štiavnické fi rmy a Štiavničania, alebo 
že tento rok zaplatia obyvatelia za od-
pady rovnako a za teplo ešte menej 
ako v minulosti.

A k realizácii toho všetkého a k 
spolupráci v prospech nášho mesta 
vás srdečne pozývam, pretože je to 
tímová práca.

Dnes má šancu prežiť a byť úspeš-
ný jedine silný a kompaktný tím a 
ja osobne považujem za veľkú česť, 
že som aktívnou súčasťou takéhoto 
tímu. 

Nedovolím si tvrdiť, že vždy a všet-
ko sa nám podarilo, alebo že by ne-
boli žiadne problémy, ale práve pes-
trosť, rôznofarebnosť a kompaktnosť 
tohto tímu je dnes jedinou reálnou 
alternatívou pre naše mesto. Aj keď, 
aj tu musím jedným dychom pozna-
menať, že niektorí pri tímovej práci 
viac hľadia na svoj osobný prospech 
ako výsledný efekt pre komunitu B. 
Štiavnice.

Na záver, mi dovoľte, aby som vám 
všetkým úprimne poďakoval za dob-
rú spoluprácu a podporu, s presved-
čením o úspešnom pokračovaní v 
našej práci na spoločnom diele v pro-
spech našej prekrásnej B. Štiavnice. 

Želám vám veľa lásky, zdravia, šťas-
tia, mnohých požehnaní, dostatok 
peňazí a veľa veľa radosti a tolerancie 
vo vašich rodinách, v kruhu priateľov 
a známych ako aj na vašich pracovis-
kách. Nech spolupráca obyvateľov a 
samosprávy prinesie i v tomto roku 
ďalšie pozitívne výsledky, ktoré uro-
bia náš spoločný život v B. Štiavnici 
krajším a príjemnejším. 

Zdar Boh! 

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta

Všetko dobré v novom roku 2010!
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Dňa 27.12.2009 v priestoroch 
známej banskoštiavnickej 
reštaurácie Kachelman, v 
hudobno-poetickom pásme 
Vianočné Impresie a v priateľ-
skej atmosfére, uzrelo svetlo 
sveta nové CD skupiny Terra 
Mind. V prvej časti programu 
zazneli okrem veršov autorky 
tohto článku piesne v podaní 
súrodencov Patrície a Dušana 
Debnárovcov, Tomáša Chrie-
na, Mariana ,,Hofa“ Mičíka a 
Zdenky Koreňovej so skupinou 
Impresia. Po spoločnom úvode 
nasledoval krst CD a nepláno-
vaný, o to však spontánnejší 
spoločný koncert všetkých 
prítomných hudobníkov.

 Terra Mind, v preklade pozem-
ská myseľ, je od r.2007 aj názov 
hudobného zoskupenia, ktoré sa 
zaoberá elektronickou ezoteric-
kou hudbou. Ezoterika vyjadruje 
niečo tajné a mýtické, je to vlastne 
vnútorné hľadanie a objavovanie, 
fi lozofi a ľudskej duše, taká stará, 
ako ľudstvo samo. Už múdri grécki 
fi lozofi  (okolo r.390.pred Kristom)
sa snažili pomenovať niektoré fe-
nomény nášho vnútorného sveta. 
Ezoterika je v podstate aj umenie 
a jeho snaha vyjadriť momentálne 
pocity. A myslím, že práve hudba 
sa k nim dokáže priblížiť najviac. 

Keď som sa prvýkrát započúvala 
do skladieb Jozefa Vargu, Jozefa 
Vargu juniora a Kristínky Mindá-
kovej, mala som až oslobodzujúci 
pocit a predstavu, že si len tak, po-
kojne plávam nekonečným vesmí-
rom vlastného ja. Je to hudba, kto-
rú môžem počúvať so zatvorenými 
očami, hudba, ktorá dokáže upo-
kojiť tok búrlivých myšlienok, ale 
aj hudba, ktorá prehlbuje pocity pri 
čítaní, premýšľaní, ba aj šoférovaní. 
Hudba, pôsobiaca ako nádherná 
oáza s takým prepotrebným darom 
životodarnej vody uprostred púšte 
každodenného stresu.

 Nedá mi pri tejto príležitosti ne-
spomenúť, že meno Jozefa Vargu sa 
neodmysliteľne spája aj s hudobnou 
skupinou Impresia a zoskupením 
Terra Drums (územie bubnov), 
ktoré umocňuje atmosféru dobo-

vých festivalov, šermiarskych, so-
koliarskych, ohňových i tanečných 
vystúpení.

Okrem spomínaných hudobní-
kov stáli pri zrode a krste nového 
CD aj priatelia, ktorí sa v ťažkých 
časoch neotočili chrbtom a ponúk-
li takú prepotrebnú pomoc. Patrí 
im veľké poďakovanie. Sú to Mar-
tin Guštafík, Mikuláš Ivanič, Bra-
nislav Cengel( v jeho predajni Foto 
si môžete nové CD kúpiť), Peter 
Boďa, Marián Jóža, Peter Danáš, 
Martin Jankovič, Robert Nichta, 
Jakub Svoreň, Patrik Melichárek a 
Ľudmila Pražáková. Medzi priate-
ľov umenia patrí aj majiteľ penzió-
nu Kachelman Ing.Imrich Kecskés, 
ktorý ochotne poskytol priestory 
už pre nejedno takéto krásne pod-
ujatie.

Janka Bernáthová 

Nové CD skupiny Terra Mind
Hudba štiavnickej skupiny, ktorá upokojí tok búrlivých myšlienok

Slovenský Červený kríž vyhla-
suje verejnú zbierku na pomoc 
obyvateľom Haiti postihnutých 
zemetrasením. Finančné prí-
spevky môžete posielať na Fond 
„Ľudia ľuďom“

Číslo účtu: 665555/0200

Variabilný symbol: 2010

Vaša fi nančná pomoc podporí zá-
chranné operácie na Haiti v rámci 
práve vyhlásenej núdzovej výzvy.

Oznam

ZÁPIS do 1. ročníka  v školskom  

roku 2010/2011

Kde: ZŠ s MŠ M. Hella
Štiavnické Bane
Kedy: 4.2.2010 (štvrtok)
V čase od 13:00 do 17:00 hod.
Čo si priniesť: Rodný list   
dieťaťa, zápisné: 3, 50 €
Naša škola je zameraná:
- vyučovací proces je zameraný 

na humanizáciu
- projektové vyučovanie netra-

dičnými formami
- vyučovanie cudzích jazykov : 

anglický, ruský jazyk, informatika

- bohatá záujmová činnosť: po-
čítačový krúžok, šikovné ruky, so-
koliarsky, chov koní a jazdectvo, 
rybársky, turistický, volejbalový, 
futbalový, tanečný

- školský minibus: trasa BS – Št. 
Bane 

Podľa zákona 245/2008 je po-
vinné prihlásiť na zápis dieťa na-
rodené v rokoch 2003 – 2004 na 
školský rok 2010/ 2011
Základná nškola s materskou ško-

lou Maximiliána Hella, Št. Bane, 

045 6929187, www.zakladnasko-

la.com, zsmhella@pobox.sk

Vo štvrtok 14.1.2010 primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka prijal Jeho Excelenciu J.E.Davida Paulovicha Escalonu. 
Na spomienkovom stretnutí so slávnostným rudnobanským šachtágom si pripomenuli 50.výročie začatia spolu-
práce československého a kubánskeho baníctva.
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Rašelina

Tepelné zábaly

L o k á l n e 
prehriatie má 
sedatívny upo-
kojujúci účinok, analgetický 
(odstraňujúci bolesť) a relaxačný 
účinok. Teplo rozširuje cievy., 
podporuje cirkuláciu, zlepšuje 
prekrvenie organizmu, zvyšuje 
metabolizmus, uvoľňuje bolesť 
kĺbov a svalov, podporuje liečbu 
rán.

Rašelina je tvorená skupinou 
látok, ktoré sú prirodzeným pro-
duktom zemného prostredia a 
vznikajú biologickým procesom 
po dobu 40 tisíc rokov. Blaho-
darné byliny, trávy a kvitnúce 
rastliny sa postupom času trans-
formovali na botanickú hmotu. 
Unikátnu molekulárnu štruktúru 
rašelinových hmôt, obsahujúcu 
celý rad bioaktívnych látok, ktoré 
sú schopné efektívne udržiavať 
teplo a chlad.

Rašelina je najrozšírenejšou 
organickou hmotou s obsahom 
uhľovodíkov v zemnom a vod-
nom prostredí.

Rašelina je acidická (kyslá) 
hydrofi lná s molekulárne fl exibil-
nými polyelektrolytmi. Zatiaľ čo 
bahno pozostáva prevažne z ne-
organických sedimentov, väčšina 
rašelín je tvorená približne 50 % 
organickou hmotou.

Rašelina je dnes uznávaná na 
celom svete, a to predovšetkým 
pre svoje výnimočné regeneračné 
vlastnosti a hojivé účinky.

Rašelinový zábal sa odporúča 

pri: 

-akútnych a chronických sta-
voch reumatického a traumatic-
kého pôvodu

-bolestiach chrbtice, kĺbov, 
svalov

-napätí a spazme svalov
-obezite a celulitíde
-zlepšuje cirkuláciu krvi
-zvyšuje lokálne prekrvenie
-celkového prehriatia – relax
Cieľom rašelinového zábalu 

je posilniť imunitný systém, sti-
mulovať cirkuláciu krvi a lymfy, 
zrýchliť bunkovú aktivitu a pri-
rodzenou cestou aktivovať samo-
liečiaci potenciál organizmu. 
Viac info na tel.č.: 0908 648 707.

Zuzana Švidroňová

ZAUJÍMAVOSTI

Zdravoveda
Na fotografi i sú členovia DHZ 

Podhorie, ktorí boli zúčastne-
ní dňa 12. 12. 2009 na Výročnej 
členskej schôdzi Dobrovoľného 
hasičského zboru v obci Podhorie. 
Vynikajúce pripravená VČS ako aj 
účasť mladých členov. Bolo radosť 
sa zúčastniť v takom mladom ko-
lektíve, plnom záväzkov pri pomo-
ci obci, čo kvitovala aj pani starost-
ka obce Anna Borgulová, najmä 
na príprave folklórnych slávností 
pri výročí obce. Držím vám palce, 
priatelia hasiči, občania obce Pod-
horie a prajem vám v novom roku 

2010 veľa zdravia a splnenie vašich 
záväzkov. 

Vladimír Poprac predseda OV 
DPO Banská Štiavnica

Výročná členská schôdza na Podhorí

Občianske združenie „Záchrana 
zvierat v Banskej Štiavnici, spra-
vujúce útulok pre psíkov v našom 
meste, ďakuje všetkým láskavým 
dobrým ľuďom milujúcim zvierat-
ká, ktorí pomohli útulku, zo srdca 
ďakujeme Zdenke Prednej, rodine 
Mihalovičovej, rodine Santorisovej 
z B.Studenca, rodine Arpádovej, 
rodine Mullerovej, rodine Uricho-
vej, p. Jánovi Mádelovi zo Župkova, 
Dianke Celderovej, p. Golianovej 
z Antola a celej rodine Golianovej, 
rodine Bukátovej, p. Janke Klau-
čovej, riaditeľovi TS Petrovi Heile-
rovi, Želke Hoff riaterovej, MVDr. 
Rastislavovi Siládimu, Štiavnickým 
strojárňam, Márii Šiškovej, rodi-
ne Šimekovej, MVDr. Stanislavovi 
Ďurkanovi, MVDr. Miroslavovi 
Kováčovi, Mgr. Nadežde Babiako-
vej a p. Romanovi Kartíkovi, rodine 
PhDr. Halašovej, Janke Radoso-
vej, Jarke Škultétyovej, Marekovi 

Machalíkovi, Martinke Urichovej, 
Róbertovi Sokolovskému, Jarmile 
Vicenovej, Michaele Mojžišovej, 
Editke Chreňovskej, Vierke Ba-
lážovej, PhDr, Vierke Ebert, Ing. 
Danke Gajdošovej, Zuzanke Šemo-
dovej, Ivke Hankovej, Janke Dula-
jovej, rodine Dvorskej, Mgr. Lucke 
Krchnákovej, a p. Breznianskemu, 
p. Smatanovi, celej rodine Krchná-
kovej, a Dr. Petrovi Krchnákovi, p. 
Kováčovej z Nitry, p. Budajovej, p. 
Jukrovej z Poproči, Blaženke Bu-
zalkovej, MUDr. Mariánovi Špilo-
vi, Jánovi Michale zo Štiavnických 
Baní, Alenke Považanovej, Pavlovi 
Zátureckému, Ing. Lucii Gašparo-
vej, rodine Ing. Radu, p. Boške Koš-
tialovej, Ing. Diane Kalnovičovej, a 
rodine Kalnovičovej, rodine Búzi-
kovej, Daške Chudášovej, MVDr. 
Lietavovej, Lenke Kubíkovej, JUDr. 
Emílii Jaďuďovej, Márii Knezovičo-
vej, p. Ernekovi a rod. Neuschlovej. 

Ďakujeme všetkým i nemenova-
ným obetavým a láskavým ľuďom, 
ktorým osud tých vyhodených 
psíkov nebol ľahostajný a snažili sa 
útulku pre psíkov pomôcť.

Ďakujeme naším obetavým dob-
rovoľníkom - záchranárom, ktorí 
každý deň prichádzajú do útulku 
postarať sa spolu s ostatnými členmi 
o psíkov. Ďakujeme Evke Konôp-
kovej, Dušanovi Kováčovi, Kristin-
ke Budinskej, Veronike Mojžišovej, 
Lenke Chreňovskej, Katke Kubašo-
vej, Vladke Mullerovej, Tomášovi 
Varecovi, Paťovi Varecovi, Domin-
ke Golianovej, Sáške Rihovej, Dávi-
dovi Varecovi, Tatjane Prefertuso-
vej, Dominike Golianovej, Patrícií 
Bukátovej, Kristíne Farbiakovej, 
Táničke Javorskej, Linde Novotnej 
a ostatným obetavým deťom.

OZ Záchrana zvierat

J. Simonidesová

Poďakovanie občianskeho združenia „Záchrana zvierat

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

F
o

to
: V

. P
o

p
ra

c

J. Kordík, J. Klátik, S. Hrnčiar, M. Ivanič, Ľ. Bilík, J. Kordík, D. Hrnčiarová, 
R. Palášthyová, M. Tatár, S. Hrnčiarová, V. Poprac, A. Borgulová, P. Hrušti-
nár, V. Ivaničová, M. Hruštinárova, I. Lupták, D. Borgula, M.Sitáš, M. Hrnčiar, 
M.Bilík.
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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.

SZPB

Členovia výboru SZPB budú kaž-
dý 3. týždeň v mesiaci, v stredu, me-
dzi 10 – 12 hod. v Klube dôchodcov 
na Trojičnom námestí podávať in-
formácie občanom mesta a okolia o 
možnostiach právneho využitia vý-
hod, ktoré podľa zákona poskytuje 
Zväz protifašistických bojovníkov

SZPB

 
Lyžovačka v SALAMANDRA Resort

Pre vás, všetkých nadšencov zim-
ných športov, sme pripravili BEZ-
PLATNÝ SKI-BUS, ktorý premáva 
denne, priamo z Banskej Štiavnice, 
zo zastávky Križovatka na Hornú 
Roveň.
bezplatný 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 Roveň)
Viac info: www.salamandra.sk

Pozvánka na stretnutie baníkov

Dňa 29. januára o 16.00 hodine 
v baníckej krčme u pána Ing. Ka-
rabellyho sa uskutoční pravidelné 
posedenie bývalých, súčasných ba-
níkov a ich sympatizantov. Na toto 
posedenie vás srdečne pozývajú or-
ganizátori.

SEMINÁR PROGRAMU BABY SIGNS

Vstúpte do kúzelného sveta komu-
nikácie s vaším batoľaťom omnoho 
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 semi-
nár programu Baby Signs - znaková 
reč pre bábätká. Momentálne sú ešte 

2 miesta voľné! Informujte sa na t.č.: 
0905/276 416, www.babysigns.sk.

Spomienky

Dňa 18. 1. 2010 si pripomíname 
20. výročie, keď nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mamička a 
babička Oľga Vadelová. Tí, čo ste ju 
poznali a mali ju radi, venujte jej s 
nami tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manžel a deti s rodinami. 

„Najväč-
šia láska 
na svete zo-
miera, keď 
dieťa oči 
navždy za-
viera“

D ň a 
22.01.2010 sme si pripome-
nuli 3. výročie odchodu do 
večnosti nášho milovaného 
syna Petra Ivaniča z Banskej 
Štiavnice. Vydal sa po ťažkej 
krátkej chorobe v 39. roku na 
cestu, kam chodí každý sám, 
len dvere spomienok nechal 
dokorán. S láskou a bolesťou 
v srdci na neho v denných 
modlitbách spomínajú rodi-
čia, manželka Hanka a jeho 
deti Miško a Barborka, sestra 
Ivetka s manželom Ľubkom, 
s Dominikou a Deniskou. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

OZNAMY

Oznamy

D ň a 
23.1.2010 
uplynie 30 
rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš otec a starý otec 
Štefan Ihracký z Banského 
Studenca. Stále si na neho 
spomíname s úctou dcéry 
Mária, Božena a vnuci Miro-
slav, Mária a Jaroslav.

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

Redakcia ŠN ďakuje sponzo-
rom, ktorí venovali vecné ceny 
do Vianočnej súťaže: Kníhkupec-
tvo – knihy, darčeky, p. Drbohla-
vová, Bytová správa, s.r.o, Masáž-
ny salón – p. Zuzana Švidroňová, 
Black M – Pizzéria nad Kozákom, 
p. Čierny, Papiernictvo – kozme-
tika, p. Voštiar a Pivovar Steiger, 
a.s. Vyhne.

red 

Poďakovanie

Mestský úrad - odd. KCRaŠ Banská 

Štiavnica 

vás pozýva na workshop

ZALOŽENIE ORGANIZÁCIE DESTI-
NAČNÉHO MANAŽMENTU V REGIÓ-
NE BANSKÁ ŠTIAVNICA 

dňa 25.januára 2010
V SÚKROMNEJ HOTELOVEJ AKADÉ-

MII JOERGESOV DOM, Drieňová 12

Program workshopu:

9:50 REGISTRÁCIA ÚČAST-
NÍKOV

10:00 Zhrnutie záverov predchá-
dzajúcich workshopov

Ing. Rastislav Marko, vedúci 
Odd. kultúry, CR a športu

10:20 Podmienky založenia 
DMO - výklad Zákona o podpore 
CR

Igor Kuhn. Odd. kultúry, CR a 

športu/InHarmony 
10:50 Diskusia: účasť ubytova-

cích zariadení a brandže na riadení 
a fi nancovaní činnosti DMO

12:30 Obed
14:00 Návrh členov pracovnej 

komisie a procesu založenia DMO
Ciele workshopu:

 V júli 2010 vstúpi do platnosti 
Zákon o podpore turizmu. Zákon 
hovorí, že štát fi nančne podporí 
organizácie na riadenie turizmu 
(DMO), ktorých členmi budú 
obce a podnikatelia. Banská Štiav-
nica a okolité obce na jar 2009 v 
rámci workshopov spravila prvé 
kroky a založila Radu pre turiz-
mus. Cieľom tohto workshopu je 
naplánovať ďalšie kroky vedúce ku 
vzniku DMO, diskutovať o poslaní 

DMO, jej štatúte a právnej forme, 
členských príspevkoch a právach 
členov- ubytovacích zariadení a 
ostatných subjektov činných v tu-
rizme. Spolu budeme rozhodovať 
o budúcnosti turizmu v regióne 
Štiavnicka. 

Workshop je otvorený a zdar-
ma prístupný pre verejnosť na 
základe registrácie na adrese cr@
banskastiavnica.sk, alebo v pra-
covnej dobe na čísle 045/2909006. 
V prípade naplnenia kapacity bude 
uprednostnená odborná verejnosť, 
hlavne ubytovatelia. Pri registrácii 
uveďte, či záväzne objednávate aj 
obed, cena je 3,50 Eur.
Tešíme sa na vašu účasť

Ing. Rastislav Marko

vedúci oddelenia KCRaŠ

V decembri 2009 prijal Mestský 
úrad na Oddelenie kultúry, cestov-
ného ruchu a športu na polovičný 
pracovný úväzok nového pracov-
níka. Igor Kuhn sa venuje otázkam 
turizmu už niekoľko rokov, viedol 
oddelenie turizmu na bratislavskom 
Magistráte, zakladal Bratislava Ho-
tels Association, ako nezávislý kon-

zultant je spoluautorom návrhu 
Zákona o podpore turizmu z dielne 
ZMOS, ktorý bol začiatkom tohto 
roku schválený vládou a je na ceste na 
schválenie do parlamentu. V Banskej 
Štiavnici má za úlohu pracovať na 
projekte VITO, ktorý mesto fi nan-
cuje z fondov EU, pripraviť založenie 
organizácie, ktorá bude riadiť rozvoj 

turizmu v regióne a pripraviť na prí-
prave rozvojových projektov.  Mno-
hí ho poznajú zo série workshopov, 
ktoré na základe požiadavky mesta 
viedol na jar 2009 v Súkromnej ho-
telovej akadémii. Mesto nebude stáť 
nový pracovník ani korunu: jeho 
miesto je fi nancované z projektu VI
TO.                                                                                   red

Nové rozvojové projekty mesta

Pozvánka na workshop
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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

Výstava SBM, v spolupráci s 
hlavným koordinátorom Ing. Mi-
chalom Nemčíkom z Košíc,  členov 
československého internetového 
fóra Lego KOSTKY.ORG bola otvo-
rená 30.11.2009 a potrvá až do 26.  
februára 2010 (utorok-nedeľa, 8.00-
16.00 hod).

Je to výstava prvá svojho druhu 
na Slovensku, na ktorej sú inštalo-
vané desiatky modelov a výtvorov 
svetoznámej dánskej stavebnice. Na 
celkovej výstavnej ploche /120 m2/, 
je  použitých približne 1 milión ku-
sov Lego dielikov. Autori pracovali 
na svojich modelov niekoľko tisíc 
hodín. Počet vystavovateľov cca 15 
členov fóra.

Vystavené sú modely – koľajisko 
s vláčikmi, hasičská stanica, opav-
ská stanica, parník, pirátske lode, 
hrady, zámky, kalvária, vesmír, fan-
tastické krajiny, bojiská,  lokomotí-
vy, autá...

Autorom koľajiska je Ing. Jaroslav 
Ambroz z Tatranskej Lomnice, kto-
rý na tomto modeli začal pracovať 
už v auguste, (dĺžka koľajišťa je 70 
m, dĺžka káblov 1000 m a použitých 
je cca 1 milión dielikov). V tomto 
období by už  vláčiky mali jazdiť, 
pretože sa autor snaží odstrániť 
technické problémy, a tak ešte viac 
zatraktívniť tento mimoriadne zau-

jímavý model.
Pri počiatkoch svetoznámej dán-

skej fi rmy na zač. 30. rokov 20.stor. 
(veľká hosp. kríza), vznikla výroba 
tehličiek stavebníc najprv z dre-
va (zakladateľom bol dánsky tesár 
Christiansen z malej dedinky Bil-
lund). 

V r. 1934 vzniklo pomenovanie 
Lego – z dánčiny spojením dvoch 
slov – „dobrá hra“, „hraj sa správ-
ne“, (v latinčine s významom spojiť, 
zostaviť). Po vyhorení továrne v r. 
1942 začala fi rma v r. 1947 vyrábať 
miesto drevených kociek hračky 
z umelej hmoty, a v r. 1949 kocka 

Lego nadobúda svoj tvar. 
V r. 1958 bol zaregistrovaný pa-

tent na malú umelohmotnú tehlič-
ku – Lego,  s dierami na spodnej 
strane, s výstupkami na vrchnej 
strane.

V r. 1980 sa začala výroba sta-
vebnice DUPLO pre najmenších 
s dvojnásobným rozmerom. V 
Československu v obchodných do-
moch PRIOR sa začali stavebnice 
Lega predávať v r. 1982. 

Počas 50 rokov existencie bolo 
vyrobených 400 miliard prvkov, 
existuje 2200 rôznych prvkov v 55 
rozličných farbách, za každú sekun-
du sa vyrobí 564 ks.

Dôležitý je aj fakt, čo sa týka 
ochrany životného prostredia – až 
99% výrobkov je recyklovateľných.

Dnes stojí na čele podniku už 
tretia generácia zakladajúcej dán-
skej rodiny a Lego je dnes šiestou 
najväčšou hračkárskou spoločnos-
ťou na svete. Okrem dvoch tovární 
v Dánsku  sa vyrába vo Švajčiarsku, 
USA, Južnej Kórei a v Česku v zá-
vode v Kladne.

Mgr. Eva Lovásová

Výstava lega - Hračka i hobby v Starom zámku predĺžená do 26. februára

Koľajisko s pohybujúcimi sa vláčikmi

Pohronské osvetové stredisko ďakuje
Veľmi pekne ďakujem všetkým 

spoluuorganizátorom, interpretom, 
súborom i jednotlivcom, školám, 
DM, organizáciám, inštitúciám,  
sponzorom, priaznivcom našich 
podujatí, všetkým, ktorí akoukoľ-
vek mierou pomohli pripravovať 
desiatky kultúrnospoločenských 
a výchovnovzdelávacích podujatí 
Pohronského osvetového strediska 

(POS) Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica v uplynulom 
roku. Veľmi si vašu pomoc a ústre-
tovosť vážim a dúfam, že naša spo-
lupráca bude vzájomne prospešná a 
úspešná aj v roku 2010. 

Takisto ďakujem vám, milí di-
váci a návštevníci našich podujatí, 
za vašu účasť na akciách, za spätnú 
väzbu, pomoc a dobré nápady a 

rady do budúcnosti. 
Všetkým vám v mene POS z 

úprimného srdca želám v nastá-
vajúcom roku veľa, veľa zdravia, 
spokojnosti, lásky, veľa úspechov a 
veľa stretnutí s dobrými, úprimný-
mi ľuďmi. Bude pre mňa cťou spo-
lupracovať a stretávať sa s Vami aj 
tento rok. Vaša Mária Petrová. 
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Piatok 22.1. 

HRANICA SLOVENSKÝ DOKUMENT A BESEDA S TVORCAMI
Slovensko, 2009, far., 72 min.
V noci 30. augusta 1946 bola dedina Slemence na východnej hranici Európy rozde- le-
ná 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. Dokumentárny 
fi lm zobrazuje trpkú skúsenosť obyvateľov Slemeniec, ktorí na najstráženejšej hranici Európskej únie snívajú 
svoj sen o jej otvorení.

Sobota 23.1.

2012
Akčný, Sci-Fi, USA, 2009, 158 min, MP 15 ,Vstupné:2 Euro
V roku 2009 skupinka vedcov odhalí, že zemské jadro sa začína pod vplyvom Slnka otepľovať a treba pri-
praviť plán na eventuálnu katastrofu. O tri roky mayský kalendár vyskakuje s tým, že 21. decembra sa už ne-
oplatí brať dovolenku, pretože aj tak všetci skončíme na onom svete... V San Franciscu objavia oveľa väčšie 
pukliny ako po bežnom zemetrasení, šialenci v rádiu ohlasujú súdny deň a v Yellowstone bude ohňostroj. A 
do globálneho problému sa pletú rodinné trampoty Johna Cusacka a jeho ratolestí.

Štvrtok – Piatok - Sobota 28.1.-30.1

FESTIVAL: JEDEN SVET
28.1.  Štvrtok o 18:00:  Japonský príbeh lásky, Sedem svetiel
29.1. Piatok: doobeda Iné svety
29.1. Večer o 18:00:  Iné svety, Ježiš je normálny
30.1. Sobota o 18:00:  Mame Ngor - chlapec zo skládky, Otroci, V zápale boja 
Vstupné na premietanie:1 Euro

Nedeľa  31.1.

OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
Animák, Komédia, USA, 2009, 90 min., Vstupné: 2 Euro
Animovaná komédia o mladom vynálezcovi Flintovi, ktorý sa po páde sardinkového biznisu 
na rodnom ostrove rozhodne všetkým obyvateľom pomôcť tým, že vytvorí mašinu tvo-
riacu jedlo z bežnej vody. Spočiatku to nefunguje, Flint ostane na hanbu celému mestu a 
jeho otec rozhodne nemá radosť z bláznivých sci-fi  nápadov a radšej by bol, aby sa venoval 
bežnej práci. No Flint je neúnavný a už-už to vyzerá, že keď sa zablysne na obzore, začnú padať 
lahôdky. A po chvíli je to tak – prichádza pizza, hamburgery, zmrzlina či veľký donut. 

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 3,50€ (100,-Sk) si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 

centra. Správne znenie Krížovky 
z č.1/2010 znie: „Názory ľudí sú 
súčasťou ich šťastia“. 3,50€ vyhráva 

Ivica Moravčíková, Mária šachta 
3, Banská Štiavnica 

V tajničke sa ukrýva výrok auto-

ra a výrok Aristoteles: 

A., Označenie áut Slovenska, au-
tor výroku, draslík, B., Postavenie 
tela, horká bylina, frankovka, C., 
Južné ovocie, set, mesto, D., Plurál 
rosa, Karolína, mútila, E., Ticha, 
manželka Chaplina, snoril, F., Za-
čiatok tajničky, G., Pálený cukor, 
istotne, ženské meno, H., Choď 
pomenej, bývalý politik, obchod 
česky, I., Puden naopak, nebdel, 
natri, J., Naša rieka, brat Ábela,  
štípe, 99 v Ríme, K., Koniec tajnič-
ky, textová skratka. 

1., Škriepka, vrchol, kraj na Slo-
vensku, 2., Veľký predmet, 4. pád 
slova mapa, Park kultúry, 3., Am-

pér, dopisy, ródeo bez dĺžňa, 4., 
Hroby, zostal sám, 500 v Ríme, 5., 
Stred slova mihal, Koloman bez 
strednej samohlásky, akí, 6., Zvrat-
né zámeno, sánky el, zas odzadu, 7., 
Tona, domáce zviera, ester mast-
ných kyselín, 8., Oldrich, existuješ, 
Ivanko, polomer, 9., Čaj zriedkavo, 
padol dolu, pascal, 10., Elena v cu-
dzine, vietnamské mesto, stred slo-
va potri, vták s veľkým chvostom, 
11., Popevok, vylučovacia spojka, 
koly s hrubicou, 12., Označenie 
áut Španielska a Luxemburska, ľud  
česky, satani, urán, 13., Odpília, 
meno matky Ježiša, 14., Kanál bez 
prízvuku, pomenovanie zvierat v 
ženskom rode.

Pomôcky: el, en, Talin, Spiš, kolos, 
Ivor, karo, Ipel

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

KRÍŽOVKA
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Kupón Súťaž ŠN

  Meno            Odpoveď

  Adresa

Vážení čitatelia Štiavnických 
novín. Pripravili sme pre vás 
súťažnú otázku na získanie no-
vej publikácie Vladimíra Bátru 
Nitra z oblakov. Stačí, ak správ-
ne odpoviete na súťažnú otázku, 
vystrihnete kupón a zašlete nám 
ho do redakcie ŠN. Jeden z vy-
žrebovaných čitateľov získa túto 
krásnu novú publikáciu.   
Súťažná otázka znie: 

V Nitre pôsobil pobočný závod 
banskoštiavnického podniku:
a/ Pleta
b/ Rudné bane
c/ Tabaková továreň

Správne odpovede nám posie-
lajte v termíne do 31.1.2010 na 
adresu redakcie ŠN.

red

KULTÚRA

Otrasné počasie, šmykľavé 
cesty, hmla... Médiá vyzývali – 
kto súrne nemusí, nech radšej 
necestuje. My dve sme sa aj 
tak rozhodli absolvovať cestu 
do Banskej Bystrice a späť. To 
si predsa nemôžeme nechať 
ujsť... Byť nielen na koncerte 
Karla Gotta, ale byť tam ako 
VIP hostia aj s pozvánkou na 
recepciu s maestrom... 

 Estrádna sála PKO v Banskej 
Bystrici v nedeľu 10.januára 2010 
doslova ,,praskala vo švíkoch“. V 
slávnostnej atmosfére očakávania 
svetového fenoména, multigene-
račného idolu, božského Karla 
Gotta, bolo cítiť niečo až krásne 
nadzemské.

 V prvej časti koncertu ponúklo 
to najlepšie zo svojho repertoáru 
známe vokálne zoskupenie Fra-
gile. Ich umenie, temperament, 
bohatá hlasová škála a farebné 
svetelné efekty otvorili krásnu 
pomyselnú bránu nezabudnuteľ-
nému večeru. Po nich vystúpili na 
pódium riaditeľ PKO v Banskej 
Bystrici Mgr. Peter Danáš a pri-
mátor mesta Mgr.Ivan Saktor, kto-
rí všetkých srdečne privítali a po-
priali hlboký umelecký zážitok. Po 
prvých inštrumentálnych tónoch 
orchestra Boom Band, ktoré pre 
burácajúci potlesk nebolo takmer 

počuť, predstúpil pred banskobys-
trické publikum Karel Gott. Niek-
torí po dvadsiatich piatich rokoch, 
iní prvýkrát v živote, s úsmevom i 
slzami dojatia, ale všetci s úprim-
nou radosťou vítali najžiarivejšiu 
stálicu populárnej hudby všetkých 
čias. Tridsaťpäťnásobný Zlatý slá-
vik, charizmatický muž, ktorý 
zapĺňal a stále zapĺňa najznámej-
šie svetové koncertné sály, nám 
spieval, smial sa, žartoval a v jeho 
rozžiarenej tvári sa spätne odzr-
kadľovala láska, obdiv a priazeň, 
ktorú publikum neustále vyjad-
rovalo srdečným potleskom. Po 
skvelom koncerte plnom známych 
hitov, ale aj príbehov a spomienok 
na priateľov z umeleckej brandže, 
nasledovalo ohromujúce standing 
ovation. Publikum sa so svojím 
milovaným maestrom nechcelo 

rozlúčiť. A tak si doslova ,,vyburá-
calo“ ešte niekoľko prídavkov. Ka-
rel Gott si túto atmosféru očividne 
vychutnával, úctivo prijímal kvety, 
milé pozornosti a bez akejkoľvek 
známky únavy ochotne podpiso-
val detské pamätníčky, CD, foto-
grafi e, aj obaly starých celuloido-
vých platní. Nie, neostal nič dlžný 
svojej povesti. Karel Gott miluje 
svoje publikum a ono miluje jeho. 

 Na záver by sme chceli vyslo-
viť vrúcne poďakovanie všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave 
tohto koncertu, ako aj slávnostnej 
recepcie. A dúfam, ako žartovne 
poznamenal nestarnúci idol, že 
na nasledujúci koncert nebudeme 
musieť čakať ďalších dvadsaťpäť 
rokov, lebo mnohí z divákov by sa 
ho vraj nemuseli dožiť. 

Janka Bernáthová a Mária Petrová

Karel Gott božský nielen hlasom

Banskoštiavnický rodák, 
Vladimír Bárta, (v septembri 
minulého roka bol primáto-
rom mesta, Pavlom Balžankom 
ocenený za rozvoj kultúrneho 
dedičstva) vytvoril, na sklonku 
roka, ďalšiu peknú publikáciu. 
Nazýva sa Nitra z oblakov a je  
o meste, s ktorým má Banská 
Štiavnica družobné kontakty. 
Majú dávnejšie korene, lebo v 
Nitre bol kedysi pobočný zá-
vod istého štiavnického pod-
niku a na tamojších vysokých 
školách študovali i prednášali 
viacerí Štiavničania. Vladimír 
Bárta, patril medzi nich, a 
preto mesto pod Zoborom 
dôverne poznal, čo mu uľah-
čilo vytvoriť o ňom nevšedné 
knižné dielo.

Knihu pre reprezentačné potre-

by nitrianskeho mestského úradu, 
vytvoril spoločne so svojím sy-
nom. Autori sa rozhodli predstaviť 
mesto, ktoré patrí medzi najstaršie 
na Slovensku, netradičnou formou 
– prostredníctvom leteckých foto-
grafi í. Takáto unikátna publikácia 
sa pochopiteľne stretla so záujmom 
a ohlasom obyvateľov mesta.

Medzi jej prvých čitateľov patril 
Ing. Vladimír Kartúsek, dnes už 
naturalizovaný Nitran, ale rodák 
z Banskej Štiavnice, ktorý na kni-
hu reagoval: „Za dlhú, tisícročnú, 
históriu dostalo mesto pod Zobo-
rom prvýkrát takúto krásnu kni-
hu. Možno je Nitra jediným slo-
venským mestom, ktoré sa môže 
popýšiť publikáciou z leteckých 
fotografi í. Uznanie patrí autorom, 
ktorí túto úlohu zvládli na vysokej 
umeleckej úrovni.“

O pravdivosti slov inžiniera 

Kartúska sa bude môcť presvedčiť 
aj jeden z čitateľov Štiavnických 
novín, lebo Vladimír Bárta, autor 
krásnej obrazovej publikácie, jeden 
výtlačok daroval do našej súťaže.

Vydavateľstvo AB ART press

Nová kniha o meste Nitra z oblakov

Súťaž ŠN

Príbehy píše sám život

Aspoň jedenkrát do týždňa 
chodím na dobrú vodu za TS, 
takže musím prejsť popri garáži 
p. Šuhajdu, ktorý má vo dvore 2 
psov. Predtým záhradu nemali 
oplotenú, vlani ju konečne oplo-
tili, ale čo z toho, keď pes zo zá-
hrady vyliezol na strechu garáže, 
odtiaľ zoskočil na zem a hybaj na 
hradskú. Bol to čierny vlčiak, ja v 
jednej ruke vozík s vodou, a v dru-
hej vôdzka, na ktorej bola uviaza-
ná  moja sučka. Verte – neverte v 
živote som sa tak nezapotila, ako 
teraz v nedeľu 17.1. o 8 hod. ráno. 
Neprajem takéto zážitky nikomu. 
Dá sa tejto rodine to nejako po-
vedať, pretože predtým, pokým 
nemali oplotenie, boli v záhrade, 
a psi do nás doskakovali a ja som 
ich oslovila, nevnímali ma.      E.U.
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Hokejový klub neregistrova-
ných hráčov z Banskej Štiavnice 
sa zúčastnil dňa 29.12.2009 vo 
Zvolene na hokejovom turnaji. 
Medzi ostatných účastníkov 
patrili aj mužstvá Hont-Krupi-
na, HK Svätý Anton a HK Krupi-
na. Každé mužstvo odohralo po 
tri zápasy a podľa súčtu bodov, 
vzájomných zápasov a podľa 
skóre sa rozhodlo o víťazovi 
turnaja, ktorým sa stalo muž-
stvo usporiadateľa Hont-Kru-
pina. Naši chlapci nastúpili na 
prvý zápas s najväčším rivalom 
z nášho okresu, a to proti 
mužstvu HK Svätý Anton. Po 
úvodnom trápení sme prehrá-
vali už v 10. minúte 0:3, ale 
tento stav nás akoby vyprovo-
koval k hernej aktivite a lepšej 
organizácii hráčov a nakoniec 
sme zápas doviedli do víťazné-
ho konca v pomere 5:3. Góly v 
zápase zaznamenali: M. Peťko 
2, P. Hanzlík 2, D. Lukačko 1.

Druhý zápas sme odohrali s 
mužstvom  HK Krupina. Zápas bol 
až do posledných minút veľmi vy-
rovnaný, no nakoniec sme sa tešili 
my, pretože sa nám  podarilo streliť 
v priebehu piatich minút dva góly 
a to rozhodlo. Zápas sme vyhrali v 
pomere 5:3. Góly v zápase zazna-
menali: Ľ. Barák, M. Peťko, P. Han-
zlík, D. Lukačko a Pavol Burian.

Posledný zápas turnaja sme odo-
hrali s usporiadateľským mužstvom 
Hont-Krupina, v ktorom už od za-
čiatku bolo jasné, že obidve muž-
stvá hrajú o víťazstvo na turnaji. 
Namiesto hokeja to vyzeralo v úvo-
de ako v boxerskom ringu, pretože 
emócie pracovali na plné obrátky, 
ale rozhodcovia urobili postupne 
správne rozhodnutia, aby sa hralo 
fair play. Zápas bol až do konečného 
zapískania rozhodcu nervózny, ale 
na druhej strane mali obe mužstvá 
šance na zvýšenie skóre. Napokon 
skončil zápas s vyrovnaným výsled-
kom 2:2. Góly v zápase zaznamena-

li: Ľ. Barák a Pavel Hanzlík. Prven-
stvo z turnaja si odviezlo mužstvo 
usporiadateľa Hont-Krupina, ktoré 
získalo v zápasoch najlepšie skóre, 
a to rozhodlo o ich víťazstve. Záve-
rom je nutné podotknúť, že tento 
turnaj nie je turnajom posledným a 
ak to počasie dovolí, odohrá sa viac 
pekných zápasov aj na ľade vo Svä-
tom Antone alebo na Štefultove, na 
ktoré budeme potrebovať aj pod-
poru z radov obecenstva, teda vás, 
priaznivcov ľadového hokeja.

Mužstvo HK Banská Štiavnica 
reprezentovali: Ľ. Barák, P. Hanzlík, 
D. Lukačko, R. Krupa, R. Sásik, P. 
Burian, S. Burian, M. Peťko, E. Me-
licherčík, R. Smutný, M. Maruniak, 
M. Jakubík, D. Vahlandt, V. Gazda.    

Poradie mužstiev:

1. miesto HK Hont-Krupina
2. miesto HK Banská Štiavnica
3. miesto HK Krupina
4. miesto HK Svätý Anton

Za HK BŠ  JUDr. Dušan Lukačko

Hontiansky hokejový turnaj

V dňoch 18. – 20. 12. 2009 sa 
uskutočnili v Trenčíne v krytej 
plavárni v 25 m bazéne Zimné 
majstrovstvá SR mužov, žien a 
juniorov. Na týchto pretekoch 
sa zúčastnilo 50 plaveckých 
klubov z celého Slovenska ako 
i plavci z Plaveckého klubu 
Banská Štiavnica. Prinášame 
výsledky:

Kategória juniorky: 

Denisa Tenkelová: 
1. 50 m znak – 30.78,  2. 50 m 

voľný spôsob – 27.66, 3. 100 m 
motýlik - 1.05.88, 3. 100 m znak - 

1.05.82, 3. 200 m znak – 2.22.97, 1. 
200 m motýlik – 2.25.38, 

Monika Maruniaková:
13. 50 m znak: 33.79, 12. 200 

m prsia: 2.58.09, 7. 200 m znak: 
2.34.18, 7. 200 m motýlik: 2.50.56,

Kategória juniori:  

Marián Adamský: 
11. 50 m znak - 29.54, 10. 100 m 

polohové preteky – 1.03.38,  19. 50 
m motýlik – 27.66, 18. 50 m voľný 
spôsob – 25.50, 12. 50 m prsia – 
33.32, 16. 100 m znak – 1.05.49, 

Marek Konečný: 
16. 200 m prsia – 2.52.93, 21. 

100 m prsia  - 1.18.11, 23. 50 m pr-
sia – 36.03,

David Hriňák:  
21. 50 m motýlik – 27.79, 

Kategória muži: 

Miroslav Maruniak:
33. 50 m motýlik – 25.53, 30. 100 

m voľný spôsob – 56.38,
Štafeta muži 

7. 4 x 50 m voľný spôsob: 1.43,03 
(Ján Čamaj, Marian Adamský, Da-
vid Hriňák, Miroslav Maruniak)

K dosiahnutým výsledkom na-
šich plavcov srdečne blahoželáme! 

red

Zimné majstrovstvá SR mužov, žien a juniorov

Cestný beh obcou Rybník, okr. 
Levice

V obci na Podhorí sa rozhod-
li usporiadať 0. ročník behu na 
10 km. Presnejšie v Rybníku nad 
Hronom. Na začiatok prišlo 40 
pretekárov. Aj napriek mrazivému 
počasiu (-9ºC) je to pekná účasť, 
nemohli chýbať ani Štiavničania.

V kat. nad 40 rokov:
2. miesto Daniel Matis – AK Ho-

ráčik

V kat. nad 60 rokov:
4. miesto Juraj Cengel – B.Štia-

vnica
Zároveň bol vyhlásený ako naj-

starší účastník podujatia.

Úspešný krok do nového roka
Dňa 17.1.2010 (nedeľa) sa v obci 

Hostie, okr. Zlaté Moravce uskutoč-
nil beh obcou, presnejšie Beh oslo-
bodenia, memoriál dvoch padlých 
partizánov M.Jurku a M. Olejára. 

Tento pretek mal už 65.ročník. Za 
suchého počasia (-2ºC) sa beža-
lo na 9,5 km trati. Toto podujatie 
malo aj rekordný počet pretekárov 
vrátane dvoch zahraničných. V ka-
tegórii M – nad 40 rokov sa spo-
medzi 11 veteránov umiestnil náš 
Daniel Matis na 1.mieste s časom 
34,40, a tak obhájil prvenstvo z 
vlaňajška. Blahoželáme.

red

Otváracie hodiny: 

Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Sauna:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok: 14,00 – 19,00 hod. – 

muži, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Streda: 14,00 – 19,00 hod. – 
ženy, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Štvrtok: 14,00 – 20,00 hod. – 
muži

Piatok: 14,00 – 20,00 hod. – 
ženy

Sobota: 14,00 – 18,00 hod. – 
muži, 18,00 – 21,00 hod. – zmie-
šaná

Nedeľa:  14,00 – 20,00 hod. – 
zmiešaná
Vstupné: 

Bazén:
Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

pov/13 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

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

vstupov/ 8 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 vstupov/5 €
Hromadný vstup do 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,25 €/hod.
Hromadný vstup od 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,40 €/hod.
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy: 

1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €
Sauna:
Dospelí: 3,40 €/hod., 5,00 €/2 

hod.
Žiaci 11- 18 rokov: 2,40 €/hod.
Deti 3 – 10 rokov, členovia 

SZPB, ZTP: 1,40 €/hod.
Permanentka dospelí:10 

hod./27 €
Permanentka deti 3-10 hodín: 

10 hod./10 €
Permanentka žiaci 11 – 18 ro-

kov: 10 hod./19 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 hod./ 10 €
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Kúpele - plaváreň

Najstarší účastník podujatia - náš bežec  
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INZERCIA

Kariéra

VÝKUP A PREDAJ STARŠÍCH 
KNÍH, ANTIKVARIÁT. 

0918 344 558
www.antikvariatik.sk

Nám. Sv. Trojice 6 
(v budove Mineralogického múzea) 

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

Vymením 2-izbový byt v Hliní- 
ku nad Hronom za 2-izbový byt v 
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0908 823 
120

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

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

Dám do prenájmu kancelársky  
priestor na ul. Dolná 6/A v budove 
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 29 000 €, tel.č.: 
0911 887 022

Predám 2 – izbový prerobený  
byt v Banskej Štiavnici, na ul. Kri-
žovatka 10. Cena: 32 000,- €, kon-
takt: 0905 912 125

Prenajmeme 4-izbový byt v  
Banskej Štiavnici, na ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2. (oproti autoškole 
Bosák). Mesačný nájom 300,-€ bez 
energií. Kontakt: 045/6920882

Prenajmeme nové kancelárske  
priestory (40m2) v Banskej Štiav-
nici, na ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265,-€ bez energií. Kontakt: 
045/6920882

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125

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

Služby

Inzercia

Reality

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

Predám s dopravou roxory a ka- 
risiete, tel.č.: 0908 459 829

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 ovčia- 
ka 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  
dĺžka 33 cm, 1 m3 40 €, tel.č.: 0908 
655 270

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

Predám rohovú koženú sedačku  
modrej farby za veľmi výhodnú 
cenu, tel.č.: 0902 882 707 

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

Montážna fi rma realizuje mon- 
táž kúrenia, vody a plynu, tel.č.: 
0908 906 704, 0907 330 612

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

V dňoch 22. – 24. 1. 2010 sa 
uskutoční 2. ročník hokejového 
turnaja o Pohár ŠK Štefultov na 
hokejovom ihrisku pri Kultúr-
nom dome na Štefultove. Hoke-
jový turnaj sa odohrá za účasti 
mužstiev HK Štefultov, HK Svätý 
Anton, HK Drieňová a HK Ilija. 
Zápasy budú odohrané v piatok 
a sobotu o17. a 19. hod. v ne-
deľu o16. a 18. hod.  Pozývame 
všetkých priaznivcov hokeja, 
príďte povzbudiť svojich favori-
tov. O občerstvenie je postarané.

ŠK Štefultov

Pozvánka

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.


