
28. JANUÁR 2010 číslo 3 Ročník XXI.

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

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

V roku 2008 sa v priestoroch 
Univerzity v Pittsburghu, štáte 
Pennsylvánia, konala vernisáž 
výstavy známeho umeleckého 
fotografa Rastislava Mišíka, 
ktorá zožala veľký úspech.  
Takýmto spôsobom sa prezen-
toval nielen samotný umelec, 
ale predovšetkým Banská 
Štiavnica a okolie.

Na ďalšie putovanie výstavy 
Štiavnica v Pennsylvánii sme sa p. 
Mišíka opýtali:

„Výstava Štiavnica, ktorá bola 
vystavená v roku 2008 na Point 
Park University School, prešla mi-
nulý rok niekoľkými miestami v 
Pennsylvánii a skončila v centrále 
US Steel. Nezisková organizácia 

PHOTO FOTUM založená US 
Steelom podporuje prezentáciu fo-
tografi e vo svojej slávnej US Steel 
tower. Na jeseň 2009 patrila vstup-
ná hala tejto budovy v Pittsburghu 
práve Banskej Štiavnici. Celkovo 
na výstave bolo vystavených vyše 
20 fotografi í, pričom sú to pohľady 
na Banskú Štiavnicu a okolie. Nej-
de o dokumentačné zábery, ale o 
pohľady zachytávajúce atmosféru 
prostredia. Po vyše roku sa vrátila 
výstava Štiavnica opäť na Sloven-
sko. Medzičasom sa mi podarilo 
nafotiť ďalšiu sériu obrázkov Štiav-
nice a okolia a teraz prichádza čas 
obnoviť prezentáciu nášho mesta a 
kraja. 

Aký úspech mala fotografi cká 
publikácia Štiavnica? 4.str.
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Určite si viacerí obyvatelia 
Banskej Štiavnice všimli nové 
dopravné značenie na sídlis-
ku Drieňová a na Ul. Dolnej a 
zjednosmernenie Ul. Energeti-
kov. Na tieto nové zmeny sme 
sa opýtali náčelníka Mestskej 
polície JUDr. Dušana Lukačku.

ŠN: Pán náčelník, z akého dô-
vodu došlo k zmene dopravného 
značenia na sídlisku Drieňová Ul. 
Dolnej a zjednosmerneniu Ul. 
Energetikov? 

 DL: „V Banskej Štiavnici sa v 
mesiaci november 2009 uskutoč-
nili nové zmeny v doprave na síd-
lisku Drieňová. Konkrétne zákaz 

zastavenia, ktorý sa umiestnil pred 
Základnou školou Jozefa Kollára. 
Tieto zmeny, ktoré nastali sa týkajú 
zákazu státia a boli urobené z toho 
dôvodu, aby sme ochránili deti pre-
chádzajúce do školy cez priechod 
pre chodcov. Taktiež to bolo robené 
preto, aby zimná údržba,...

 4.str.

Nové zmeny v doprave na Drieňovej
V tomto roku by mali pribudnúť ďalšie voľné parkovacie miesta v našom meste

Banská Štiavnica v Pennsylvánii

Dominanta Banskej Štiavnice  - pohľad na Starý zámok 
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Poďakovanie

Riaditeľka Materskej školy 1. Mája 
č. 4, Banská Štiavnica po dohode 
so zriaďovateľom, mestom Banská 
Štiavnica, oznamuje širokej verej-
nosti termín a miesto podávania 
žiadosti a podmienky prijatia die-
ťaťa na predprimárne vzdelávanie v 
materskej škole pre rok 2010/2011.
KONTAKTNÉ OSOBY:

Mgr. Alexandra Bóková, riaditeľ-
ka MŠ, Andrea Pauková, zástupky-
ňa MŠ

Tel:0917201223, 6911161
ms@magiccomp.sk, www.ekodu-

baci.sk
TERMÍN VYDÁVANIA ŽIADOSTÍ: 

od 15.02.2010 do 15.03.2010 cez 
pracovný týždeň v čase od 8:00 do 
15:00 hod.
TERMÍN ODOVZDÁVANIA ŽIADOS-

TÍ:

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťa-
ťa do MŠ odovzdá zákonný zástupca 
najneskôr do 15. marca 2010. Súčas-
ťou žiadosti je potvrdenie o zdra-
votnom stave a povinnom očkovaní 
dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast. Žiadosť o prijatie die-
ťaťa do MŠ si môže rodič (zákonný 
zástupca dieťaťa) vyzdvihnúť v ma-
terskej škole denne, alebo stiahnuť 
prostredníctvom internetu z hlavnej 
stránky MŠ. www.ekodubaci.sk 

Dieťa sa prijíma do materskej ško-
ly na základe písomného rozhodnu-
tia riaditeľky materskej školy podľa 
zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie vydáva riaditeľka ma-
terskej školy do 30 dní odo dňa po-
dania prihlášky.
PODMIENKY PRIJATIA DETÍ DO MA-

TERSKEJ ŠKOLY:

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 
sa prednostne prijímajú:

1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok 
veku

2. deti s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou

3. deti s dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou

Ostatné podmienky určené riadi-
teľom materskej školy po dohode s 
pedagogickou radou školy:

1. deti, ktoré k 1. septembru 2010 
dovŕšia tri roky veku, výnimočne vo 
veku od dvoch rokov

2. deti zamestnaných rodičov
3. deti, ktoré nastúpia do MŠ naj-

neskôr 15. septembra 2010
4. deti, ktorých zákonný zástup-

ca dodrží stanovené termíny vydá-
vania a odovzdávania žiadostí na       
predprimárne vzdelávanie
Iné dôležité informácie v zmysle zá-

väzných právnych predpisov:

Materská škola poskytuje predpri-
márne vzdelávanie pre deti vo veku 
spravidla od troch do šiestich rokov 
s poldennou alebo celodennou vý-
chovou a vzdelávaním. Podporuje 
osobitný rozvoj detí v oblasti soci-
álno-emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej, estetickej, roz-
víja schopnosti a zručnosti, utvára 
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 
Pripravuje na život v spoločnosti v 
súlade s individuálnymi vekovými 
osobitosťami detí. Do materskej 
školy môže byť prijaté dieťa na pred-
primárne vzdelávanie aj v priebehu 
školského roka, v prípade, že to 
umožňuje kapacita materskej školy.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa 
možno prijať dieťa na čas adaptač-
ného pobytu, dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 
na diagnostický pobyt. Dĺžku adap-
tačného pobytu po prerokovaní 
so zákonnými zástupcami určuje 
riaditeľ materskej školy. Adaptačný 
pobyt nesmie byť dlhší ako tri me-
siace/59.ods.4 školského zákona/.  
ČO PONÚKAME:

- Príjemné prostredie, rozvíjajúce 
osobnosť dieťaťa celostne

-  množstvo krúžkov: výtvarný 
krúžok, literárno-dramatický krú-
žok, folklórny krúžok, 

- pravidelné stretnutia s logope-
dičkou 

- pre deti predškolského veku v 
spolupráci s CPPP – testy školskej 
zrelosti 

- výučbu anglického jazyka 
- rozvoj počítačovej gramot-

nosti prostrednícvom edukačných 
programov

- pravidelné návštevy tvorivých 
dielní

- raz za mesiac divadelné pred-
stavenie

 Informácie o aktivitách a zame-
raní materskej školy nájdete na web 
stránke  www.ekodubaci.sk

V Banskej Štiavnici dňa 
27.01.2010

Mgr. Alexandra Bóková 

riaditeľka MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
1. MÁJA Č. 4, BANSKÁ ŠTIAVNICA

Bolo...

18.1.
Slávnostné zasadnutie redakč-

nej rady Štiavnických novín.

21.1.
Účasť na slávnostnom gala-

večeri pri príležitosti otvorenia 
veľtrhov ITF SLOVAKIATOUR 
a DANUBIUS GASTRO  v Bra-
tislave.

22.1.
Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady.

25.1.
Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia.
Priateľské posedenie s delegá-

ciou z partnerského mesta Mo-
ravská  Třebová.

26.1.
Pracovné stretnutie s dele-

gáciou z partnerského mesta 
Šopron ( Maďarsko). 

Pracovný obed s delegáciou z 
Moravskej Třebovej.

28.1.
Zasadnutie Mestského zastu-

piteľstva.

Bude...

9.-10.2.
Uskutoční sa rokovanie Rady 

Združenia miest a obcí Sloven-
ska.                  Andrea Benediktyová 

ECAV  Cirkevný zbor v Banskej 

Štiavnici, BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom  -  Pracovisko Banská Štiav-

nica

srdečne pozývajú Vás a Vašich  
priateľov na koncert detského 
speváckeho  zboru

ĎATELINKY z Dudiniec

Sobota, 30. 1. 2010 o 15.00 hod.
Evanjelický kostol a. v. Banská 

Štiavnica

Dobrovoľné vstupné venujú or-

ganizátori obetiam zemetrase-

niana Haiti

Pozvánka

Nezisková organizácia Šukar 
dživipen ďakuje mestu Banská 
Štiavnica za priestory, ktoré dosta-
la na Šobove v bytovom dome č.7. 
Tieto priestory využije na rozšíre-
nie komunitného centra a druhý 
priestor využije na telocvičňu. 
Priestory momentálne čistíme a 
upravujeme vďaka projektu nadá-
cie „Hodina deťom“. Ďakujeme. 

manželia Koledovci, Šukar Dživipen, n.o.

Dňa 19.1.2010 o 14.45 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že do bytu na Ul. Dr.J. Straku  
sa dobíja neznámy muž. Hliad-
ka  MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o Ľ.P. z Banskej 
Štiavnice, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov a pomýlil 
si vchod  do panelového domu.  
Priestupok  proti verejnému 
poriadku bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.

V ten istý deň hliadka MsPo 
zabezpečovala prevoz psychicky  
chorého J.S . z Banskej Štiavnice, 
ktorý ohrozoval svojich  príbuz-
ných v rodinnom dome,   do psy-
chiatrickej liečebne v Kremnici.  

Dňa 21.1.2010 o 10.15  hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. S. Chalúpku, kde vodič ná-
kladného  motorového vozidla 
J.H. zo Štiavnických Baní poško-
dil  kanalizačnú šachtu na vodu. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  

Dňa 22.1.2010 bola hliad-
ka MsPo privolaná  na Ul. SNP, 
kde sa  po súkromnom pozemku 
voľne pohybovali ovce. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila majiteľa  voľne sa pohybujú-
cich oviec J.I. 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 
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Oznam

Ako iste viete  z médií, v týchto 
dňoch (od 15. januára do 15. 
februára) sa koná na  celom 
Slovensku zápis do prvého 
ročníka základnej  školy tých 
detí, ktoré dovŕšili, resp. k 1. 
septembru 2010 dovŕšia vek 
šesť rokov.

Dieťaťu, ktorého rodičia zapíšu  
do školy, sa od 1. septembra skon-
čia bezstarostné chvíle škôlkara. 
Začnú dni a týždne naplnené po-
znávaním, učením, písaním, číta-
ním, začne sa preň ďalšia kapitola 
na ceste za  vzdelaním. Ako hovo-
ril  Ján Amos Komenský, na dob-
rom začiatku naozaj  veľmi záleží... 
pretože neraz prvé neúspechy die-
ťaťa v škole natrvalo poznačia jeho 
ďalší vývin nielen v oblasti vzdelá-
vania, ale i v živote vôbec.

 Poslaním Centra pedagogic-
ko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Banskej Štiavnici  je  
okrem iného aj pomoc rodičom, 
ktorí sa nevedia rozhodnúť, či dať 
dieťa do školy hneď po dovŕšení 
šiesteho roku, alebo využiť mož-
nosť ročného odkladu povinnej 
školskej dochádzky. Keď hovoríme 
o psychologickom vyšetrení, máme 
na mysli  školskú spôsobilosť alebo 
zrelosť, resp. pripravenosť dieťaťa 
na školu. Znamená to dosiahnutie 
takého stupňa vo vývine dieťaťa, 
aby si mohlo bez väčších problé-
mov úspešne  osvojovať školské ve-
domosti a zručnosti. Tento pojem 
zahŕňa telesnú,  psychickú  aj so-
ciálnu zrelosť. Telesnú zrelosť ne-
chávame na posúdenie pediatrovi, 
ktorý dieťa dobre pozná a dokáže 
zhodnotiť jeho telesné a zdravotné 
predpoklady pre včasné zaškole-
nie. Napr. deti s nízkou pôrod-
nou váhou, narodené predčasne, 
deti so závažnejšími zdravotnými 
problémami by nemali byť zaškole-
né pred siedmym rokom.  Ostatné 
stránky vývinu ako je rozumová, 
citová a sociálna zrelosť posudzuje 
psychológ.      

Rozumová oblasť – máme na 
mysli vývin poznávacích proce-
sov (vnímanie, myslenie, pamäť, 
pozornosť, reč, motoriku). Čo 
by malo dieťa pred nástupom do 
školy zvládať? V oblasti vnímania 
dokáže celok rozložiť na časti a 
opačne, dobre sluchom rozlišuje 
zvuky, dokáže si všímať aj detaily, 
vnímanie je viac diferencované. 
Pamätá si logicky, nielen mecha-

nicky. Zapamätávanie je čoraz 
viac zámerné. Čoraz viac začína 
racionálnejšie posudzovať reali-
tu, oslabuje sa význam fantázie. 
Má záujem o nové poznatky. Jeho 
pozornosť sa stáva zámernejšou, 
dokáže vydržať pri činnosti 15-25 
minút. V oblasti myslenia dieťa 
lepšie postihuje podobnosti, roz-
diely, chápe vzťahy , súvislosti. Do-
káže narábať s číslami do 10, má 
osvojené matematické predstavy. 
Jeho reč je plynulá, obsahovo sa 
stáva bohatšou, je relatívne čistá , 
vyslovuje správne všetky hlásky. V  
posledných rokoch práve reč robí 
deťom ťažkosti, nedokážu správne 
vyslovovať jednotlivé hlásky, reč 
je neraz aj v predškolskom veku 
plná agramatizmov, po obsahovej 
stránke chudobná, dieťa nedokáže 
opísať jednoduché deje. Pre zvlád-
nutie správneho čítania a písania 
je preto nevyhnutné, ak vaše dieťa 
nesprávne rozpráva navštíviť lo-
gopéda – logopedičku. Je dôležité 
, aby správnu výslovnosť zvládlo 
ešte pred nástupom do školy.  Vo 
vývine jemnej motoriky si všímať, 
či línie pri kresbe nie sú roztrase-
né, nepresné, dieťa v tomto veku 
by malo dokázať nakresliť ľudskú 
postavu so všetkými detailmi, 
malo by dokázať vystrihnúť jedno-
duchý tvar. Dieťa by malo poznať 
farby, malo by vedieť porovnávať 
(väčšie – menšie). 

V citovej oblasti sa stáva stabil-
nejším, stúpa jeho odolnosť voči 
frustrácii (dokáže prijať neúspech), 
dokáže odložiť splnenie svojich po-
trieb a želaní, vie sa ovládať, nerobí 
mu ťažkosti vystupovať pred ko-
lektívom, jeho záujmy sa ustaľujú 
a má pozitívny vzťah k povinnos-
tiam. V sociálnej oblasti je možné 
vidieť, že dieťa sa teší na školu, do-
káže spolupracovať, ustúpiť, nájsť 
si miesto v kolektíve triedy, dokáže 
sa orientovať v jednoduchých so-
ciálnych situáciách, váži si prácu 
iných. Malo by sa vedieť pozdraviť, 
poďakovať, poprosiť, predstaviť sa, 
povedať o sebe pár slov. 

Z praktických zručností by malo 
zvládať samoobsluhu (samostat-
ne sa najesť), hygienické návyky 
a pod. Malo by sa vedieť obliecť 
vrátane zaviazania šnúrok na to-
pánkach. 

Ak by ste zvážili, že vaše dieťa by 
malo so školou počkať, treba nav-
štíviť všeobecného  lekára pre deti 
a dorast a psychológa  v centre pe-

dagogicko – psychologického po-
radenstva a prevencie a škole, do 
ktorej chcete dieťa zapísať, adreso-
vať žiadosť o odklad, doloženú od-
porúčaním už uvedených odbor-
níkov. Žiadosť musí byť písomná. 
Riaditeľ školy vám následne vydá 
rozhodnutie o odklade.

 Riaditeľ školy môže rozhodnúť 
o odklade začiatku plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa aj 
na návrh materskej školy, ktorú 
dieťa navštevuje a na základe od-
poručenia zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, a to vždy 
so súhlasom zákonného zástupcu.. 

 Neraz sa stáva, že dieťa, ktoré 
bolo zaškolené nezrelé, je v pr-
vom polroku 1. ročníka vrátené 
do materskej školy. A to je určite 
viac traumatizujúca udalosť ako 
zaškolenie po odklade. Tento prvý 
neúspech ho môže sprevádzať v 
určitom slova zmysle celý život.. 

Ak máte záujem , aby vaše dieťa 
bolo zaškolené ešte pred dovŕše-
ním 6. roku, lebo sa domnievate, 
že je vyspelejšie ako jeho rovesníci, 
je potrebné  vaše dieťa  komplexne 
psychologicky vyšetriť .Bez súhlas-
ného vyjadrenia zariadenia vý-
chovného poradenstva a prevencie 
a súhlasného vyjadrenia všeobec-
ného lekára pre deti a dorast  ne-
môže byť vaše  dieťa predčasne 
zaškolené.

      V prípade akýchkoľvek ne-
jasností môžete kontaktovať od-
borných  zamestnancov centra 
pedagogicko – psychologického 
poradenstva a prevencie  osobne v 
čase od 7.00 do 11.30 v dopolud-
ňajších a od 12.00 do 15.00 v po-
poludňajších hodinách na Dolnej 
Ulici č.2/A alebo telefonicky na 
čísle: 6921311, logopedičku kon-
taktujte na  tel. č. 6920553.

Centrum pedagogicko-psychologického  

poradenstva a prevencie

Banská Štiavnica

Máte povinnosť zapísať svoje dieťa do školy !
Neplnenie si vyživovacej povin-

nosti.

Dňa 19.1.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe Š.P. z 
Veľkých Kozmáloviec pre prečin 
„ Zanedbanie povinnej výživy“ 
podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. 
c Trestného zákona, pretože si 
svoju vyživovaciu povinnosť voči 
svojej dcére S.P. bytom Banská 
Štiavnica neplní od septembra 
2009 vôbec, aj keď o tejto po-
vinnosti vie. Za uvedený skutok  
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody až na päť rokov.

Krádež – v penzióne Nostalgia.

Neznámy páchateľ v čase od 
00:30 hod. do 08:15 hod dňa  
21.1.2010 v Banskej Štiavnici  z 
penziónu Nostalgia odcudzil 3 
páry  lyží zn. ATOMIC, 1 pár 
lyžiarok čiernej farby zn.  HEAD 
a 1 pár lyžiarok zn. SALAMON, 
čím spôsobili škodu poškode-
nému M.I. z Bratislavy vo výške 
2.000,- €, ďalej odcudzil  2 páry 
lyžiarok zn. HEAD, čím spôsobil 
škodu poškodenému  B. A. z Bra-
tislavy  vo výške  700,- €. Pričom 
všetky uvedené odcudzené veci 
sa následne našli  na Ul. Strie-
bornej v Banskej Štiavnici a boli 
vrátené majiteľom. Uvedeným 
konaním  sa dopustil  prečinu „ 
Krádež“ podľa  § 212 ods. 1 ods. 
3 písm. a Trestného zákona za čo 
mu hrozí   trest odňatia slobody  
až na tri roky. Akékoľvek poznat-
ky sú vítané na známom čísle 
158, anonymitu policajný zbor 
zaručuje.

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Slovenský Červený kríž vyhla-

suje verejnú zbierku na pomoc 

obyvateľom Haiti postihnutých 

ničivým zemetrasením

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 podpo-
rí záchranné operácie na Haiti v 
rámci práve vyhlásenej núdzovej 
výzvy.
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1.str.  ktorá prebieha v týchto 
dňoch na sídlisku Drieňová, bola 
cez hlavný ťah na Ulicu L. Svobo-
du prejazdná, Takisto je umiestne-
ná dopravná značka zákaz státia aj 
v opačnom smere. Mnohí vodiči si 
všimli, že ešte pred zmenou zákazu 
státia sa vykonala aj ďalšia zmena, 
ktorou bola úprava a zjednosmer-
nenie ulice Energetikov. Týmto by 
som chcel upozorniť všetkých ob-
čanov trvalo bývajúcich na sídlisku 
Drieňová, aby túto zmenu chápali 
pozitívne, pretože postupné zme-
ny, ktoré prináša zmena dopravy 
a schválený plán nového doprav-
ného značenia odsúhlasené mest-
ským zastupiteľstvom, sú aktuálne 
a postupne budú pribúdať. Ďalšou 
zmenou, ktorú si vodiči iste všimli, 
je od 1. 12. 2009 zmena dopravného 
značenia na Ulici Dolnej, smerom 
ku Križovatke pri obchode Gizka. 
Na tomto mieste bola umiestená 
dopravná značka zákaz zastavenia, 
a to z toho dôvodu, že v zimnom 
období dochádza práve na tomto 
mieste k častému namŕzaniu ste-
kajúcej vody alebo topiaceho sa 
snehu. Z predchádzajúcich období 
vieme, že v tejto oblasti sú veľké 
problémy s namŕzajúcou vodou, 
pretože sklon vozovky je zvážený 
na pravú stranu a dochádza tu k 

vrstevnému namŕzaniu tejto vody 
a vytváraniu veľkých rýh na ces-
te, ktoré sa museli ručne rozbíjať, 
čo bolo veľmi nákladné z hľadiska 
údržby. Z uvedeného dôvodu je na 
tomto mieste umiestnená doprav-
ná značka zákaz zastavenia, ktorá 
bude len dočasného charakteru. 
Tie značenia, ktoré sú umiestnené 
na sídlisku Drieňová, pravdepo-
dobne zostanú aj na ďalšie obdo-
bie s tým, že všetky miesta, ktoré 
boli takýmto spôsobom odobraté 
z miestnej komunikácie na trvalé 
parkovanie, budú postupne nahrá-

dzané novými.“ 
V tomto roku plánuje mesto Ban-

ská Štiavnica na sídlisku Drieňová 
konkrétne na Ul. Straku zmeniť 
systém parkovania, čím by pribu-
dlo niekoľko nových parkovacích 
miest. Nové státia by mali pribud-
núť aj na Ul. Ludvika Svobodu a na 
Ul. Učiteľská. O ďalších zmenách 
v dopravnom značení ako aj o no-
vom systéme parkovania vás bude-
me postupne informovať v ďalších 
číslach Štiavnických novín. 

Za rozhovor poďakoval Michal Kríž

Nové zmeny v doprave na Drieňovej

1.str.  Pri zrode publikácie 
pri mne stáli blízki ľudia, ako napr. 
legenda slovenskej fotografi e prof. 
Havránková, s ktorou som spolu-
pracoval. Pýtam sa pritom môjho 
okolia na názory bez predsudkov. 
Teší ma, keď si každý v publikácii 
nájde pre seba niečo zaujímavé. 
Mám v hlave viacero projektov a 
medzi nimi je aj kniha o jednom 
dome na Piargu, v ktorom bývam a 
nachádzam tu dennodenne množ-
stvo inšpirácií. Zaslúžil by si vlast-
nú publikáciu. Kniha Štiavnica je 
takmer vypredaná a som šťastný, 
že reakcie na ňu boli aj pozitívne. 
Dotlač nechystám, nakoľko to bola 
limitovaná edícia.  Kto by mal ešte 
o knihu záujem, odporúčal by som 
navštíviť predajne Diela a diela p. 
Ladzianskeho, Trotuart, alebo Art-
fórum kde si možno ešte zakúpiť 
posledné výtlačky. Bol by som rád, 
keby sa mi ešte raz podarilo vydať 

Štiavnicu 2, potešiť oko a  dušu či-
tateľov. Mojou ambíciou by bolo 
nadviazať dialóg so širokým pub-
likom.“ 

Rasťovi Mišíkovi prajeme v jeho 

fotografi ckej činnosti veľa úspe-
chov a tešíme sa na ďalšie zaujíma-
vé projekty.

Michal Kríž

Výstava v PennsylvániiRelax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Letovisko: � ajsko – Pattaya

Hotel Loma ***

Termín: 4.2. – 11.2. 2010

Cena: 749 €

Pláž: 10 min. chôdze od piesčitej 
pláže

Typ stravy: bufetové raňajky a 
večere servírované za príplatok

Poloha: hotelový komplex je ob-
klopený zeleňou a nachádza sa v 
severnej časti Pattaye. Do centra 
Pattaye asi 10 min. miestnou 
dopravou.

ex je po kompletnej rekonštruk-
cii, pri hoteli sa nachádza tro-
pická záhrada, bazén s barom a 
reštaurácia s medzinárodnou aj 
thajskou kuchyňou.

Služby za poplatok: vodné špor-
ty, široká ponuka výletov, reštau-
rácie, diskotéky, tradičné thajské 
masáže, kúpeľné procedúry.

Ubytovanie: izby v hotelovej 
budove s priamym výhľadom na 
bazén alebo do tropickej záhra-
dy. Izby sú príjemne zariadené, 
klimatizované, s minibarom, 
telefónom, TV, kúpeľňou a WC, 
balkónom.

Kvalitné ubytovanie a služby za 
výhodnú cenu, pokojný hotel 
vhodný pre odpočinok a relax.
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Výstava Štiavnica prezentovaná na Univerzite v Pennsylvánii

Nové parkovacie miesta na sídlisku Drieňová
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Už prvá policajná správa 
tohto roku bola označená jej 
defi nitívnou pečaťou. Na Nový 
rok, len dve hodiny po polnoci, 
zahynul pod kolesami auta 
mladý chodec. Na bunde mal 
pripnutú maturitnú stužku a 
celý život pred sebou…

Médiá takmer denne prináša-
jú tragické správy o zranených a 
usmrtených chodcoch. Štatistiky 
sú alarmujúce. Vina sa obyčajne 
zvedie na bezohľadnosť vodiča, 
ale pritom sa neraz samotní chod-
ci správajú ako živé terče. Mnohí 
majú akýsi falošný pocit neohro-
zenosti a neuvedomujú si, že vo-
dič ich za zníženej viditeľnosti, v 
tmavom oblečení a bez refl exných 
prvkov, na vozovke takmer vôbec 
nevidí. Pritom aj malá refl exná 
nášivka na odeve, páska, šiltov-
ka, ozdoba na kočíku, bicykli, či 
smajlík na detskej aktovke, môžu 

ochrániť zdravie a život. Takéto 
predmety zvyšujú viditeľnosť v 
šere a v tme odrážajú svetlo v úz-
kom kuželi späť k refl ektorom auta 
až na vzdialenosť 200 metrov. Keď 
uvážime, že brzdná dráha automo-
bilu pri rýchlosti 50km/h na mok-
rej vozovke je asi 33m, vodič má 
dosť času zastaviť, alebo chodca 
bezpečne obísť. V textilnej galan-
térii sa dajú bežne  kúpiť milé det-
ské nášivky, ,,nažehlovačky a prile-
povačky“ so zvieratkami za 1 euro. 
Sortiment pre dospelých obsahuje 
refl exné pásky v cene od 70 centov 
za 1m, aj drobné predmety dennej 
potreby s refl exnými prvkami. V 
tomto prípade môže ísť naozaj o 
životnú investíciu. Najradšej  by 
som takto rozžiarila aj  maturitné 
stužky nádeje, na pamiatku prvého 
a tak zbytočne vyhasnutého života 
v tomto roku.

Na jednej strane výzvy a va-
rovania policajtov, zdravotníkov, 

pedagógov a tragédie, ktoré kruto 
poznačili mnohé rodiny. Na strane 
druhej, tiene vynárajúce sa z ran-
nej i podvečernej hmly, detičky s 
aktovkami, študenti, ženy a muži 
ponáhľajúci sa za každodennými 
povinnosťami, cyklisti, dôchod-
covia  na zdravotnej prechádzke…
Tmavé terče smrti, čakajúce na jej 
náhodný zásah? Ak svojich blíz-
kych naozaj milujeme, bojme sa o 
nich a myslime na  bezpečný ná-
vrat skôr, než odídu z domu.

Janka Bernáthová

Tmavé terče smrti

Dňa 10. Februára 2010 sa v čase 
od 13:00 – 17:00 hod. uskutoční 
zápis do 1. ročníka Základnej školy  
J. Kollára 40, Banská Štiavnica na 
školský rok 2010/2011. Rodičia si 
so sebou prinesú občiansky preu-
kaz a rodný list dieťaťa. Zapisujú sa 
deti narodené do 31. augusta 2004 
a s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou. 

Sme modernou školou otvore-
nou pre všetkých. Škola ponúka 
vyučovanie anglického jazyka od 
1. ročníka, od 6. ročníka aj vyučo-
vanie nemeckého jazyka, plavecký 
výcvik na prvom stupni, lyžiarsky 
výcvik na druhom stupni, vyu-
čovanie v počítačových i  jazyko-
vých učebniach, výlety, exkurzie, 
koncerty, divadelné predstavenia. 
K vydareným akciám patria imat-
rikulácia prváčikov, vianočné trhy, 
vianočná akadémia a iné. Žiaci sa 
majú možnosť zapájať do jazyko-
vých, literárnych, matematických, 
výtvarných, športových a iných 
súťaží a olympiád. Pre žiakov je 
zabezpečené stravovanie v školskej 
jedálni s možnosťou zakúpenia de-
siaty. Školský klub je zabezpečený 
od 6.00 d 16.00 hod.

V popoludňajších hodinách 
môžu pracovať v záujmových 
krúžkoch podľa vlastného výberu, 
využívať školské športové ihrisko 
(basketbalové, futbalové, futbalové 
miniihrisko s umelým trávnikom, 
tenisový kurt, v zimných mesia-
coch klzisko v blízkosti školy) ako 
aj priestory telocvične na všetky 
druhy športov a navštevovať Cen-
trum voľného času (Texasky), kto-
ré sa nachádza v priestoroch našej 
školy. 

Škola poskytuje logopedickú, 
pedagogicko-psychologickú sta-
rostlivosť v spolupráci s CPPPaP v 
Banskej Štiavnici.

Rozhodne sa u nás nebudete nu-
diť. Príďte a uvidíte! Na spoluprácu 
s vami sa teší kolektív pracovníkov 
školy. 

Zápis sa uskutoční v budove zá-
kladnej školy. Bližšie informácie na 
telefónnom čísle: 0456920627 alebo 
na www.zsjkollara.edupage.org 

ZŠ J. Kollára

Zápis detí do 1. ročníka

Milí rodičia!

Blíži sa čas, keď sa o pár me-
siacov stane z vášho “škôlkara 
“ školák. Práve v tomto čase 
je potrebné zapísať ho do 
školy. Na našej škole sa zápis 
uskutoční dňa 10. februára od 
13:00 do 17:00 hod. 

Snehulienka, Janko Hraško či 
Červená čiapočka – rozprávky, 
ktoré deti poznajú z materskej ško-
ly, – pomohli aj v minulosti prekle-
núť obavy z neznámeho prostre-
dia, kde im cudzí ľudia kladú 
rôzne otázky. Deti sa nechali bez 
problémov vtiahnuť do deja a vô-
bec si neuvedomovali, že úlohami 
sa posudzuje ich zrelosť pre školu. 
Budúci školáci spolu s rodičmi od-
chádzali zo školy šťastní, usmiati, 
so zaslúženými darčekmi v ruke.

Aj tento rok privítame budúcich 
prvákov rozprávkou. Budú pomá-
hať Jankovi a Marienke, skamará-
tia sa s ježibabou, ktorá ich naučí 
piecť medovníčky. Zoznámia sa aj 
so staršími spolužiakmi, ktorí na 
nich budú netrpezlivo čakať hneď 
pri vstupe do budovy. 

Prečo prísť na zápis práve na 
našu školu?

Ponúkame rovnocenné kvalitné 
vzdelanie, kresťanskú formáciu, ro-
dinnú atmosféru

Nezabúdame ani na rozvoj talen-
tu, fantáziu a hravosť našich žiakov, 
dôkazom čoho sú mnohé úspechy v 
rôznych súťažiach

Možnosť zapojiť sa podľa svojho 
záujmu do záujmových krúžkov, 
ktoré pracujú v novozriadenom 
školskom stredisku záujmovej čin-
nosti.

 Ponúkame špeciálneho peda-
góga - logopéda, ktorý deťom za-
bezpečuje špeciálnu a logopedickú 
starostlivosť priamo v škole

V škole pracujú asistenti učite-
ľa, ktorí pomáhajú slabším žiakom 
plniť požadované kritériá, talento-
vaným žiakom rozvíjať ich talent a 
žiakom individuálne začleneným 
zapadnúť do kolektívu triedy 

Vydávame vlastný školský časo-
pis František, kde môžu žiaci uká-
zať svoj talent a na konci školského 
roka ročenku, z ktorej sa rodičia 
dozvedia o dianí v škole a úspe-
choch počas celého roka 

Škola má jazykové laboratórium, 
slúžiace na výučbu cudzích jazy-
kov, ktoré sme do školského vzde-
lávacieho programu zaradili už od 

1. ročníka
Od 5. ročníka sa žiaci v rámci vo-

liteľných predmetov oboznamujú s 
históriou nášho slávneho mesta na 
regionálnej výchove a vplyvu médií 
sa venujú na hodinách mediálnej 
výchovy.

V ŠKD máme až 3 oddelenia, čo 
svedčí o tom, že deti sa tu dobre 
cítia

Milí rodičia a budúci prváci.
Spoločne sa tešíme, že v sep-

tembri vás privítame už v nových 
priestoroch našej školy, do kto-
rých sa presťahujeme. Tešíme sa na 
nové možnosti ( nemalé fi nančné 
prostriedky idú do modernizácie a 
skrášlenia budovy, moderné systé-
my, nové počítače, projektory, inte-
raktívne tabule), na veľkú záhradu, 
ktorú ocenia hlavne deti s paniami 
vychovávateľkami zo ŠKD a MŠ. 

Ak sa chcete o škole dozvedieť 
viac, pozrite si stránku školy www.
katgymbs.sk , zatelefonujte na č. 
691 21 74.

Na zápis je potrebné priviesť 
budúceho prváka, jeho rodný list, 
poplatok 10 € na zakúpenie zošitov 
a učebných pomôcok ... a dobrú 
náladu.

Tešíme sa na vás! Kolektív CZŠ

Zápis v CZŠ sv. F. Assiského
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Zdravoveda
Pod týmto názvom sa uskutoč-

nil niekoľkodňový poznávací po-
byt piatich hostí z Walesu v našej 
republike. Išlo o ľudí, ktorí sa za-
oberajú v rámci svojej činnosti v 
nadáciách prácou s ľuďmi zo so-
ciálne slabších skupín. Zaujímali 
sa o spôsoby pomoci existujúce v 
našej republike v rámci podpory 
sociálne znevýhodnených obča-
nov. V rámci svojho pobytu zaví-
tali i do Banskej Štiavnice. Spolu s 
týmito dvomi príjemnými dámami 
a tromi pánmi sa na návšteve Úra-
du práce sociálnych vecí a rodiny v 
našom meste zúčastnili traja hos-
tia z Českej republiky z chránenej 
dielne Emit CZ a dve účastníčky zo 
Slovenska z neziskových organizá-
cií. Pobyt organizovalo Ústredie 
ÚPSVaR, ktoré zastupovala pani 
Kvetoslava Blahová. 

Na banskoštiavnickom ÚPSVaR 
privítal hostí jeho riaditeľ Ing. Šte-
fan Šulek, ktorý ich oboznámil s 
organizáciou a hlavnými činnos-
ťami úradu. Hostia sa zaujímali o 
činnosť sociálnych podnikov, ktoré 
pracujú v našom regióne. Napriek 
tomu, že sociálne podniky sa dnes, 
pre zlú činnosť niektorých z nich, 
netešia v médiách veľkej populari-
te, je to jeden z účinných legálnych 

nástrojov štátu ako udržať, prípad-
ne zvýšiť zamestnanosť. Činnosť 
žarnovického Mestského podniku 
služieb prezentoval jeho riaditeľ 
Dr. Štefan Šálka.  Potom sa hos-
tia odobrali na terénnu obhliadku 
Mestských lesov Banská Štiavnica. 
V doline Handerlovo sa obozná-
mili s činnosťou tohto podniku, 

ktorý od 1. augusta minulého roku 
reálne pracuje ako sociálny pod-
nik. Počas prezentácie na otázky 
hostí odpovedal riaditeľ Ing. Du-
dík a pani Otília Pinterová, ktorá 
sa zároveň postarala o malé občer-
stvenie.

Ing. Jaroslav Dudík Mestské lesy

Európska škola sociálneho podnikania

Jednou z najvýznamnejších bu-
dov niekdajšej Baníckej a lesníckej 
akadémie je Belházyovský dom?

Bola tu katedra chémie, chemic-
ké laboratóriá a neskôr aj katedra 
fyziky. Je to renesančná budova s 
arkierom a loggiou. Postavil ju r. 
1616  banskoštiavnický mešťan Z. 
Eggenstein von Ehrenegg z 2 gotic-
kých domov. V 18. stor. k hlavnej 
fasáde pribudovali dve krídla a ar-
kádovú chodbu. V r. 1756 budovu 
získal banskoštiavnický richtár Ján 
Belházy. Podľa neho sa budova až 
do súčasnosti nazýva Belházyovský 
dom. V 70. rokoch 19. stor. tu bola 
umiestená aj banícka škola. Najväč-
šiu slávu priniesli budove chemické 
laboratóriá Baníckej akadémie. Tie 
svojím vybavením i výsledkami, 
ku ktorým v nich dospeli profeso-
ri tejto školy, vzbudzovali zvlášť v 
posledných desaťročiach 18. stor. 
zaslúžený obdiv a uznanie celej 
európskej vedeckej spoločnosti. V 

laboratóriách robili pokusy aj naj-
významnejší európski chemici a 
vyučovacie metódy sa stali vzorom 
aj pre prvú školu svojho druhu na 
svete – parížsku École centrale 
des Travaux, založenú r. 1795. V 
r.  1980-1900 prebiehala v objekte 
komplexná stavebná rekonštrukcia 
s nákladom 28. mil. Kčs. 13.9. 1991 
tu bolo otvorené Sociálne stredisko 

ČSČK -1. zariadenie svojho druhu 
v ČSFR. národná kultúrna pamiat-
ka.

V súčasnosti je sem dočasne 
presťahované oddelenie kultúry a 
športu, ako aj sídlo redakcie Štiav-
nických novín. Vchod do budovy je 
po pravej strane objektu uličkou zo 
zadnej časti objektu.

Vladimír Poprac

Vedeli ste o tom, že...

Medová masáž

Med sa už po tisícročia používa 
ako liečebný prostriedok, a to nie-
len pri vnútornom použití, ale tiež 
formou masáže. Medová masáž oži-
vuje celý organizmus, svojím deto-
xikačným pôsobením oslobodzuje 
organizmus od usadenín, ktoré sa 
v ňom nahromadili v priebehu ce-
lého života a životného prostredia. 
Cez dôležité refl exné zóny chrbta 
stimuluje činnosť orgánov, ktoré k 
nim prináležia. Pri ochorení týchto 
orgánov sa podstatným spôsobom 
podieľa na ich vyliečení.

Pri medovej masáži pôsobí lieči-
vá sila včelieho medu cez pokožku 
na organizmus. Prostredníctvom 
pohybov rúk sa najskôr z hĺbky te-
lesných tkanív vysajú usadeniny a 
jedy a po tejto očiste sa organizmu 
dodajú látky, ktoré dávajú medu  
liečivé účinky (voda, uhľohydráty, 
hroznový a ovocný cukor, maltóza, 
zložené bielkoviny, organické kyse-
liny a mliečny cukor, ale tiež stopo-
vé prvky: vápnik, chlór, meď, žele-
zo, horčík, mangán, fosfor, draslík, 
kremík, sodík, a síru ako aj vitamí-
ny: B1, B2, B3, B5, B6, B8 a B9).

Vzhľadom na to, že medová 
hmota obnovuje prirodzenú de-
toxikačnú schopnosť organizmu, 
je zvlášť vhodná pri liečbe tzv. ci-
vilizačných chorôb, ktoré súvisia 
s usadzovaním jedov a škodlivín 
v tele. Medzi ne patria: rakovina, 
problémy srdcovocievneho obehu, 
alergie, reumatické choroby svalov 
a kĺbov, žalúdočné a črevné poru-
chy, plesne čriev, pokožky alebo or-
gánov, chronická nádcha, chronic-
ký únavový syndróm, bolesti hlavy, 
problémy s usínaním a spánkom, 
depresie, poruchy menštruácie atď.

Medovú masáž je vhodné apli-
kovať aj pri rôznych stavoch vyčer-
panosti a slabosti v dôsledku stresu, 
choroby alebo staroby, pri chronic-
kej únave, napätí, nervových poru-
chách a nepokojných stavoch.

Medová masáž trvá 30 a viac mi-
nút. Trvanie je individuálne, závisí 
od zdravotných problémov klienta.

Preventívne stačí využívať me-
dovú masáž 1 x za mesiac, pri 
problémoch 1 x týždenne a v akút-
nom stave 2 x týždenne. Viac info 
na tel.č.: 0908 648 707.

Zuzana Švidroňová
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Budova Belházyho domu

Návšteva z Walesu na poznávacom pobyte v našom meste 
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Obec Banský Studenec ponúka 
do prenájmu priestory, obchod 
Kolpašan – Potraviny, za výhod-
ných podmienok, info na tel.č.: 
045/691 16 71.

SZPB

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stre-
du, medzi 10. – 12. hod. v Klube 
dôchodcov na Trojičnom námestí 
podávať informácie občanom mes-
ta a okolia o možnostiach právne-
ho využitia výhod, ktoré podľa 
zákona poskytuje Zväz protifašis-
tických bojovníkov.

SZPB

 
Lyžovačka v SALAMANDRA Resort

Pre vás, všetkých nadšencov 
zimných športov, sme pripravi-
li BEZPLATNÝ 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 Ro-

veň)
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 
organizátori.

Koncert 

ECAV cirkevný zbor v Ban-
skej Štiavnici vás pozýva v sobotu  
30.1.2010 na koncert spevokolu 
Ďatelinky z Dudiniec o 15.00 hod 
v ev. kostole. Vstupné dobrovoľné 
na pomoc  postihnutým na HAI-
TI.

SEMINÁR PROGRAMU BABY SIGNS

Vstúpte do kúzelného sveta 
komunikácie s vaším batoľaťom 
omnoho skôr, ako ste očakávali a 
zažite pri tom veľa radosti a zába-
vy. Dňa 30.1. 2010 o 15:00 sa usku-
toční pre rodičov v Banskej Štiav-
nici ďalší seminár programu Baby 
Signs - znaková reč pre bábätká. 
Momentálne sú ešte 2 miesta voľ-
né! Informujte sa na t.č.: 0905/276 
416, www.babysigns.sk.

Poďakovanie

 Ďakujem OZ „Záchrana zvie-
rat“, osobitne p. Simonidesovej 
za poďakovanie v ŠN č.2/2010. 
Zároveň musím dodať, že za sta-
rostlivosť o opustené psíky treba 
poďakovať samotnej p. Simonide-
sovej. Psíkom venuje nielen svoj 
voľný čas, ale aj nemálo fi nančných 
prostriedkov. 

Dagmar Chudášová

 „Tá rana 
v srdci bolí a 
zabudnúť ne-
dovolí. Osud 
nevráti, čo čas 
vzal. Zostali 
nám len spomienky a hlboký 
žiaľ.“

Dňa 30.1.2010 uplynulo 7 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel, 
otec, starý otec, prastarý otec 
a príbuzný Rudolf Koleda. Tí, 
čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Spomínajú 
manželka, dcéra s manželom, 
vnuk Janko s manželkou, 
vnučka Monika s rodinou. 
Spomína celá rodina.

Ďakujeme 
všetkým, ktorí 
sa prišli roz-
lúčiť s našim 
drahým man-
želom, otcom, 
svokrom, ded-
kom, bratom, švagrom, krst-
ným a svatom Miroslavom 
Slávikom. Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary, ktoré zmiernili náš 
žiaľ. Naša vďaka patrí tiež p. 
kaplánovi, p. Turčanovi a PS 
Requiem za dôstojnú rozlúč-
ku. Smútiaca rodina

„Odišli tíško, niet ich me-
dzi nami, život im nedoprial 
dlhšie byť s nami, ale v našich 
srdciach stále žijú spomien-
kami. Boli skromní vo svo-
jom živote, ale veľkí vo svojej 
láske, pracovitosti a dobrote. 
Aj keď je čas akokoľvek dlhý, 
nezahojí ranu, ktorá stále 
bolí.“

Dňa 24.1.2010 sme si pri-
pomenuli nedožitých 75. 
rokov našej drahej zosnulej 
Oľgy Školiakovej rod. Chre-
ňovskej a 20. výročie od úmr-
tia nášho drahého zosnulého 
Jozefa Školiaka. Tí, ktorí ste 
ich poznali, venujte im tichú 
spomienku. Spomínajú dcéra, 
syn, a ostatná rodina.

V týchto 
dňoch sme si 
pr ipomenuli 
10. výročie od 
úmrtia našej 
drahej a milo-
vanej Olinky Longauerovovej. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej prosím tichú spomienku. 
Spomína manžel Tónko.

OZNAMY

Oznamy

Oznamy

Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-
jim členom, že je znovu možné 
využívať služby mestskej plavár-
ne za týchto podmienok:

- člen SZTP predloží platný 
preukaz zväzu a zakúpi si v pla-
várni permanentku na 10 vstupov 
do bazéna v cene 5 €/ 10 vstupov, 
1 vstup 0,50 €. Každé použitie 
bude zaznamenané. Vstup s per-
manentkou a preukazom každú 
stredu od 13 – 14 hod. 

- poplatok do sauny po predlo-
žení preukazu je 1 € v hodinách 
určených pre verejnosť.

Výbor SZTP 

Aikido

Radi by sme vás pozvali na tré-
ningy Aikido. Radi vás privítame 
vo Fitku pod Plavárňou: Deti: 
pondelok, streda: 16:30-17:30, 
Dospelí: pondelok, streda: 17:30-
19:00, Info: 0915 876 661
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Počas uplynulého roku 2009 
Informačné centrum uverej-
ňovalo na web stránke mesta 
hádanky pre návštevníkov 
stránky. Pán Juraj Božik je jed-
ným zo stálych riešiteľov na-
šich zábavných obrázkových 
hádaniek a celkový výherca 
za rok 2009. Touto cestou sme 
pánu Jurajovi Božikovi položili 
pár otázok: 

ŠN: Vieme, že nepochádzate z 
Banskej Štiavnice, odkiaľ teda, a 
kedy, prípadne čím Vám učarovalo 
naše mesto?

JB: „Som rodák z Bratislavy. BŠ 
mi učarovala už ako školákovi na 
výlete. A to je už takých 45 rokov. 
Známa zdedila dom v BŠ, a tak 
sme sa tam sporadicky zastavova-
li s mojimi deťmi, keď boli malé.  
Teraz dostávame s manželkou po-
zvania každý rok, a tak sa snažíme 
stráviť príjemné s užitočným. V 
posledných rokoch to spájame s 
liečebnými procedúrami v Skle-
ných Tepliciach. Neviem presne 
defi novať, čím ma BŠ priťahuje. 
Určite je to svojou históriou. Cítim 
v meste niečo magické, čo neviem 
defi novať. A to je to krásne, lebo 
keby som to vedel, možno by to 
nebolo ono.“

ŠN: Prečo práve Banská Štiavni-
ca je tým miestom, ktoré s rados-
ťou navštevujte v každom ročnom 
období?

JB: „BŠ vyžaruje neskutočný 
pokoj. Už keď schádzam zo Šo-
bova a objaví sa obraz Kalvárie, 
viem, že bude pokoj na duši. A 

to si nesmierne vážim, lebo doma 
sú také chvile vzácnosťou. V čase, 
keď navštevujem BŠ, sa konajú 
akcie – Dni peknej hudby, Dni 
remesiel, Náckov pochod, na čo 
sa nesmierne teším. Okrem toho 
obdivujem, ako každý rok je BŠ 
krajšia a krajšia. Minulý rok sa 
urobili veľké investičné akcie, ako 
oprava Kamerhofskej cesty, oprava 
školy, prevádzka malej pivárne a 
pod.  Myslím si, že to radní dobre 
zvládajú aj v čase krízy. I keď viem, 
že sa reptá, že to je málo. Okrem 
toho som nadviazal, taký krásny 
vzťah s pracovníkmi obchodov na 
Ulici A. Kmeťa. Rád sa zastavím a 
pokecám vo večierke, vinotéke, v 
obchode chlieb a pečivo, ako aj v 
obchodoch na Trotuári. Vždy sa 
zastavíme a kúpime niečo v ob-
chode umeleckých výrobkov a su-
venírov na Trojičnom námestí. A 
to je to krásne.“

ŠN: Sledujete pravidelne našu 
web stránku? Ktorú sekciu?

JB: „Na stránke sa zastavím čas-
to.  Rád si prečítam vaše noviny 
a hneď viem, čo je nové v meste.  
Pozriem si všetko od kultúry až po 
zasadnutia zastupiteľstva.“

ŠN: Boli ste prvým riešiteľom 
našej súťaže, bola to náhoda, že ste 
ju našli na stránke? 

JB: „Bola to náhoda i keď som 
na stránke často. Objavil som na 
rolete poslať pohľadnice e mailom 
a pod tým som našiel hádanky. 
Otvoril som stránku a už to bolo.“

ŠN: V decembri 2009 Vás mesto 
odmenilo za vašu úspešnú riešiteľ-
skú činnosť, všetky Vaše odpovede 

boli vždy správne. Potešila Vás vý-
hra?

JB: „Výhra ma nesmierne poteši-
la, lebo to bolo veľké prekvapenie. 
Je to nesmierne krásna publikácia. 
Bolo to krásne čítanie a hlavne 
pozeranie, ako sa v BŠ kedysi žilo. 
Ešte raz srdečná vďaka.“

ŠN: Čo odkážete našim čitate-
ľom, prípadne ostatným riešite-
ľom?

JB: „Ostatným čitateľom a rieši-
teľom držím palce a želám im prí-
jemne strávený čas pri úspešnom 
hľadaní rozdielov. Niekedy to dalo 
viac námahy, ako bola vitráž v kos-
tole a snímka hrobu Pischlovej.“

Pánu Božikovi želáme veľa zdra-
via, šťastia a úspechov v ďalšom 
živote. Hádanky nájdete na www.
banskastiavnica.sk v sekcii náv-
števník/hádanky.

red

MÚZEÁ

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
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
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

Dňa 4.1.2010 v popoludňajších 
hodinách došlo k vznieteniu sa-
dzí na komíne v objekte Klopačka. 
Vďaka rýchlemu zásahu hasičov 
DHZ a dobrovoľníkov nedošlo k 
roztrhnutiu komína objektu Klo-
pačky, a tým aj možnému požiaru 
celého objektu. Aj touto formou 
sa chcem všetkým aktérom zá-
sahu poďakovať za ich obetavosť 
a rýchlosť, ktoré sú príznačnými 
vlastnosťami týchto našich spo-
luobčanov. Nemusím zdôrazňo-

vať hodnotu objektu, spojeného s 
dejinami baníctva a mesta, ktorý 
predstavuje typický kolorit v na-
šom meste. Poznamenávam, že 
objekt dlhodobo prenajímame 
súkromnému podnikateľovi (Ča-
jovňa Klopačka), s ktorým sme sa 
dohodli na podmienkach, aby ta-
kéto situácie sa neopakovali a ne-
ohrozovali objekt a ostatné blízke 
objekty.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Riaditeľ múzea

Poďakovanie riaditeľa SBM

Obrázkové hádanky
Rozhovor s úspešným riešiteľom hádaniek p. Jurajom Božikom
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Štvrtok – Piatok - Sobota 28.1.-30.1., Kino Akademik

FESTIVAL: JEDEN SVET
28.1. Štvrtok o 18:30: Japonský príbeh lásky
29.1. Piatok: 8:30 Iné svety, Ježiš je normálny
29.1. Večer o 18:30: Mame Ngor-chlapec zo skládky, Otroci, Iné svety
30.1. Sobota o 18:30: V zápale boja –Gary Kasparov, Sedem svetiel
Vstupné na premietanie:1 Euro

Nedeľa 31.1., Kino Akademik

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 obyva-
teľom pomôcť tým, že vytvorí mašinu tvoriacu 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. 
Až sa stroj vymkne kontrole...

Štvrtok 4.2., Filmový klub OKO

ROZORVANÉ OBJATIA
Španielsko, 2009, 128 min., MP 15, Vstupné: 2 Euro
Začiatok premietania: 18:30 hod.
Najnovší fi lm Pedra Almodóvara je  príbehom vášnivého no nenaplneného vzťahu. Mateo Blanco a Harry Caine je jeden a ten 
istý muž. Pri tragickej nehode prišiel tento bývalý fi lmový režisér nielen o zrak (svoj pracovný nástroj), ale i veľkú lásku. Naveky 
s ňou pochoval i jedno zo svojich ja, a potlačil tak v sebe krásnu, no nenaplnenú minulosť. Po štrnástich rokoch prichádza 
zlom. Prostredníctvom novinového článku sa Harry dozvie o smrti bohatého a vplyvného muža, dávneho soka. Táto správa, 
spolu s vhodnou situáciou na vyrozprávanie potlačených spomienok, v Harrym opäť prebudí zabudnutého Matea i vášeň pre 
pohyblivé obrázky. 

Sobota 6.2., Kino Akademik

MUŽI V RUJI
Česká republika, 2009, 114 min., MP 15,Vstupné: 2,20 Euro
Začiatok premietania: 18:30 hod.
V dedine Mouřínov končí cesta, snahy starostu (Pavel Zedníček) a jeho kamaráta ministra poľnohospodárstva (Jiří Lábus) o jej 
predĺženie a prepojenie obce so svetom už roky zapadajú prachom. Prírodná malebnosť kraja európskych rozmerov na moment 
zviditeľňuje dedinku na ME vo vábení jeleňov. Miestna hviezda Franta (Jaroslav Plesl) má veľké šance nielen v súťaži, ale aj u dcéry 
(Eva Vrbková) miestneho krčmára (Jaromír Dulava). ...

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

centra. Správne znenie Krížovky 
z č.2/2010 znie: „Aristoteles: Mys-
lenie občas škodí zdraviu“. 3,50€ 

vyhráva Lukáš Laco, Dolná 31, 
Banská Štiavnica  

V tajničke sa ukrýva výrok Nasha: 
Kto chce pochopiť hudbu ... (dokon-
čenie v tajničke)

A., Rub, Organizácia  spojných 
národov, Eduarda, zaskoč, B., Za-
čiatok tajničky, C., Vrah Desde-
móny, všetko spáli, zbytočnosti, 
D., Kolot odzadu, Daniel, napil, 
E., Syn gréckeho boha Fauna, sní-
vaj, pohlo, vojenský pakt, F., Film 
s Chaplinom, koniec tajničky, po-
tok, G., Hora chŕliaca lávu, hlas 
po rusky, Emil po taliansky, H., 
Ozn. áut Levíc, čaša, patriaci Nele, 
Technické služby, I., Orgán sluchu, 
poznám, modla,  mesto v Rusku, 
J., Nestál, časť tváre, listnatý strom, 
K., Zospodu, ykam naopak, tries-
ky. 

1., Osobné zámeno, stred tajnič-
ky, predložka 2. pád, 2., Ozn. áut 
Peru, japonské mesto, dvere do 
domu, 3., Apely s hrubicou, druh 
dane, vokalizovaná predpona, 4., 
Veľký kus, vedro pri studni, ozn. 
ruských lietadiel, 5., Opuchlina po 
česky, zamútila, 6., Podnikateľská 
skratka, spodok nádoby, sloven-
ská obec, 7., Drahé drevo, určená 
strážená časť územia, 8., Milota, 
náboženstvo, Moslimov, koncov-
ka zdrobnenín, 9., Vydávaj dunivý 
zvuk, meno Surehanda, sedmička, 
10., Ostrov vo východosibírskom 
mori, patriaci ocelotovi, 11., Druh 
vozidla, patriaci Emilovi, 12., 
Taška, nit odzadu, stred slova po-
per, 13., Osobné zámeno, korálový 
ostrov, lesné zviera, 14., Zapína sa 
ním, žal, ytrium.

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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,,Veľa ľudí na svete zomiera pre 
kúsok chleba, ale oveľa viac ich 
zomiera od túžby po troške lásky.“                                                                                              
Matka Tereza

   Vianoce majú veľa nádherných 
a vznešených prívlastkov. Medzi 
ne patrí aj spolupatričnosť. Je ob-
divuhodné, že tí, ktorí by určite 
sami potrebovali pomoc, ponúkli 
ju iným, lebo dobre vedia, že jedi-
ným liekom na samotu, smútok a 

beznádej je láska. Margarétka, OZ 
pre zdravotne a telesne postihnuté 
deti, s podporou dvoch šľachetných 
anonymných sponzorov, pripravila 
a ponúkla 23. decembra 2009 na 
Trojičnom námestí a sídlisku Šo-
bov okolo sto porcií predvianočnej 
kapustnice, v snahe pomôcť a sprí-
jemniť sviatočné chvíle sociálne 
odkázaným občanom, rodinám a 
ľuďom bez domova. Obetaví dob-

rovoľníci z Margarétky ponúkali 
v nepríjemnom sychravom poča-
sí nielen chutnú kapustnicu, ale 
predovšetkým milé slovo a úsmev. 
Pre deti sa našiel aj malý darček 
a   trochu sviatočného pečiva. OZ 
Margarétka ďakuje všetkým, ktorí 
sa pod svoje šľachetné skutky ne-
potrebujú podpisovať menami.    

Janka Bernáthová

Radosť pre všetkých

Vlani bolo dobrým zvykom, že 
ráno od 7,00 – 7,45 hod. bývali na 
Križovatke členovia Mestskej po-
lície. Mnohí vodiči si uvedomili, 
že majú pred prechodom postáť a 
pustiť ľudí, aby prešli. Teraz niek-
torí zastanú a rukou ukážu, aby sa 
prešlo, ale mnohí pred prechodom 
akoby ešte pridali plyn a vtedy ne-
máte šancu urobiť ani jeden krok. 
A to ešte nehovorím, keď prší a oni 
sa rútia, voda špliecha, často sme aj 
my chodci ošpliechaní, radšej od 
prechodu stojíme aj na 3 m, aby 
sa nám špinavá voda nedostala na 
odev. Neviem, ako by sa im páčilo, 
keby to bolo naopak.

E.U.

Neohľaduplní vodiči

Celoročné premietanie 
štiavnických kinách (Akade-
mik a Amfi teáter), spojené 
s kvalitnou propagáciou na 
banskoštiavnickom webe, 
či na stránkach v Štiavnic-
kých novinách, prinieslo v 
roku 2009 výrazné oživenie 
návštevnosti. V porovnaní s 
rokom 2008  navštívilo kino 
o 2.500 návštevníkov viac, 
t.j.4642 divákov.

 Rozbehla sa aj veľmi dobrá 
spolupráca s takými zaujímavý-
mi subjektmi, ako sú produkčná 
spoločnosť Artiléria, či Asociácia 
slovenských fi lmových klubov. 
Vďaka nim sa môžeme pri prezen-
tácii slovenských dokumentárnych 
fi lmov, ktoré v poslednej dobe žnú 
úspechy na rôznych festivaloch, 
stretnúť osobne s ich tvorcami a 
v besedách si vypočuť postrehy a 
dojmy z tvorby týchto pútavých 

diel. Najväčší úspech v minulom 
roku zaznamenali fi lmy v letnom 
kine na Amfi teátri. V ňom najviac 
u divákov zabodovali fi lmy Doba 
ľadová 3, Harry Potter, či česká ko-
média Líbáš jako bůh.

Veríme, že aj v tomto roku sa 
kvalitné žánrovo rôznorodé fi lmy 
budú tešiť vašej pozornosti a že vás 
návšteva kina Akademik v žiad-
nom smere nesklame.

Zuzka Patkošová

Úspešná sezóna 2009 v kine Akademik

Dajme hlavy dokopy a nájdime 
svojich rodičov a starých rodičov.

Fotka je z roku 1925 na dvore 
Kláštora v Banskej Štiavnici. V 
strede fotografi i je rehoľná sestra 
Mišútová.

Horný 4. rad druhý sprava je Ján 
Poprac (1920 – 1967).

Tí čo ste poznali na fotke svoju 
rodinku,napíšte na adresu: Re-
dakcia Štiavnických novín Banská 
Štiavnica, ul. A. Sládkoviča č.1, 969 
01.

Vladimír Poprac

Spoločný rodinný rébus

Opevnenie Banská Štiavnica remi-

zovalo v Balassgyarmatu

V nedelu 17. 1. 2010 sa konal v  
šachový turnaj, kde Banská Štiavni-
ca remizovala s maďarským súpe-
rom 4 : 4. S touto remízou s kandi-
dátom na postup z IV. do III. ligy sa 
šachistom darí nad očakávanie, keď 
po 5. kole sú na 5. mieste a majú 1 
zápas k dobru.                                PH

aj v novom roku pre všetky ume-
lecky cítiace a tvoriace duše, ktoré 
by chceli čo len o kúsok vystúpiť 
zo svojho tieňa a predstaviť svoju 
tvorbu ostatným. Najprv možno 
len súčasným členom Autorského 
klubu, ktorý sa sformoval v minu-
lom roku a vzájomnou podporou 
jeho 17 členov vo vekovom rozpätí 
približne 15- 65 rokov, sa dopraco-
val k vydaniu svojej prvej literárnej 
zbierky, doplnenej hudobným CD, 
ktorú by chcel priateľom umelec-
kého slova predstaviť v najbliž-
ších dňoch. Chceme opäť osloviť 
aj ďalších tvorivých jedincov, aby 
obohatili naše rady a svojimi skú-
senosťami, alebo aj čo len nesmelý-
mi pokusmi o umenie akéhokoľvek 
druhu prispeli k pestrosti a kvalite 
nášho A klubu, ktorý chce byť 
širokospektrálnym zoskupením 
banskoštiavnických amatérskych 
literátov, hudobníkov, pesničkárov, 
výtvarníkov, fotografov a pod. bez 
ohľadu na vek, pohlavie a prísluš-
nosť akéhokoľvek druhu

Najbližšie stretnutie sa uskutoční 
15. 2., t.j. v pondelok, v priestoroch 
Klubu dôchodcov na Nám. sv. Tro-
jice o 17.00 hod. a my sa už teraz na 
vás tešíme!

vaše áčko

A klub otvára svoje brány

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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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
V dňoch 22. – 24. 1. 2010 
sa na zimnom štadióne na 
Štefultove uskutočnil II. ročník 
hokejového turnaja o pohár 
ŠK Štefultov. Turnaja sa zú-
častnili 4 mužstvá, a to Sitňan 
Štefultov, HK Svätý Anton, HK 
Drieňová a HK Ilija.

Výsledky: 

Piatok 22. 1. 2010

Štefultov – Sv. Anton 2:6 (1:0, 0:2, 

1:4)

Góly za Štefultov – Maruniak 1, 
Burian Pavol 1, góly za Sv. Anton – 
Kanda 4, Binder 1, Kminiak 1,

Drieňová – Ilija 1:19 (1:2, 0:9, 
0:8)

Gól za Drieňovú – Ladziansky 1, 
góly za Iliju – Havran 7, Schmid 4, 
Michálek 3, Cengel 2, Štefanka 1, 
Pachinger 1, Mráz 1
Sobota 23. 1. 2010

Štefultov – Drieňová 2:5 (1:0, 1:2, 

0:3)

Góly za Štefultov – Kniebugel 1, 
Jakubík 1, góly za Drieňovú – La-
dziansky 1, Petluš 1, Kolár 1, Cba-
ník 1, Ivanič 1
Sv. Anton – Ilija 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly za sv. Anton – Kanda 3, Mi-
ter 2, gól za Iliju – Michálek
Nedeľa 24. 1. 2010

Sv. Anton – Drieňová 13:0 (6:0, 

3:0, 4:0)

Góly: Kanda 5, Miter 4, Binder 1, 
Baranay 1, Kosorín 1, Škarba 1

Štefultov – Ilija 7:9 (2:1, 2:5, 3:2)

Góly za Štefultov – Burian Pavol 
3, Burian Silvo 2, Kanda 1, Jakubík 
1, góly za Iliju – Schmid 4, Chovan, 
Havran, Pachinger 1, Kmeť

Konečná tabuľka:

1. Sv. Anton 9 bodov 24:3
2. Ilija 6 bodov 29:13
3. Drieňová 3 body 6:34
4. Štefultov 0 bodov 11:20

Najlepší brankár turnaja – Bin-
der Michal – Sv. Anton

Najlepší strelec turnaja – Kanda 
Branislav – Sv. Anton

Najlepší hráč turnaja – Miter Pe-
ter – Sv. Anton

Neľahkú úlohu mali aj rozhod-
covia a preto im patrí poďakovanie 
za dôstojný priebeh turnaja, ako 
hlavní viedli zápasy Kosorín Jaro-
slav a Zúbek Ľudevít a na čiarach 
im pomáhali Burian Peter a Jará-

bek Jozef.
Zároveň by som sa chcel poďa-

kovať sponzorom, ktorí nám v ne-
ľahkej dobe pomohli pri usporia-
daní tohto náročného športového 
podujatia. Sú to: primátor mesta 
p. Balžanka Pavol, Ranč Nádej – p. 
Binder Ondrej, Potraviny Ernek 
– p. Ernek Peter, Pekáreň – An-
ton – Antol, fi rma AWG – Group 
Vlkanová, p. Melicherčík Erik, p. 
Cengel Vratislav, p. Lupták Ma-
rian, Reštaurácia pod Galériou – p. 
Barák Lubomír, fy. Elektroindukt 
– p. Jakubík, poďakovanie patrí 
aj mladým chlapcom z DHZ pri 
úpravách ľadovej plochy. Ďakuje-
me aj divákom, ktorí v chladnom 
počasí prišli povzbudiť svoje muž-
stvá a už teraz sa tešíme na III. roč-
ník, ktorý sa uskutoční, ak prírod-
né podmienky dovolia, v januári 
roku 2011.

Za ŠK Štefultov Potančok Milan 

II. ročník hokejového turnaja o pohár ŠK Štefultov 

!!!Vyberte si svojich favoritov!!!
Komisia kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici  v spolupráci s OKCRaŠ vyhlasuje opäť po roku anketu o osob-

nosť roka, kolektív roka a podujatie roka. Každoročne sa naše mesto snaží oceniť snahu množstva obetavých 
Banskoštiavničanov, ktorí neváhajú svoje sily a drahocenný čas venovať a rozdávať svojim spoluobčanom, ktorí 
stoja o kultúrny rozmer našich dní. Zapojte sa do hlasovania o ocenenie vašich najobľúbenejších osobností  a 
kultúrnych podujatí a môžete získať peknú cenu v žrebovaní, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia „Kultúra 
2010“. Svoje 3 nominácie v každej kategórii  môžete posielať do konca februára 2010 vyplnením anketových 
lístkov a odovzdaním v redakcii Štiavnických novín, alebo elektronicky na banskoštiavnickej webovej stránke 
www.banskastiavnica.sk. Odovzdajme ocenenia tým, ktorí si to najviac zaslúžia a páčia sa nám!

Osobnosť roka 2009    Podujatie roka 2009

1. ........................................................................................ 1. .................................................................................

2. ........................................................................................ 2. .................................................................................

3. ........................................................................................ 3. .................................................................................

                Kolektív roka 2009
                                                    1. .................................................................................
                                                    2. .................................................................................
                                                    3. .................................................................................
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Víťazi hokejového turnaja – hráči HK Svätý Anton
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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) 

Služby
Inzercia

Reality

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“.

Prenajmeme skladové/obchodné  
priestory, 70m2 v cene 4,50€/m2, 
tel.č.: 0905 581 866

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

Stredná odborná škola, E.M.Šo- 
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
ponúka na prenájom dva jednoiz-
bové a jeden trojizbový byt. Bliž-
šie info na riaditeľstve školy  SOŠ, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica, tel.č.: 045/6830712

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

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 sídlisku  
Drieňová, cena 29 000€, tel.č.: 0911 
887 022

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

Predám 2 – izbový prerobený byt  
v Banskej Štiavnici, na ul. Križo-
vatka 10. Cena: 32 000,- €, kontakt: 
0905 912 125

Prenajmeme 4-izbový byt v Ban- 
skej Štiavnici, na ulici A.T.Sytnian-
skeho 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

Vykupujem staršie PB fľaše, platba  
v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771

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

Predám s dopravou roxory a kari- 
siete, 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 štie- 
pané klátiky 33 a 50 cm, tel.č.: 0918 
594 753

Darujem kaukazského ovčiaka  
1,5 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

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

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

Hľadám spolubývajúceho, his- 
torické centrum mesta, resp. pre-
najmem 2-izbový byt, dohoda, 
tel.č.: 0949 642 244 (So-Ne-Po)

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 
039

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

Predám dvojkolesovú vlečku za  
traktorom, jednokotúčový gáter s 
koľajnicami, veľkú 

fi ľakovskú pec, 500 l nádrž na vodu  
s podvozkom, tel.č.: 045/672 09 09

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590


