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

Štiavničania a návštevníci 
nášho mesta si už zvykli na 
výborne upravené bežkárske 
trate. Tento rok prišla snehová 
nádielka neskoro, a preto sa 
priaznivci tohto športu dočkali 
až teraz. Vzhľadom na to sme 
sa na bežkárske trate v našom 
okolí opýtali predstaviteľa 
Neziskovej organizácie F. J. 
Turčeka Ing. Múdreho.

• P. Múdry, kedy ste začali bež-
kárske trate upravovať?

Trasy, trate a bežkársku stopu ro-
bíme už 8 rokov a v tomto roku sme 
začali pred 2 týždňami tak, že sme 
boli 2 x zažehľovať stopu.

• Kadiaľ vedú trate, koľko km je 
k dispozícii?

Trate sú situované okolo hrebeňa 
Paradajz – Tanád až po Richňavu. 
Využívame cestu na severnej strane 
hrebeňa, kde máme so stúpajúcou 
nadmorskou výškou najlepšie sne-
hové podmienky. Pre bežkárov sme 
sprístupnili dolný Hodrušský jarok 
11 km, horný Hodrušský jarok 10 
km, zvážnicu z Červenej studne cez 
zadné Rosniarky do Veterného se-
dla 3,5 km, nástup na stopu od Pecín 
po sedlo Pleso 1 km, zo sedla Pleso 
na Richňavu 2km a zo sedla Pleso 
na Hornú Roveň a Červenú studňu 
6,3 km. Okrem týchto pohodlných 
tratí robíme ešte 4 priechody cez 

hrebeň medzi severnými traťami a 
južnou traťou (1,9 km).Táto situá-
cia je zobrazená na našich mapách 
v teréne na nástupných miestach. 

Spolu máme pripravených trás cca 
47 km, ale stopu robíme každý týž-
deň na 30 – 35 km.
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V Banskej Štiavnici sa chystá 
prvý ročník nového festivalu s 
názvom Zimomravenie. O viac 
informácií k tejto zaujímavej 
akcii sme požiadali jeho hlav-
ného organizátora, vedúceho 
oddelenia kultúry, CR a športu 
na Mestskom úrade Ing. Rasti-
slav Marka (RM).

ŠN: Ako vznikla myšlienka tejto 
novej akcie?

RM: „Jednou z priorít, ktoré som 
si dal pri nástupe do svojej pozície, 
bolo zvýšiť počet podujatí, organi-
zovaných Mestským úrad mimo 
hlavnej turistickej sezóny. Myslím, 
že tento cieľ sa postupnými krokmi 
podarilo napĺňať, dozrel ale čas na 

to, aby sme si otestovali aj väčšie 
riziko a skúsili pripraviť aj väčšiu 
akciu v zime. Je veľmi ťažké odhad-
núť výsledok akcie, ja ale dúfam, že 
návštevníci nesklamú.“

ŠN: Povedzte nám niečo o 
programe akcie.

RM: „Začíname už v piatok 5. 
marca v čajovni... 4.str.

Zimomravenie poteší deti aj rodičov

Bežkárske trate pre všetkých
Priemerná cena na vytvorenie 1 km predstavuje sumu vo výške cca 35 eur

Pre všetkých malých a ich rodičov sú pripravené počas podujatia  rodinné zľavy

číslo 6
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Mestská polícia 
informuje

Vyberáme z Čiernej skrinky
• Blokovanie parkovania

Chcel by som sa opýtať, či je le-
gálne, že niektorí vodiči na sídlisku 
Drieňová si v zimných mesiacoch 
kladú na miesta, kde parkovali, 
rôzne prekážky (bedničky a pod.), 
čím počas neprítomnosti ich auta 
blokujú parkovacie miesta. Majú 
na to nejaké oprávnenie? Ak nie, je 
možné takúto prekážku bez posti-
hu odstrániť a zaparkovať na uvoľ-
nenom mieste? Ak áno, ako sa dá 
takéto oprávnenie získať?

občan 

Odpoveď:

Vážený motorista, viem, že par-
kovacích miest a hlavne v zimnom 
období je na sídlisku Drieňová ako 
šafranu, preto je logické, že ten, 
ktorý zaparkoval na parkovacom 
mieste, by chcel zaparkovať na 
tomto istom mieste, aj keď sa vráti 

domov. Samozrejme s nádejou, že 
zaparkuje na „svojom“ vyčistenom 
mieste, ktoré si rezervoval polože-
ním nejakej zábrany na parkovacie 
miesto. V praxi však nejde o vyhra-
dené parkovacie miesto označené 
príslušnou dopravnou značkou, ale 
je to parkovacie miesto, určené pre 
ktorékoľvek osobné motorové vozi-
dlo. Žiadny postih za odstránenie 
prekážky na takomto parkovacom 
mieste vám preto nehrozí. Skôr ide 
o toleranciu a pochopenie medzi 
vodičmi, ktorí by si chceli zapar-
kovať vozidlo na to miesto, ktoré si 
vyčistili, upravili a aby sa nestalo, že 
po príchode pred svoj dom budú 
musieť opätovne čistiť ďalšie par-
kovacie miesto, na rozdiel od tých, 
ktorí nie sú ochotní vyčistiť čo i len 
jedno parkovacie miesto. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Dňa 8.2.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Budova-
teľská, kde dochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja. Hliadka MsPo  
po príchode na miesto  zistila, že 
ide o A.B. a Š.V., obaja z Banskej 
Štiavnice, ktorí pod vplyvom al-
koholických nápojov rušili nočný 
pokoj.  Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.  

Dňa 9.2.2010  bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. J.K. Hella 
v Banskej Štiavnici, kde sa voľ-
ne pohybovali psy a ohrozovali 
okoloidúcich občanov. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila majiteľa psov a priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

Dňa 10.2.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Lesnícka, 
kde sa do bytu dobýjal neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o E.S. z 
Banskej Belej, ktorý sa svojím 
správaním dopúšťal priestupku 
proti občianskemu spolunaží-
vaniu. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.  

Upozornenie 

 Mestská polícia upozorňuje 
všetkých motoristov, že dňom 
1. 1. 2010  v  centrálnej mestskej 
zóne platí  nový parkovací po-
riadok, týkajúci sa parkovania 
na platených parkoviskách ako 
aj rezidentské státie na vyme-
dzených rezidentských uliciach. 
Z uvedeného dôvodu je potreb-
né používať pri zaparkovaní  na 
platených parkovacích miestach 
platné parkovacie lístky alebo 
permanentné karty a dodržiavať 
platné dopravné značenie. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

V pondelok 15.2.2010 krátko po-
poludní sa v priestoroch telocvič-
ne Katolíckeho gymnázia konalo 
slávnostné uvítanie do života detí 
narodených v roku 2009. V roku 
2009 sa narodilo  114 Banskoštiav-
ničanov, čo je o 22 detí viac ako v 
roku 2008. Slávnostné podujatie 
otvorili za hudobného sprievodu 
Timon Turčan a Renáta Horvátho-
vá so svojím spevom. Potom sa 
všetkým prítomným prihovorila a 
privítala ich p. Jarmila Simonide-
sová, matrikárka MsÚ. Následne 
odovzdala slovo p. primátoro-
vi Pavlovi Balžankovi, ktorý sa 
všetkým zúčastneným poďakoval 
za hojnú účasť a poprial všetkým 
detičkám a ich rodičom veľa zdra-

via, šťastia a úspechov. Následne 
vystúpili v krátkom hudobnom 
programe deti zo Základnej ume-
leckej školy v Banskej Štiavnici 
pod vedením Irenky Chovanovej. 
Po krátkom programe odovzdal  
primátor mesta všetkým detičkám 
a ich rodičom knižnú publikáciu 
Denník nášho dieťatka a fi nančný 
darček v hodnote 35 eur. Aj takýto 
milý darček určite poteší všetkých 
rodičov malých ratolestí vzhľadom 
na vysoké fi nančné náklady, ktoré 
sú spojené pri narodení každého 
dieťatka. Veríme, že v tomto roku 
rastúci trend pôrodnosti bude po-
kračovať a malých Banskoštiavni-
čanov bude neustále iba pribúdať.

Michal Kríž 

Uvítanie do životaRelax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Letovisko: Taliansko – Sicília

Hotel Baia****

Termín: 12.06. – 19.6. 2010

Odlet z Viedne – parkovanie alebo 
doprava do Viedne zdarma – pre 
obj. do 28.2.2010

Cena: 461,30 € (30 % zľava – platí 
pre objednanie do 28.2.2010)

Stravovanie: polpenzia s bufe-
tovými raňajkami a servírovanými 
večerami 

Poloha:  hotel sa nachádza pri 
širokej piesčitej pláži v zátoke stre-
diska Giardini Naxos, s výhľadom 
na Taorminu, od centra ktorej je 
hotel vzdialený 5 km. 

Vybavenie: hotel v stredomor-
skom štýle obsahuje vstupnú 
halu s recepciou, vnútorný bazén, 
wellness a fi tnes centrum, kader-
níctvo, terasa s panoramatickým 
výhľadom, bar a reštaurácia s me-
dzinárodnou kuchyňou. 

Ubytovanie: izby s výhľadom 
na more alebo do krajiny, od 4. 
poschodia s výhľadom na sopku 
Etnu, WC/kúpeľňa so sprchovým 
kútom, klimatizácia, TV, trezor, 
minibar. 

Cena zájazdu zahŕňa: * transfer 
luxusným mikrobusom Mercedes z 
Bratislavy do Schwechatu a späť * 
leteckú dopravu Viedeň – Catania – 
Viedeň s leteckou spoločnosťou Lau-
da Air * transfer z letiska do hotela 
a späť * 7x ubytovanie vo vybranom 
hoteli * stravovanie podľa výberu * 
služby delegáta FIRO-tour v mieste 
pobytu * zákonné poistenie.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: * letis-
kové a servisné poplatky (dospelá 
osoba 150 EUR/os., dieťa 0-2 roky 
50 EUR) * komplexné cestovné po-
istenie vrátane liečebných nákladov: 
1,40 EUR/os./deň 

Príplatky: izba s balkónom 7 nocí 
18 EUR/os. * výhľad na more 7 nocí 
69 EUR/os.

Slávnostné uvítanie detí primátorom mesta Mgr. Pavlom Balžankom
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Polícia informuje 

Ublíženia na zdraví

Dňa 5.2.2010  bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe J. 
Š. bytom Banská Štiavnica  za 
trestný čin  „ Ublíženie na zdra-
ví “ podľa § 156 ods. 1 a prečin 
„ Výtržníctvo“ podľa § 364 ods. 
1 písm. a Trestného zákona, kto-
rý dňa 27.10.2009 o 13: 30 hod  
na miestnom cintoríne v obci 
Podhorie napadol fyzicky osobu 
M.B., bytom Banská Štiavnica, a 
to tak, že ju  dvakrát udrel poris-
kom metly do hlavy do oblasti 
tváre, čím jej spôsobil zranenie , 
ktoré si vyžiadalo dobu liečenia v 
trvaní 10 dní. Za uvedený skutok  
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 2 roky.

Dňa 8.2.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe O. S. 
z obce Banská Belá  za trestný 
čin  „ Ublíženie na zdraví “ podľa 
§ 156 ods. 1 Trestného zákona, 
ktorý dňa 22.11.2009 v čase okolo 
16:00 hod  v obci Banská Belá  v 
priestoroch kancelárie  na adrese 
Banská Belá č. 49 fyzicky napadol 
poškodeného P.J., bytom Banská 
Belá, čím mu spôsobil zranenie , 
ktoré si vyžiadalo dobu liečenia v 
trvaní 17 dní. Za uvedený skutok  
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 2 roky.

Zanedbanie výživy

Dňa 8.2.2010  bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie voči osobe Ľ.K. 
bytom Banská Štiavnica  za trest-
ný čin  „ Zanedbanie povinnej 
výživy “ podľa § 207 ods. 1 ods. 3 
písm. c Trestného zákona, ktorý 
aj napriek tomu, že vie o svojej 
vyživovacej povinnosti voči svoj-
mu dieťaťu, si ju úmyselne ne-
plní pravidelne, čím mu vznikol 
dlh na omeškanom výživnom vo 
výške 697,- €. Za uvedený skutok  
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 1 až 5 rokov.

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Mesto Banská Štiavnica ponúka na 

priamy odpredaj

Špeciálny automobil (sanitné 
vozidlo) Škoda 1203 K SA, rok vý-
roby 1996, dodávka, počet miest 
na sedenie 6, prevodovka mecha-
nická 5 stup., obj. val. 1433 m3, 
400 kW , palivo benzín,  EK plat-
ná do 14.12.2010, TK platná do 
29.10.2010

Najnižšia predajná cena je stano-
vená na 300 €. Vozidlo sa odpredá 
priamym predajom tomu záu-
jemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu 
cenu.

Informácie: Ms. úrad B. Štiavnica 
045/6949637, 

Obhliadka: Regionálna Nemoc-
nica, n. o. B. Štiavnica 045/6943277

Ponuky sa posielajú v uzatvore-

nej obálke na adresu vyhlasovateľa 
: Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné nám. č. 1,
969 24 Banská Štiavnica
s viditeľným označením - textom 

: „NEOTVÁRAŤ – ponuka na kúpu 
sanitky“, najneskôr do 28.2.2010.

Ponuka musí obsahovať : meno,  
dát. nar./ IČO, adresu žiadateľa,  tel. 
kontakt  a ponúknutú cenu. MsÚ

Odpredaj hnuteľného majetku

Mnohokrát sa hovorilo o tom, 
že turizmus je najlepším, ak nie 
jediným spôsobom ako uživiť 
Štiavnicu a okolie. Problém je 
v tom, že málokto skutočne vie 
ako na to. Cítiť tu nedôveru: 
toľko sa hovorí a peňaženky sú 
stále prázdne, asi to nefunguje. 
Problém je asi v tom, že keď sa 
povie automobilový priemysel, 
každý si vie predstaviť, čo je za 
tým. Fabrika, pásová výroba a 
autá odchádzajúce na vagó-
noch vlaku. Ale keď sa povie 
turizmus, nie je pre nás jedno-
duché predstaviť si, čo všetko 
za tým je. 

Berieme ho iba ako akúsi voľno-
časovú aktivitu, zábavku. V skutoč-
nosti je turizmus najväčší svetový 
priemysel, väčší ako automobilový 
alebo ropný. A je to naozaj priemy-
sel, s technológiami, produktom, 
marketingom. Je oveľa komplexnej-
ší ako automobilový, pretože zahŕ-
ňa všetko od propagácie krajiny (a 
destinácie), cez dopravu, kultúru, 
bezpečnosť, pamiatky a atraktivity 
až po zdravotníctvo - ak sa s ním 
nedajbože turista stretne. A to ne-
hovoríme o tak ťažko uchopiteľnej 
veci, ako je pohostinnosť obyvateľ-
stva. To všetko treba zapojiť a sko-
ordinovať, aby turista prišiel a bol 
spokojný. 

Ak sme doteraz hovorili o rozvoji 
turizmu, bolo to asi tak, ako keď sa 
malé deti hrajú na rodičov: vidia iba 
to, čo je na povrchu, netušia, koľko 
úsilia, tvrdej práce a problémov je za 
tým. Naše budovanie turizmu bolo 
doposiaľ trochu naivné, bez pozna-
nia toho, čo je treba skutočne robiť. 
V tom nie sme na Slovensku žiad-
na výnimka, turizmus sa tu vyvíjal 
veľmi amatérsky. Žiadna vláda preň 
doposiaľ nič poriadne neurobila. 

Ale rozhodne to nie je iba chyba 
vlády. Ani brandža - teda hlavne 
ubytovatelia - vlastne netuší, ako 
funguje turizmus v zahraničí. Že má 
svoje riadiace organizácie, fi nanco-
vanie, vedu, výskum a školstvo, že 
turizmus je spomedzi všetkých od-
vetví najďalej v používaní IT tech-
nológií. Naučiť sa ako sa to robí v 
zahraničí, je to najdôležitejšie, čo 
teraz môžeme urobiť. A potom čo 
najrýchlejšie zaviesť tieto poznatky 
do praxe aj u nás. Pretože samotná 
rekonštrukcia fasád budov, vydláž-
denie Kammerhofskej a mnohé iné 
veci, ktoré mesto v poslednej dobe 
urobilo a ešte sa chystá urobiť, sú 
pre rozvoj turizmu nevyhnutné, ale 
nie postačujúce. Povedali sme „A“ a 
teraz musíme povedať aj „B“. 

Toto malebné mestečko a pre-
krásna príroda, v ktorej je zasadené, 
sú iba kulisami. Nádhernými kuli-
sami, ale kulisy samotné tu turistu 
nezdržia a neprinútia ho siahnuť 
do peňaženky. V tých kulisách sa 
musíme postarať o zážitok. Pre mi-
lovníkov prírody musíme udržiavať 
chodníky, cyklo - a bežkárske trasy, 
vybudovať na nich odpočívadlá, vý-
hľady... čím kreatívnejšie, tým lep-
šie. Musíme sa naučiť prezentovať 
slávnu históriu Štiavnice a okolia 
zábavnejšou formou, myslieť aj na 
deti, musíme návštevníkov vtiahnuť 
do aktivít. Mal by odchádzať so zá-

žitkom, s ktorým sa môže pochvá-
liť doma. Treba viac myslieť aj na 
praktické potreby návštevníka: ako 
sa tu má zorientovať, keď príde po 
prvýkrát? Kde sa dozvie, kde môže 
zaparkovať, kde je jeho penzión a čo 
sa tu dá vlastne robiť?

Určite je tu viac šikovných ľudí, 
ktorí vedia, čo treba robiť a vedia 
hľadať inšpiráciu v zahraničí. Ak to 
nejde, je to preto, že do atraktivít a 
marketingu dávame málo peňazí. 
Bez peňazí budeme ďalej postupo-
vať pomaly, alebo prešľapovať na 
mieste. Je jasné, že mesto nemôže 
fi nancovať veľké projekty. Už bez-
tak dosť robí v podpore kultúrnych 
aktivít, má jednu z najlepších in-
ternetových stránok na Slovensku 
a robí, čo môže v cestovnom ru-
chu. Mestská pokladnica v týchto 
ťažkých časoch nevládze. Jedinou 
našou šancou sú projekty EÚ. Je to 
jedinečná šanca, ktorá sa už nikdy 
nebude opakovať. Predstavte si, že 
by vám banka dala 95 eur, ak vy dáte 
5. Také sú podmienky projektov pre 
mesto do roku 2013. Pravdaže, nie 
je to také jednoduché, potrebujete 
dobrý projekt a peniaze, ktorým ho 
celý zafi nancujete. Až keď ho ukon-
číte, dostanete svoje peniaze späť. 
Ale rozumne investovať je to najlep-
šie, čo sa dá urobiť. Ak chceme, aby 
turizmus raz toto prekrásne mesto 
živil. Igor Kuhn OKCRaŠ

Prečo turizmus v Štiavnici?

Obr. z Nemecka, kde ponad lesy a údolie postavili 370 metrov dlhú lávku 
vo výške 30 metrov nad zemou 
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Komisia kultúry pri MsZ v B. Š v spolupráci s OKCRaŠ vyhlasuje opäť po roku anketu o osobnosť 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 spo-
luobčanom, 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 ŠN novín, alebo elektronicky na web stránke www.banskastiavnica.sk. 
Odovzdajme ocenenia tým, ktorí si to najviac zaslúžia a páčia sa nám!

Osobnosť roka 2009  Podujatie roka 2009   Kolektív roka 2009
1. ..................................................        1. .........................................................      1. .......................................................
2. ..................................................       2. .........................................................      2. .......................................................
3. ..................................................        3. .........................................................      3. .......................................................

AKTUALITY

1.str.  čítaním rozprávok v 
podaní štiavnických hercov. Potom 
nasleduje netradičná prehliadka 
Nového zámku. Táto prehliadka 
nebude časovo náročná, no deti sa 
v nej prostredníctvom štyroch scé-
nok dozvedia čosi o Turkoch a o 
ich pohnútkach k ovládnutiu mes-
ta a svoje vedomosti si budú môcť 
overiť aj prostredníctvom krátkeho 
kvízu. Hlavným dňom podujatia 
bude sobota 6. marca, keď od 10.00 
začína celomestská dobrodružná 
hra s názvom Mestečko. Pomocou 
rôznych šifi er, kódov a hádaniek sa 
budú musieť deti dopracovať k cieľu 
a ja verím, že táto forma interaktív-
nej zábavy bude veľmi zaujímavá. 
V rovnakom čase otvoríme Dom 
tvorivých zimomriavok priamo v 
budove Základnej umeleckej ško-

ly s viacerými tvorivými dielňami. 
Popoludní k programu pribudnú aj 
tri bábkové divadelné predstavenia 
v kine Akademik, čítanie rozprávok 
v čajovni a spomenutá prehliadka 
Nového zámku. V nedeľu 7. marca 
sa v prípade vyhovujúceho počasia 
uskutoční na Kalvárii sánkovačka 
v réžii Informačného centra mla-
dých, popoludní sa budú miešať 
nealko nápoje a čítať rozprávky v 
penzióne Kachelman. No a na záver 
je pre všetky deti pripravené aj kino 
a rozprávka Alvin a Chipmunkovia 
2.“

ŠN: Program je naozaj bohatý, 
ale stále to nie je všetko, či áno?

RM: „Určite nie. Sme veľmi radi, 
že sa nám podarilo na toto podu-
jatie získať viacerých partnerov. A 
tak počas uvedeného víkendu budú 

špeciálne zľavy v múzeách, ďalšie 
tvorivé dielne, či zaujímavé ponuky 
v partnerských zariadeniach – či už 
pôjde o zľavy na ubytovanie, či o 
rôzne služby (lukostreľba, bowling) 
a darčeky. Pre účastníkov akcie je 
na víkend pripravená aj špeciálna 
zľava do plavárne, takže pôjde o ví-
kend, v ktorom  sa oplatí zahodiť za 
hlavu všetky povinnosti a venovať 
sa rodine a deťom.“

ŠN: Aká je cena festivalovej vstu-
penky?

RM: „Festival má časť spoplatne-
ných a časť nespoplatnených akcií. 
Všetky podrobnosti sa nachádzajú 
na plagáte, ktorý sa objaví aj v budú-
com čísle Štiavnických novín, úplne 
vyčerpávajúce informácie sú aj na 
www.banskastiavnica.sk. Cena pre 
deti je od 5 € v predpredaji, osobne 

však odporúčam aj rodinné vstup-
né pre 2 deti a 2 dospelých v cene 18 
€ v predpredaji. Som presvedčený, 
že za program, ktorý ponúkame, je 
to cena veľmi priaznivá. Vstupenky 
si je možné zakúpiť v Informačnom 
centre na Námestí sv. Trojice.“

ŠN: Čo by ste ešte chceli dodať 
na záver?

RM: „Len to, že prvý ročník je 
veľmi náročný a sami sme zvedaví, 
ako sa vydarí. Myslím, že program 
je veľmi bohatý a je si čo vybrať. 
Je len na Štiavničanoch, či vyrazia 
do mesta a užijú si spolu s deťmi 
program, ktorý je iný ako to, čo do-
stávajú bežne k dispozícii prostred-
níctvom médií. Všetkých srdečne 
pozývame a tešíme sa na stretnutie 
počas prvého Zimomravenia.“ 

red

Zimomravenie poteší deti aj rodičov

1.str. Všetky naše trate sú 
označené oranžovými značkami, 
čo je medzinárodné značenie pre 
bežkárov.

• Aké mechanizmy na úpravu 
tratí máte k dispozícii?

V tomto procese tvorby tratí pou-
žívame: terénne auto, motorové píly, 
skúter, žehličku a pomocné nástroje 
pre krízové situácie – navijaky, diel-
ne,  atď.

• S akými problémami sa stretá-
vate pri úprave tratí?

Výroba technickej stopy sa robí 
ťažkým skútrom v horskom teréne, 
v závejoch , popod naklonené a čas-
to spadnuté stromy, ktoré musíme 
píliť a v hlbokom snehu aj skúter 
vyhrabávať. Pri veľkej vrstve snehu 
stabilizujeme utlačenú stopu 2 x. 
Keďže skúter má hmotnosť cca 400 
kg, býva to veľmi prácne, keď sa za-
hrabeme, a preto pri robení stopy 
pracujeme dvaja až traja. Treba si 
uvedomiť, že kam sa dostane skúter, 

sa nedostane žiaden mechanizmus. 
Je to namáhavá práca a je veľmi na-
ivné myslieť si, že sa len vozíme na 
skútri. Veľký problém však vzniká, 
keď po takto ťažko vyrobenej  stope 
chodia peši tzv. turisti, ktorí s drzou 
suverenitou zničia a znehodnotia 
stopu a zážitok všetkých bežkárov. 
Bohužiaľ, takíto sú aj Štiavničania a 
v značnej miere sú zastúpení aj náv-
števníci z „dolniakov“, ktorí stopu 
považujú za chodník v horách pre 
peších. Musíme doriešiť spoluprácu 
s Mestskou políciou a sankcionova-
ním tých, ktorí ničia tento produkt 
CR pre verejnost a škodia imidžu 
štiavnického regiónu.

• Aké sú fi nančné náklady na 
túto prácu a odkiaľ ich získavate?

Priemerná cena na výrobu 1 km 
stopy je 1000 Sk čo je 33 €. Keďže 
stopu robíme jedenkrát v týždni a 
v prípade kalamitných situácií v le-
soch aj 2 x týždenne, sú tieto náklady 
značné. Počas prvých 5 rokov sme 

vytvárali hodnotu 1,1 mil. Sk ročne. 
Keďže toto sme venovali pre rozvoj 
Štiavnice, stali sme sa čudní, keďže 
sme nemali z toho zisk.  Posledné 
tri roky nás začalo podporovať ve-
denie mesta a niektorí podnikatelia.  
Percentuálne dáva mesto 5 – 10%, 
podnikatelia ako sponzori 10 – 15% 
a ostatné sú naše náklady teda asi 80 
%, ktoré dávame v prospech verej-
nosti i keď by sme ich vedeli využiť 
pre seba, ako sa to vo väčšine robí v 
Banskej Štiavnici.

• Aká je Vaša obľúbená trasa, 
ktorú by ste nám odporučili?

Špecifi kom našich tratí je, že vedú 
v strmých horách skoro po rovine, 
preto aj medzi moje najobľúbenejšie 
patrí horný Hodrušský až po sedlo 
Pleso ale aj trať cez zadné Rosniarky 
na Veterné sedlo. Na týchto tratiach 
pre ich zvýšenú návštevnosť robíme 
2 stopy. Tieto tú vhodné pre rekre-
ačných návštevníkov, začiatočníkov, 
ale aj pre pretekárov v klasickom 

štýle.
• Kde sa môžu záujemcovia bež-

kárskeho lyžovania o vašich aktivi-
tách dozvedieť viac?

Informácie sú na mapách, kde je 
uvedené aj telefónne číslo, na kto-
rom vieme poskytnúť informácie a 
tiež vieme pomôcť pri nehode, ale-
bo pri „prehovorení“ poškodzovate-
ľov stopy. Od minulého víkendu sú 
vytvorené orientačné mapy na Čer-
venej Studni, Hornej Rovni, v sedle 
Pleso, na Halde – Horná Roveň a v 
meste.

• Čo by ste chceli odkázať Ban-
skoštiavničanom a priaznivcom 
bežiek?

Treba si uvedomiť, že bežkárstvo 
je šport, ktorý je súčasťou zdravot-
ného štýlu a ešte je aj lacný.

Všetkým bežkárom želám dobrú 
lyžovačku a zároveň nech ochraňu-
jú stopu, veď slúži nám všetkým.

Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Bežkárske trate pre všetkých

!!!Vyberte si

svojich favoritov!!!
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Aktivity komunitného centra Šu-

kar Dživipen

Vďaka projektu Nadácie „Hodina 
deťom“ si komunitné centrum Šu-
kar Dživipen mohlo zakúpiť látky a 
šijací stroj, kde mamy z tanečného 
krúžku budú šiť kroje pre nich. Deti 
zo „škôlky“ si vyrábali tento mesiac 
handrové bábiky na motívy róm-
skej mytológie a zároveň si s nimi 
zahrali bábkové divadlo. Viac info 
na www.sukardzivipen.sk. Ďakuje-
me.                          Manželia Koledovci 

V Banskej Štiavnici už dlhšie 
funguje Strelecký klub, ktorý 
priaznivci poznali pod názvom 
LIBA. Klub má nový názov Stre-
lecký športový klub Banská 
Štiavnica, ktorého predsedom 
je p. Peter Lupták. Aj v tomto 
športe máme svoje zastúpenie, 
strelcov, ktorí nás úspešne 
reprezentujú doma i v zahrani-
čí. V týchto dňoch prebiehalo 
v našom meste strelecké sú-
stredenie, a preto sme zašli za 
trénerom puškových disciplín 
Strediska štátnej športovej 
reprezentácie Ministerstva 
vnútra (ďalej len SŠŠR MV SR)  
p. Michalom Slavkovským a 
položili sme mu pár otázok:

• P. Slavkovský, čo Vás privádza 
do Banskej Štiavnice?

Banská Štiavnica je krásny región 
a poznám ho už dávnejšie, keď som 
sem chodil na dovolenky. Tentokrát 
ma sem priviedol profesionálny zá-
ujem, máme tu športové sústrede-
nie SŠŠR MV SR. Sú tu samozrejme 
domáci strelci, ktorých sa snažím 
na diaľku usmerňovať a trénovať. 
Vďaka nim a ich kvalitnému záze-
miu tu môžem byť. Pre väčšiu časť 
športovcov je to záverečné sústre-
denie pred Majstrovstvami SR. Ale 
sú tu aj športovci, ktorí sa pripra-
vujú už na guľovú sezónu, pracujú 
s malokalibrovkou a sú tu teda na 
kondično-streleckom sústredení.

• Prečo ste si vybrali na sústrede-
nie priestory v plavárni?

Priestor na plavárni spĺňa všetky 
kritériá profesionálnej strelnice. Síce 
má len obmedzený počet stanovíšť 
v počte 8, nás je tu momentálne 5 a 
na vzduchovku potrebujem 3 stano-
vištia, tak to bohato stačí. Strelnica 
je dobre vybavená, čo sa týka svetla, 
tepla, je dobre situovaná v meste. 
Máme tu zabezpečené veľmi blízko 
ubytovanie, taktiež je tu plaváreň so 
saunou, posilňovňa, bežecké trate 
a nachádza sa tu lyžiarske stredis-
ko, kde si môžeme zalyžovať. Takže 
všetko, čo potrebujeme nielen na 
tréning, ale aj na kondičku a re-
generáciu, tu máme poruke, príp. 
môžeme zájsť do neďalekých Vyhní 
alebo Sklených Teplíc. 

• Ako funguje tréningový pro-
ces?

Počas dňa máme viacero trénin-
gových fáz, tréningových jedno-
tiek. Doobeda je väčšinou tréning 
zameraný na prácu s puškou, 3 

strelci trénujú vzduchovú prípravu, 
2 malokalibrovku. V druhej fáze 
poobede je na programe bežecké 
lyžovanie, zjazdové lyžovanie alebo 
posilňovňa. Nasleduje regenerácia, 
t.j. plaváreň alebo sauna. Samozrej-
me celý tréningový proces závisí aj 
od zdravotnej dispozície strelcov. 
Do týždňa je to tých 10 – 15 trénin-
gových jednotiek.

• Predstavte nám svojich zveren-
cov, ktorých trénujete?

Momentálne trénujem zo Stredis-
ka štátnej streleckej reprezentácie 
(SŠSR) 2 reprezentantov, prvým je 
Martin Soóky, reprezentant v malo-
kalibrovke, viacnásobný reprezen-
tant na medzinárodnom fóre, je to 
nováčik medzi mužmi, veľmi rých-
lo sa dokázal udomácniť v mužskej 
slovenskej špičke a podarilo sa mu 
prebojovať na ME do Osijeku. V 
reprezentačnom rebríčku je na 2. 
mieste za Jozefom Göncim. Ďalej 
je to Katarína Grečnárová, junior-
ka, mnohonásobná reprezentantka, 
ktorá získala 5. miesto na ME juni-
orov v Plzni. A samozrejme mám 
na starosti domácich športovcov 
Štiavničanov, a to Richarda Šimeka 
a Petra Luptáka. Treba povedať, že 
sú to 2 mladí, nádejní strelci, ktorí 
svojimi výsledkami ašpirujú na to, 
aby do SŠSR boli zaradení už tento 
rok v októbri. Budeme vidieť, ako 
sa im bude dariť a ako využijú tieto 
vhodné tréningové možnosti, ktoré 
tu sú. Obidvoch trénujem od minu-
lého roka. Treba povedať, že spolu-
práca medzi obidvoma chlapcami a 
mnou je na veľmi dobrej úrovni a 
ak sa nám podarí spolu skĺbiť všet-
ky záujmy, môžeme z nich vychovať 
kvalitných reprezentantov.

• Čo je pre tento šport charakte-
ristické?

Športová streľba  sa zaraďuje 
medzi športy, kde sa na výkone 
podstatnou mierou podieľa tech-
nická stránka. Z hľadiska činnosti 
nervového a svalového aparátu ju 
zaraďujeme medzi senzomotoric-
ké športy. A to hlavne preto, lebo 
okrem technickej stránky sa na 

úspechu podstatnou mierou podie-
ľa pri dokonalom sústredení doko-
nalá senzomotorická koordinácia. 
Jednoducho povedané, tento šport 
je založený na dobrej technickej, 
psychickej a fyzickej kondícii.

Trénovať sa začína od 5. triedy na 
ZŠ, teda od 11- 12 rokov. Na Sloven-
sku momentálne tento šport upadá, 
nakoľko stagnuje príprava práve na 
školách. Kedysi sa robil výber talen-
tov, no, žiaľ, dnes je to už iba nábor 
záujemcov. Treba povedať, že musí 
ísť v prvom rade o záujem o streľ-
bu. Následne vznikajú problémy pri 
materiálno-technickom zabezpeče-
ní a vytvorení vhodných podmie-
nok na trénovanie. Ale najväčším 
problémom je udržať týchto adep-
tov a motivovať ich k tvrdej práci. 

• Plánujete takého sústredenia 
organizovať aj v budúcnosti?

Pevne verím, že áno, nakoľko 
pripravujete modernizáciu malo-
kalibrovej strelnice. Takže ak sa 
všetko podarí zrealizovať, tak bu-
dem len rád. Takáto strelnica spĺňa 
parametre strelníc v horách, kde sú 
podmienky na streľbu diametrálne 
odlišné ako napr. u nás v Bratislave. 
Možno nám niekedy doma chýbajú 
drsnejšie podmienky na trénovanie, 
ako je chlad, vietor a premenlivosť 
počasia. Navyše váš región posky-
tuje možnosti kvalitnej kondičnej 
prípravy v zime, či v lete a samo-
zrejme spomínanú regeneráciu.

• Čo by ste chceli odkázať na 
záver priaznivcom streľby a Ban-
skoštiavničanom?

Banská Štiavnica poskytuje veľmi 
dobré podmienky na rozvoj akého-
koľvek športu. Preto ak máte záu-
jem práve o tento šport, príďte sa 
pozrieť na  plaváreň, kde sa trénuje 
na strelnici. Stačí sa skontaktovať s 
predsedom SŠK Banská Štiavnica p. 
Luptákom st. alebo p. Drbohlavom, 
ktorí vám radi poskytnú bližšie in-
formácie ohľadom tohto športu. 

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

AKTUALITY

Varíme s hotelkouSústredenie strelcov v našom meste
Tofu so zeleninou a hríbami (4por-

cie)

Suroviny: 350g biele tofu, 400g 
hlávkovej kapusty, 200g šampiňó-
nov, mrazená mexická zeleninová 
zmes, koreniny, olej.

Technologický postup: Tofu 
pokrájame na malé kocky, opraží-
me na oleji s vegetou, soľou, kari 
korením a majoránkou. Osobitne 
na oleji orestujeme cibuľu, pridáme 
šampiňóny a dusíme. Neskôr pri-
dáme pokrájanú hlávkovú kapustu, 
mrazenú zeleninu soľ a pokračuje-
me v dusení. Na záver zmiešame 
udusenú zmes zmiešame s tofu.  
Podávame s ryžou a zeleninovým 
šalátom.

 
Zeleninové ražniči z tofu (4porcie)

Suroviny: 250g bieleho tofu, 
220g údeného tofu, 4 veľké zemia-
ky, 2 cibule, zelená paprika,  čer-
vená paprika, cuketa, soľ, mletá 
rasca, mletá červená paprika, mleté 
čierne korenie, majoránka, sójová 
omáčka, olej.

Technologický postup: Údené 
tofu a čerstvú papriku nakrájame 
na štvorce, biele tofu potrieme z 
oboch strán sójovou omáčkou, 
mletou paprikou, rascou, čiernym 
korením a majoránkou. Necháme 
ho 1/2  hodiny odstáť a potom ho 
nakrájame na štvorčeky. Očistené 
zemiaky, cukety a cibuľu nakrája-
me na kolieska, posolíme, pokvap-
káme olejom a všetko napichujeme 
striedavo na drevené špajdle alebo 
kovové ihly. Ražniči preložíme 
na pomastený alobal, zabalíme a 
dáme na pekáč. Pečieme 40 min. 
Keď zemiaky rozvoniavajú, alobal 
roztvoríme a na prudšom ohni 
krátko dopečieme doružova.        

Viera Baksová

F
o

to
: M

. K
rí

ž



6 18. februára 2010ZAUJÍMAVOSTI

Zdravoveda
Každého človeka dobehne jeho 
vlastná nevedomosť. Mne sa to 
stalo pred nedávnom, keď som 
si myslela, že som videla niečo 
zázračné, dych vyrážajúce, hra-
ničiace so vznešenosťou, alebo 
priam ufológiou....

Uverili by ste, že na pravé po-
ludnie som videla nie jedno, ale 
hneď tri a potom už len dve slnká 
a nádhernú svätožiaru? Určite by 
ste si poklepali po čele, keby som 
to nebola duchaprítomne odfoto-
grafovala a to nie raz, ale pre istotu 
viackrát a viacerými fotoaparátmi, 
dokonca aj mobilom, riskujúc, že 
to bude mať pre ne fatálne násled-
ky. Dôkaz prikladám. Jav trval len 
niekoľko minút, no bol úžasný, 
moje emócie boli vybičované do 
krajnosti. Mozog pracoval na plné 
obrátky, nútil ma uveriť v neuve-
riteľné, až som nakoniec podľahla 
a uverila... Uverila som, že som po 
prvýkrát vo svojom živote videla 
niečo výnimočné, neopakovateľné, 
nadprirodzené, a to za bieleho dňa. 
Že je to akési znamenie čohosi, čo 
som nevedela defi novať, pochopiť, 
ani nikde zaradiť. A v takejto eufórii 
som obtelefonovala väčšinu svojich 
blízkych (ktovie, čo si vtedy mysleli 
?) 

Nuž a vtedy to prišlo. Moja dcéra 
meteorologička ma nechala chvíľu 
básniť, trpezlivo si vypočula moje 
farbisté opisovanie a keď to už ne-
mohla vydržať, krídla nadšenia, na 
ktorých som sa pár hodín vznášala, 
mi jedným šmahom pristrihla a ja 
som prozaicky zletela na pevnú ma-
tičku zem. Najskôr som bola totálne 

sklamaná, potom som sa ju snaži-
la ešte presvedčiť dákym fígľom o 
výnimočnosti zážitku, no nepo-
mohlo... Bola som nútená kapitulo-
vať a prijať to ako defi nitívu. 

Išlo o prozaický, odborným jazy-
kom nazvaný „kompletný halový 
jav“. Našťastie som to prijala ako 
víťazstvo a nie porážku. Víťazstvo 
rozumu nad mojími chabými  ve-
domosťami, a nemyslím teraz len 
tie meteorologické, za čo som tiež 
veľmi vďačná. Veď človek sa má učiť 
celý život, no nie ? Verte, never-
te, napriek všetkému vo mne ostal 
pocit jedinečnosti onoho okamihu, 
ktorý pravdepodobne už nezažijem, 
čo ako budem hľadieť dohora a me-
nej pod nohy. Skôr sa potknem....  

Javy na oblohe, nekonečnosť 
vesmíru, ktorý je plný takýchto zá-
zrakov, mi vždy budú pripomínať 
jeden nádherný a výnimočný janu-
árový deň, keď na oblohe boli dve 
Slnká. A rovnako ma to bude nad-
chýnať, ako zatmenie jeho či Mesia-
ca, padajúce hviezdy, prebúdzajúce 
sa ranné zore, hromy aj blesky. 

Halové javy sú teda optické úka-
zy, ktoré sa objavujú na oblohe oko-
lo Slnka i Mesiaca v podobe kruhov, 
oblúkov a škvŕn. Podmienkou pre 
ich objavenie je prítomnosť drob-
ných ľadových kryštálov v atmosfé-
re, na ktorých dochádza k odrazom 
a lomom lúčov. Ľadové kryštáliky 
sa nachádzajú v jemných riasových 
oblakoch vo výškach nad 6 km, 
môžu sa však vyskytovať za chladu 
i v prízemnej vrstve ovzdušia. Vy-
skytujú sa v mnohých formách, ale 
pre vznik halových javov sú dôležité 
kryštáliky v tvare šesťbokej doštičky 

a šesťbokého stĺpika. Podľa toho, či 
sa svetlo od kryštálov odráža, ale-
bo nimi prechádza a láme sa, majú 
halové javy vzhľad buď belavý, či s 
dúhovým nádychom, ako to bolo v 
mojom prípade.

Halových javov vraj existuje celý 
rad. Niektoré sú časté, iné sa objavia 
len raz za niekoľko rokov. Najčas-
tejšie sa objavuje malé halo - svetlý 
kruh s polomerom 22° okolo Sln-
ka a ďalej tzv. vedľajšie slnká, kto-
ré priliehajú po stranách zvonku k 
malému halu, ako som to videla a 
zdokumentovala aj ja. Vedľajšie sln-
ká majú tvar svetlých škvŕn, často 
dúhovo zafarbených. 

Podľa dlhodobých pozorovaní 
v západnej Európe sa niektorý z 
halových javov dá pozorovať viac 
dní v roku, ale výrazných a dobre 
pozorovateľných halových javov je 
pochopiteľne menej, navyše  môžu 
trvať len niekoľko minút.

Takže toto je pravdivý príbeh 
onoho nevídaného, neslýchaného, v 
každom prípade poučného a predsa 
jedinečného zážitku, ktorý sa udial 
v Banskej Štiavnici nad Križovatkou  
26. januára 2010 mne, už pár rokov 
žienke domácej. No nie je to predsa 
len úžasné ? Oľga Kuchtová

Vyrazený dych, UFO, dve Slnká a či čo ?
Bankovanie – vákuová masáž

história – návrat k prírode
Bankovaním rozumieme pri-

kladanie sklenených nádobiek s 
nahriatym vzduchom, v ktorých 
sa ochladzovaním vytvorí podtlak, 
spôsobiaci ich prisatie na kožu. Je 
to metóda veľmi stará, známa už 
v staroveku a používaná nielen na 
potlačovanie bolestí, ale aj zmier-
nenie vnútorných problémov. 
Suchá banka silným podtlakom 
privodí vznik krvných podliatin, 
ktoré časom zmiznú. Pôsobia tak 
fyzikálne, refl exne, ale aj metabo-
licky tým, že ovplyvňujú proces 
látkovej výmeny v priľahlom okolí 
a v neposlednom rade aj stimu-
lujú imunitu organizmu. Banky 
ovplyvňujú procesy aj na miestach 
vzdialených aplikácií. Účinok 
banky je možné zosilniť tým, že 
ich priložíme na špeciálne miesta, 
ako je akupunktúrny bod, alebo 
zóna s vlastným nervovým záso-
bením, vychádzajúca z niektorých 
stavcových segmentov. Pri ocho-
reniach vnútorných orgánov sa 
na chrbte vytvárajú citlivé miesta. 
Sú charakteristické pre postihnu-
té systémy. Sú dobre hmatateľné, 
citlivé, niekedy výrazne bolestivé. 
Tak ako je vznik týchto kritic-
kých miest ovplyvnený poruchou 
zvnútra, je ich liečením možné 
ovplyvniť vnútornú plochu, ktorá 
k ich vzniku viedla. Bankovanie 
je vynikajúci prostriedok pri is-
chiatických bolestiach, bolestiach 
chrbta, ale aj pri rôznych zdravot-
ných problémoch. Viac info: 0908 
648 707

Z. Švidroňová

OZ TÚLAVÁ LABKA chce v 
rámci svojho KASTRAČNÉHO 
PROGRAMU rozbehnúť projekt 
–DRIEŇOVSKÍ TULÁCI. 

Cieľ: kastrácie mačacích túlačikov 
v našom meste, na začiatok na síd-
lisku Drieňová, s cieľom zamedziť 
ďalšiemu rozmnožovaniu mačiek. 

Potrebujeme VAŠU POMOC! 
Vyzývame a zároveň žiadame o 

pomoc ľudí, ktorí takéto túlavé ma-
čičky prikrmujú, ktorí s nimi pri-
chádzajú do kontaktu, ľudí, ktorým 
na mačičkách záleží, ktorí by boli 
schopní mačičku odchytiť. Pomoc 

by spočívala najmä v tom, že by ste 
nám pomohli práve VY mačičku 
chytiť, keďže k človeku, čo ju pri-
krmuje, má zvieratko dôveru. My 
by sme zabezpečili ostatné. Po ope-
rácii a zotavení bude mačička opäť 
vrátená na miesto, z ktorého bola 
odobratá. Bude jej vytvorená foto-
dokumentácia a ak to bude možné, 
bude ponúknutá na adopciu. 

   Zároveň hľadáme aj ľudí, ktorí 
by vedeli pre mačičku po operácii 
poskytnúť na pár dní dočasnú opa-
teru. 

Kastračným programom by sme 
chceli zamedziť nekontrolovateľné-

mu množeniu mačičiek v meste. 
Zatiaľ bola na sídlisku Drieňová 
vykastrovaná jedna mačička - Suri, 
ktorá má už nový domov) 

Kontaktujte nás: 0911291083, 
0903261807, tulavalabka@gmail.
com,  www.tulavalabka.sk. 

   Hľadáme taktiež ľudí, ktorí by 
bolo ochotní projekt Drieňovskí 
tuláci fi nančne podporiť. Celý náš 
kastračný program funguje len 
vďaka ľuďom, ktorí chápu potrebu 
takejto ochrany zvierat a chcú po-
môcť takouto formou! Nie každý 
môže poskytnúť dočasný domov, 
nie každý je mačkár, ale ak sa chce-

te do projektu zapojiť, podporiť ho 
fi nančne, môžete tak urobiť na číslo 
účtu: 0412242313/0900 SLSP

Ďakujeme! 
Za rok našej činnosti už vieme, 

že v Banskej Štiavnici žije veľa ľudí, 
ktorým na životoch bezbranných 
záleží!

Ak vám záleží na mačičkách, ich 
životoch, ozvite sa! Pomôžte nám 
zlepšiť ich životné podmienky! Daj-
me im šancu, spolu to dokážeme!

AJ VY MÔŽETE POMÔCŤ! 
Ďakujeme a tešíme sa na spolu-

prácu!
OZ Túlavá labka

VÝZVA PRE OBYVATEĽOV MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA!
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Fitnes centrum v plavárni

Na plavárni je novootvorené 
fi tnes centrum. Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok: 11.00 - 20.00 
hod., sobota - nedeľa: 10.00 - 20.00 
hod. Príďte si zacvičiť a urobte nie-
čo pre svoje zdravie a vyformujte si 
postavu. Tešíme sa vašu návštevu.

SZPB

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stredu, 
medzi 10. – 12. hod. v Klube dô-
chodcov na Trojičnom námestí po-
dávať informácie občanom mesta 
a okolia o možnostiach právneho 
využitia výhod, ktoré podľa záko-
na poskytuje Zväz protifašistických 
bojovníkov.

SZPB

Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-
jim členom, že je znovu možné vy-
užívať služby mestskej plavárne za 
týchto podmienok:

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

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

Základná organizácia č.125 
Slovenského zväzu telesne postih-
nutých v Banskej Štiavnici žiada 
svojich členov, aby do termínu 
výročnej členskej schôdze dňa 
16.4.2010 uhradili členské príspev-
ky. Kto do tohto dátumu nebude 
mať vyrovnané členské za rok 2009, 
bude vyradený zo zoznamu členov 
zväzu. Veríme, že toto dlhé časové 
obdobie využijete na splnenie svo-
jich povinností. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Talentové skúšky

ZUŠ  Banská Štiavnica, Literár-
no-dramatický odbor, prijíma no-
vých žiakov vo veku  11-13 rokov 
Talentové skúšky od 1.3.- 4.3. 2010 
od 14,00-16,00 hod. Informácie 
a prihlášky nájdete v triede LDO 
ZUŠ.
Stretnutie baníkov

Pozývame na pravidelné posede-
nie baníkov a priateľov baníckeho 
stavu, ktoré sa uskutoční dňa 26. 
februára 2010 o 16.00 hod. Stretnu-
tie sa uskutoční v Baníckej krčme u 
pána Karabellyho. Príďte si pospo-

mínať na staré časy, keď sme boli 
mladí a pekní. Na Vašu účasť sa 
tešia usporiadatelia. P.S.  Na posil-
nenie ducha aj tela pani Wernerová 
pripraví langoše, také fajné ako na 
Belianskom tajchu cez leto.

Rekreačný aerobik  

Sitno - Rekreačný aerobik, Ban-
ská Štiavnica ponúka pravidelné 
cvičenie. Každý pondelok a stredu 
v telocvični  ZŠ J. Kollára – Drieňo-
vá o 18 30 hod. 

Zacvičte si  s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu 
energiu, vyformujete si postavu a 
to všetko pri dobrej hudbe, s využi-
tím najnovších poznatkov a foriem 
aerobiku pre každého, bez ohľadu 
na vek, kto má rád pohyb v kolek-
tíve, Info: Ing. Zuzana Haľamová, 
tel.: 0905 236 815.

Poďakovanie

Prečítala som si článok Blud-
ná hviezda nášho mesta. Chcela 
by som poďakovať, že ste ho uve-
rejnili. Veľmi ma zaujal, lebo aj ja 
som v detstve žila s bratom mojej 
mamky, ktorý mal rovnaké postih-
nutie v detstve ako Edko. Zápal 

mozgových blán vtedy ešte neve-
deli liečiť. Náš Milanko dostal zá-
pal mozgových blán ako trojročný 
a už viac nevyrástol. Starostlivosť 
však bola o neho podobná ako v 
prípade Edka. Aj my ako deti sme 
boli vedení chrániť a ľúbiť takto po-
stihnutého človeka. Ako sa vraví, 
ani vietor naňho nemohol pofúk-
nuť. Dožil sa 55 rokov. Ďakujem za 
tento článok, ktorý mi so slzami v 
očiach pripomenul život s naším 
Milankom  leziakom.

Spomínajúca sestra a neter

Dňa 20. 2. 2010 uplynie 
presne 50 rokov odvtedy ako 
si prvýkrát povedali spoloč-
né  ÁNO Ján Čierny a Anna 
Čierna. Touto cestou im k 
ich  nádhernej zlatej svadbe 
srdečne gratulujeme a pra-
jeme veľa zdravia , šťastia a 
božej lásky rodina, priatelia 
a známi.

OZNAMY

Oznamy

Vedeli ste o tom, že v tzv. Wel-
vardovom dome na druhom po-
schodí bolo sídlo Komunálnych 
služieb Žiaran, š. p., na čele s 
vedúcim úseku Františkom 
Liptákom a na prízemí vľavo 
bolo kníhviazačstvo a vpravo 
na prízemí sociálka kominárov 
do roku 1990?

Pôvodný majiteľ domu, MUDr. 
Welvard Rudolf- (*26.1.1892 + 
1949) úradný lekár Okresného ha-
sičského zboru v Banskej Štiavnici.

Narodil sa v rodine učiteľa v Ban-
skej Štiavnici. Po skončení gymná-
zia v rodnom meste pokračoval v 
štúdiu medicíny v Budapešti, ktorú 
ukončil s vyznamenaním. Počas I. 
svetovej vojny pôsobil na fronte ako 
vojenský lekár, za čo v marci 1917 
získal bronzový a strieborný vojen-
ský kríž. Za jeho humanitu mu bolo 
udelené aj vysoké vyznamenanie 
Červeného kríža. Po skončení I. 
svetovej vojny bol klinickým leká-

rom na Univerzite v Berlíne, kde 
ako jeden z prvých Slovákov získal 
atestáciu röntgenológa. Po ďalšom 
študijnom pôsobení na Viedenskej 
univerzite sa vrátil späť do Banskej 
Štiavnice, kde si vo svojom dome 
otvoril prax a vo svojej ordinácii na 
Kammerhofskej ulici č. 12, prevádz-
koval vlastný röntgen a iné, na tú 
dobu málo frekventované, moderné 
elektroliečebné prístroje. Súčasne 
pôsobil ako lekár v Tabakovej to-
várni, pre pracovníkov na železnici 
a tiež ako úradný lekár Okresného 
hasičského zboru. Za I. českoslo-
venskej republiky sporadicky ordi-
noval aj v lekárni na Štiavnických 
Baniach.

V odborných slovenských lekár-
skych kruhoch bol oceňovaný ako 
špičkový diagnostik. Krátky čas, v 
rokoch 1947-1948, pôsobil ako lekár 
aj pri výstavbe Trate mládeže v im-
provizovanej ordinácii v Kysihýbli. 
Ako osobnosť bol zaradený aj v Re-
prezentačnom lexikóne Slovenska 

a Podkarpatskej Rusi, ktorý vydala 
Academia Bratislava v roku 1936.

Zomrel ako 57 ročný. Pochovaný 
je v Banskej Štiavnici v cintoríne za 
Piarskou bránou, č. hrobu nové 185. 
Welvardov dom bol v reštitúcii  vrá-

tený rodine Welvardovej.
Pramene: archív DHZ B. Štiav-

nica. Marian Lichner a kolektív 
„Osobnosti Banskej Štiavnice“ rok 
2006, spoluautor „Požiarna ochra-
na“  Vladimír Poprac.

Potulky starobylou Banskou Štiavnicou
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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
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

V sobotu 13. februára 2010 sa 
uskutočnil ďalší otvorený deň v 
Múzeu vo Svätom Antone. Počas 
celého dňa mohli všetci občania 
Svätého Antona zdarma navštíviť 
stále expozície múzea. Privítali 
sme tak už po ôsmykrát v priesto-
roch múzea mnohých, ktorých 
neodradilo chladné počasie a pri-
jali naše pozvanie. Deň otvorených 
dverí sa ani tento rok nezaobišiel 
bez tradičného prípitku, ktorý sme 
naplánovali na 14.00 hod. Pán ria-
diteľ múzea Ing. Marian Číž si s 
prítomnými symbolicky pripil na 
budúcu spoluprácu, Svätoanton-
čanom predstavil 4 nové zrešta-
urované sály a oboznámil ich aj s 
pripravovanými podujatiami a vý-

stavami v roku 2010. O nich pra-
videlne informujeme na stránke 

múzea www.msa.sk, ale aj čitateľov 
Štiavnických novín. Monika Arvajová

Deň otvorených dverí pre Svätoantončanov

Slovenské banské múzeum - Galé-

ria Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici

BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom - Pracovis-
ko Banská Štiavnica 

Slovenská agentúra životného 
prostredia, Centrum programova-
nia environmentálnych projektov a 
environmentálnej výchovy Banská 
Bystrica

Mesto Banská Štiavnica

VYHLASUJÚ
XII. jubilejný ročník  výtvarnej  

súťaže  so zahraničnou účasťou 
MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NA-

HLAS

so zameraním na ochranu príro-
dy a environmentálnu výchovu
„Medzinárodný rok biodiverzity“

Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové ka-
tegórie : 1.  žiaci MŠ

2. žiaci 1.-3. ročníka ZŠ
3. žiaci 4.-6. ročníka  ZŠ
4. žiaci 7.-9. ročníka ZŠ
5. žiaci I. stupňa ZUŠ
6. žiaci II. stupňa ZUŠ
7. študenti SŠ, VŠ, zahraničné 

školy a dospelí
Jeden autor môže poslať do súťa-

že najviac 2 súťažné práce
Technika prác: ľubovoľná (maľ-

ba, kresba, koláž, plastika, objekty 
z prírodných a odpadových mate-
riálov ...)

Formát: maximálne A2, v - 50 
cm

Na zadnú stranu každej práce 
treba uviesť:  názov práce, meno a 
priezvisko autora, vek,

adresu školy a triedu
Organizátori súťažné práce ne-

vracajú, len na požiadanie. Zasla-
ním prác autor súhlasí so zverejne-
ním na výstavách a v propagačných 
materiáloch.
Uzávierka súťaže:  9.4.2010 

Vyhodnotenie   súťaže a verni-
sáž  výstavy  súťažných prác bude 
21.4.2010 o 11.00 hod. 

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 
Trojice č. 12. 

Vystavené nemusia byť všetky 
práce, len tie, ktoré odporučí po-
rota

Súťažné práce posielajte na adresu: 
Slovenské banské múzeum, ul. 

Kammerhofská 2,  969 01 Banská 
Štiavnica, č. t. 045/6949422 (galé-
ria 045/6913431), alebo Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 
2, 969 01 Banská Štiavnica, č. t. 
045/692 13 87

Vyhlásenie výtvarnej súťaže

Vo februári opäť ožijú príbehy 
starej Štiavnice tak, ako ich 
mnohí nepoznáme. Historické 
budovy dýchajú a žijú svoj 
tichý život spolu s nami až na 
to, že sú tu podstatne dlhšie. 
Príďte si vypočuť ich príbehy, 
ako ich zachytil čas, ľudia a 
história.  

Mesto Banská Štiavnica, zdru-

ženie Jantárová cesta a Štátny 
ústredný banský archív, vás v rámci 
Svetového dňa sprievodcov pozý-
vajú na tematické sprevádzanie po 
zaujímavostiach Banskej Štiavnice. 
Stretneme sa v sobotu 20.02.2010 o 
10:00 hod. na Nám. Sv. Trojice pri 
Trojičnom stĺpe. 

Tento raz vám otvoríme dvere 
historickej budovy Fritzovho domu, 
kde dnes sídli Štátny ústredný ban-

ský archív. Minulosťou a súčasnos-
ťou budovy vás prevedú p. Mgr. E. 
Kašiarová a p. J. Roháč st. Priblížia 
vám pútavým rozprávaním pretka-
ným rôznymi príbehmi o slávnych 
i menej slávnych ľuďoch priestory 
rozložitej stavby a jej históriu od 
pivníc až po súčasnosť fungovania 
archívu s najnovšou modernou 
technikou.  Vstup zdarma. 

Mgr. Drahomíra Prieberová

Príbehy starej Štiavnice
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Štvrtok 18.2.

SUD PRACHU
Fran./Juh./Gre./Maced./Tur., 1998,MP 15, 98 min, Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Vo fi lme sledujeme balkánsku metropolu ako bezútešné územie, na ktorom sa odohrávajú každodenné osudy pozostalých po občianskej 
vojne. Vyzbrojení revolvermi a nožmi sa vrhajú do víru noci, aby si dokázali, že sú ešte nažive. Mladík podráždený dlhým čakaním na vodiča 
terorizuje posádku autobusovej linky. Dievča, ktoré sa stalo objektom jeho sexuálneho ponižovania, sa v ďalšej časti rozprávania stretáva s pria-
teľom. Namiesto útechy a nehy je však odpoveďou surové obviňovanie z toho, že udalosť samo vyprovokovalo zvádzaním útočníka. Vzápätí 
pár znova poslúži ako obeť sadistických hrádok neznámeho tyrana a jeho poskoka.

Sobota 20.2.

NEZVRATNÝ OSUD 4
USA 2009, 82 min., MP 18,Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových pretekoch. Zmení sa však na nočnú moru, keď má Nick O’Bannon hroznú predtu-
chu, v ktorej bizarný reťazec udalostí spôsobí hromadnú zrážku závodných áut, horiace úlomky sa rozletia medzi divákov, brutálne zabijú jeho 
kamarátov a na neho samého padne tribúna. Keď sa Nick z tejto príšernej vízie preberie, spanikári, presvedčí svoju priateľku Lori a kamarátov 
Janet a Hunta, aby odišli... stihnú to len pár sekúnd predtým, ako sa Nickova vízia stane strašnou skutočnosťou.

Štvrtok 25.2.

SKRYTÝ PÔVAB BURŽOÁZIE ANDALÚZSKY PES
Španielsko / Taliansko, 1972, far., 105 min,MP 15,Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Oscarom ocenené Buňuelove vrcholné dielo je absurdnou groteskou o šestici priateľov z "lepšej spoločnosti", 
ktorým sa napriek usilovným pokusom nepodarí usporiadať spoločnú večeru... Skvelé podobenstvo nie 
je len karikatúrou politického gangsterstva a pokrytectva cirkvi, ale odhaľuje najmä "skrytú ošklivosť" 
konzumnej spoločnosti.

Sobota  27.2.

SCHERLOCK HOLMES
V. Británia/USA/Austrália, 2009, 128 min.,MP 15.,Vstupné:2,20 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Nové dynamické stvárnenie najznámejších postáv Arthura Conana Doyla vo fi lme, „Sherlock Holmes“, po-
staví Holmesa a jeho verného partnera Watsona pred novú výzvu. Holmes, ktorého bojové schopnosti sú 
rovnako nebezpečné ako jeho legendárny intelekt, musí kvôli porazeniu nového nepriateľa a od-
haleniu hrozivých intríg na zničenie krajiny bojovať ako nikdy predtým. Akčno-dobrodružno-
mysteriózneho „Sherlocka Holmesa“ režíroval uznávaný fi lmár Guy Ritchie. Legendárneho 
detektíva stvárnil Robert Downey Jr. pričom Jude Law si zahral Holmesovho spoľahlivého 
kolegu Watsona.

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

centra. Správne znenie Krížovky 
z č.5/2010 znie: „Na svete jestvuje 
nanajvýš jedna zlá žena, bohužiaľ 
každý si myslí, že je to práve tá 
jeho“. 3,50€ vyhráva Ladislav Mal-

čický, Dolná27, B.Štiavnica  
V tajničke sa ukrýva výrok C. Stin-

neta: „Diplomat je ten, čo vás... 

(dokončenie v tajničke)

A., Nie von, hľadaj, vyučuje, 
kameň, B., Začiatok tajničky, C., 
Vodík, hudobný strunový ná-
stroj, pracovala ihlou, udrie po 
hlave, D., Skoba, nepríjemne, 
otázka na akosť, časť tváre, E., 
Vedro pri studni, zošit, vojenská 
farba, F., Uzlík v tkanine, 3. časť 
tajničky, obilnina, G., Oľga, prela-
muje epedo, H., Časové obdobie, 
modlitba latinsky, trhá znižuje, 
biblická postava, druh inventáru, 
I., Škôlka zastarane, cudzie meno, 
druh výtvarného umenia, J., 2. 
časť tajničky, 1 v Ríme, K., Stred 
slova chiníny, opytovacie zámeno, 
časť notovej osnovy, prepoť, L., 
Reuma, slabiny lekársky, zvratné 
zámeno, Andrea zriedkavo.

1., Skratka dane, vysoká spo-

ločnosť, vzal si lieky, 2., Šarkan, 
priateľ Zdenky Prednej, vyrobená 
z olova, 3., Zhotov šitím, hŕba, 
žnem,  4., Veľké zviera s chobotom, 
skr. valuty, čínske meno, ďakujem 
nemecky bez posledného písmena, 
5., Nepriliepaj, ráz naopak, ka-
nadský spevák, 6., Česká politická 
strana, moje česky, lovkyňa perál, 
popravcovia, 7., Stred slova podo-
ba, zašívaj, zvlň hladinu, koralový 
útes, 8., Vzdelávala, nepoznáte, 9., 
Hudobný strunový nástroj, škare-
dá, síra, 10., Obyvatelia Írska, ob-
raz nahého tela, cenovka bez prvej 
spoluhlásky, 11., Kanál, Eduard, 
prosí, 12., Káva bez dĺžňa, úder v 
boxe, zn. oesterdu, otravné látky, 
spotrebné družstvo, 13., Čistiaci 
prostriedok, namotaj, snopy, 14., 
Podbradok, zostatok, 15., Otázka 
na spôsob, výzvedná služba, ko-
niec tajničky, spojka.

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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DETSKÝ

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR

Základná škola s Materskou 
školou M.Hella , Štiavnické Bane

organizuje v termíne jarných 
prázdnin od 22.02 do 26.02.2010 
prímestský tábor. Program pre 
deti bude veľmi bohatý a roz-
manitý – tvorivé dielne, zimné 
športové hry , koníky a dravce , 
premietanie rozprávok a iné za-
ujímavé aktivity. V cene 5 eur na 
deň sú zahrnuté denné aktivity , 
obed , olovrant, nápoje.
Blizšie informácie na tel.č  

0948519958

V sobotu 13.02.2010  sa konal 
na hokejovom ihrisku v Štefultove 
maškarný karneval pre deti, ktorý 
pre ne pripravil Športový klub Šte-
fultov spolu s mestom Banská Štiav-
nica. Už o 14. hodine začalo klzisko 
ožívať štebotom detičiek, ktoré sa 
prišli popýšiť v prekrásnych mas-
kách, zhotovených ich šikovnými 
mamami. Prichádzali princezné, 
lienky, vodník, dalmatínec, super-
man, Robin Hood, Pipi, morská 
panna, Michael Jackson  a veľa veľa 
ďalších, dokonca aj malá tekvička 
sa medzi nimi našla. Všetci rodičia 
boli pyšní na svoje ratolesti a nie-
len oni, veď spoza mantinelov im 

fandili aj starí rodičia. Deti tanco-
vali a súťažili o pekné ceny a sladké 
odmeny. Nakoniec boli vyhodno-
tené masky. Pre porotu na čele s 
primátorom mesta Mgr. Pavlom 
Balžankom nebolo ľahké vybrať 
spomedzi masiek tú najkrajšiu. Ani 
jedno dieťa však neodchádzalo so 
smutnou tváričkou, ale s úsmevom, 
lebo za svoju masku dostalo nielen 
pekné hračky, ale aj sladkosti. Touto 
cestou sa chcem poďakovať členom 
ŠKŠ, ktorí pomohli zorganizovať 
toto prekrásne podujatie, mestu 
Banská Štiavnica a  COOP Jednote 
za poskytnuté sponzorské dary. 

Milota Tokárová ŠKŠ

Maškarný karneval na Štefultove

Do nového kalendárneho roku 
2010 vstúpila SHA Joerge-
sov dom, n.o, úspešne, a tak 
nadviazala na úspechy z roku 
2009.

Študenti tejto školy sa pod  od-
borným vedením svojho učiteľa Mi-
chala Sekereša zúčastnili 2 význam-
ných medzinárodných súťaží.

Jedna sa uskutočnila ešte v roku 
2009 v Ostrave – 9.ročník Gastro-
festival Ostrava 2009.

Školu reprezentovali 2 študent-
ky – Veronika Bilavská (5. ročník)  
a Katarína Hrušková (2. ročník). 
K odborným lahôdkam tejto sú-
ťaže patrilo vystúpene somelierov, 
baristov a hlavne barmanov. Práve 
táto časť prilákala divákov, pretože 
bolo skutočne čo obdivovať. Súťa-
žila aj Veronika Bilavská, študentka 
5. ročníka. Úlohou všetkých bolo 
namiešať long drink z predpísaných 
surovín. Komisia zostavená z členov 
CBA (Česká barmanská asociácia) 
posudzovala chuť nápoja a spôsob 
jeho predvedenia. Zo 40 juniorov 
najlepšie obstála práve Veronika Bi-
lavská. Úspešná bola aj ďalšia členka 
nášho družstva Katarína Hrušková, 
ktorá obsadila 7. miesto.

V úplne inom odbore súťažila 
Žofi a Hajková (4. ročník), a to v 
dekoratívnom vyrezávaní ovocia a 
zeleniny – Ostrava 2009

Súťaž mala 2 kategórie.
V kategórii A išlo o rezanie na-

živo v časovom limite 2,5 hodiny 
do ľubovoľnej zeleniny na vopred 
určenú tému, napr. spoločenská, 
kultúrna alebo športová udalosť v 
roku 2009.

V kategórii B bola vopred určená 
kompozícia na ľubovoľnú tému.

Súťažiaci mali určený len priestor 
( 80 cm na šírku), ktorý keď prekro-
čili, strhli im body.

Žofi a Hajková uspela s kompozí-
ciou Rímskeho kolosea nielen v ju-
niorskom pohári (1. miesto), ale aj v 
kategórii seniorov ( 2. miesto).

Naživo rezala bežca s fakľou. Zá-
roveň sa stala absolútnym víťazom 
celej súťaže.

Pri rezbe naživo ju sprevádzala 
nervozita, ale aj túžba a snaha nie-
čo dokázať. Po vyhlásení výsledkov 
však prišla veľká úľava a radosť.

Druhá súťaž, ktorej sa zúčastni-
li študenti našej školy, sa konala v 
Bratislave. Súťažili barmani, baristi, 
a to tak amatéri, ako aj profesionáli.

Naši študenti opäť dokázali, že sú 

dobre pripravení a súťaženie majú 
v krvi.
V barmanskej súťaži sme obstáli 

nasledovne:

Agnes Csordásová (2. ročník) 1. 
pásmo

Jakub Mender (4. ročník)  3. pás-
mo

V baristickej súťaži sa do 6. 
miesta umiestnili 2 študenti: Milan 
Kasan a Martin Bugár (obidvaja 5 
ročník). Pripravili kávu podľa vlast-
ných receptov.

Úspešne skončil aj Michal Seke-
reš – v kategórii barmanov profesi-
onálov zvíťazil.

V súťaži Carving cup Slovakia 
nás reprezentovala Žofi a Hajková.

Súťažilo sa len v jednej kategórii 
a súťažiaci si mali vopred pripraviť 
kompozíciu  na voľnú tému.

Žofk ina kompozícia mala názov 
Vianoce. Zároveň sa prezentovala 
na exibičnom vyrezávaní v oddele-
ní českého majstra v tomto odbore 
Luďka Procházku. Exibícia bola 
prípravou na medzinárodnú vý-
stavu v Luxemburgu. Tu obsadila 
druhé miesto so stratou pol bodu 
na víťaza.

Oľga Moravčíková

Hoteláčky opäť úspešné

Banskoštiavnický Autorský 
klub pozýva všetkých milovníkov 
poézie, prózy a peknej hudby na 
prezentáciu svojej tvorby, ktorej 
sa podarilo v týchto dňoch uzrieť 
svetlo sveta i v materiálnej podobe 

s názvom Štiavnické inšpirácie. Li-
terárna zbierka obohatená hudob-
ným CD bude verejnosti priblížená 
dňa 20.2. 2010 v priestoroch hotela 
Grand- Matej so začiatkom o 15.00 
hod., kde sa predstavia jednotliví 

tvorcovia a členovia A klubu záro-
veň ako interpreti. Knižku s prilo-
ženým CD nosičom si bude možné 
zaobstarať v uvádzacej cene 3,5 €. 
Všetci ste srdečne vítaní 

Váš A klub.

Prezentácia knihy Štiavnické inšpirácie

Vážení čitatelia ŠN! Pripravi-
li sme pre vás súťaž o 2 rodinné 
vstupenky na nové detské pod-
ujatie pod názvom Zimomrave-
nie. Vašou úlohou bude správne 
odpovedať na súťažnú otázku vy-
strihnúť kupón a zaslať do redak-
cie v termíne do 28.2.2010.  

Súťažná otázka znie: „Kedy sa 
bude konať podujatie Zimomrave-
nie?“ 

Správnu odpoveď spolu s ku-
pónom nám zasielajte do redak-
cie Štiavnických novín, alebo 
osobne Ul. A. Sládkoviča (Bel-
házyho dom), vchod odzadu. 

Súťaž o vstupenky 

Meno:

Adresa:

Odpoveď:

Súťažný kupón

Zimomravenie
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V dňoch 5.-7. februára 2010 sa 
uskutočnil na ľadovom ihrisku vo 
Svätom Antone 9. ročník hokejové-
ho turnaja O pohár Stavebno - sto-
lárskej fi rmy BINDER. Na turnaji 
sa zúčastnili štyri hokejové kluby 
zo Sv. Antona : HK Svätý Anton, 
Firma Binder, Starí páni a Juniori.  

Najlepší hráč turnaja: Vladimír 
Remeň (Juniori). Najlepší brankár 
turnaja: Michal Kružlic (HK Sv. An-
ton). Najlepší strelec turnaja: Peter 
Ivanič (Firma Binder)
Pohár POWERPLAY získali Starí 

páni.

Poďakovanie patrí organizátorom 

a všetkým, ktorí prispeli k príprave 
a priebehu hokejového turnaja, 
všetkým hráčom, rozhodcom a tiež 
divákom, ktorí sa postarali o dobrú 
atmosféru.                                       OB

ŠPORT

Hokejový turnaj vo Sv. Antone

1. HK Sv. Anton 31 : 13 6b

2. Firma Binder 26 : 15 4b

3. Starí páni 7 : 23 2b

4. Juniori 6 : 21 0b

Víťazstvo LN TRADE

V ďalšom zápase V. ligy v stol-
nom tenise zvíťazili hráči LN 

TRADE bez väčších problémov 
nad predposledným tí-
mom súťaže Žiarom "C" v 
pomere 14:4. Šancu dostali 
aj hráči z "lavičky", keď o 
výsledku bolo rozhodnuté 
prakticky už po úvodných 
dvojhrách.

Ďalší zápas zohrá druž-
stvo LN TRADE na domácich 
stoloch v telocvični lesníckeho 

internátu pod Kalváriou v nedeľu 
21.2.2010 o 10:00 hod. proti druž-
stvu Župkov "B". Na tento zápas 
všetkých srdečne pozývame.
LN TRADE - Žiar "C"  14:4

Body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj-Sedilek/Dobrovičovci Ján 
+ Martin

dvojhry: Sedilek, Prokaj, Dob-
rovič Martin po 4

JS

V. liga v stolnom tenise
        MUŽSTVO Z V R P KO SKORE BOD

1. Orovnica "B" 12 12 0 0 0 163:53 33
2. Žiar Seniori 12 9 0 3 0 138:78 30
3. B. Štiavnica 12 9 0 3 0 144:72 30
4. Horná Ždaňa 11 6 0 5 0 89:106 23
5. Župkov "B" 11 6 1 4 0 117:81 24
6. Hliník "B" 12 4 1 7 0 104:112 21
7. Vyhne "B" 11 5 0 6 0 102:96 20
8. Janova Lehota 11 3 3 5 0 81:117 20
9. Žiar "C" 12 0 2 10 0 64:152 14

10. Kosorín 12 0 1 11 0 42:174 13

Ako každoročne, aj tento rok 
sa 14.2.2010 v B. Bystrici na OŠG, 
Tr. SNP 54 konali M-SR veteránov 
v hale, v ľahkej atletike pre rok 
2010. Usporiadateľom bola komi-
sia veteránov SAZ a AZB. Zišla sa 
tu polstovka atlétov z celého Slo-
venska. Súťažilo sa v halových dis-
ciplínach, t.j. v behoch, cez skok 
o žrdi, do diaľky, výšky, trojskok 
a vo vrhu guľou. Naše mesto malo 
zastúpenie v osobe Dana Matisa, 
ktorý by sa chcel tento rok zúčast-
niť i na 17. M-Európy veteránov v 
ľahkej atletike v maďarskej Nyire-
gyházi na 5 a 10 km. Na M-SR v 
hale sa mu darilo výborne, keď po 
dvoch tretích miestach na 400 m 
a 1500 m, získal titul M-SR v hale 
veteránov na rok 2010 na 3000 m 
časom 10:31,15, čo po prepočte 
koefi cientov znamenalo 9:29,49 a 
788 bodov. Je to sľubný začiatok do 
bežeckej sezóny 2010. Blahoželá-
me!                                              red

Daniel Matis Majster Slovenska 

V sobotu 13.2.2010 sa konalo 
na krytej plavárni v B. Štiavnici 
1. kolo 6. ročníka Banskobys-
trického plaveckého pohára v 
plávaní. Na pohári sa zúčastni-
li aj plavci Plaveckého klubu B. 
Štiavnica, ktorí si viedli veľmi 
úspešne, čo svedčí o kvalitnej 
príprave a dobre vytvorených 
tréningových podmienkach. 
Prinášame výsledky našich 
plavcov: 

Muži kategória – A:

Berlanský Matúš  - 1. 100 m 
znak - 1:16.57, 1. 100 m voľ.sp. - 
1:06.55, 1. 100 m pol.pr. - 1:18.16, 
1. 50 m voľ.sp. - 30.45,  1. 50 m 
znak - 36.07, 

Longauer Jakub - 2.  50 m voľ.
sp. - 32.94, 3.  50 m znak - 40.36, 
1. 50 m motýlik - 37.26, 1. 100 m 
motýlik - 1:30.36, 4. 200 m voľ.sp. 
- 2:52.32,    
Muži kategória – B:

Ernek Matej - 2. 100 m znak - 
1:20.07,  1. 50 m motýlik - 38.79, 
3. 50 m voľ.sp.- 33.09,   2. 100 m 
voľ.sp. - 1:15.15, 2. 100 m motýlik 
1:30.59,  2. 100 m pol.pr. 1:28.07,  
Muži kategória – C:

Ernek Šimon - 1. 50 m prsia - 
47.88 17, 1. 100 m znak - 1:44.38, 
2.. 50 m voľ.sp. - 37.68, 1.  100 m 
prsia - 1:55.79, 2. 50 m znak 50.36, 

Zvrškovec Leo - 7.  50 m prsia - 
1:02.85, 9. 50 m voľ.sp. - 54.89 56, 
Muži kategória – J:

Doletina Dárius - 1. 200 m 
motýlik - 2:48.98, 3. 200 m znak - 
2:49.46, 2. 100 m pol. pr. - 1:13.32,  

Adamský Marian - 1. 200 m 
voľ.sp. - 2:15.12,  1. 100 m znak 
- 1:08.94, 1. 50 m voľ.sp.-  26.76, 
1. 100 m voľ.sp. - 59.56, 1. 200 m 
znak - 2:33.22,  1. 50 m znak 31.93, 
1. 100 m pol. pretek - 1:05.36, 

Hriňák Dávid - 2.  200 m voľ.
sp.  2:15.78, 2.  100 m znak 1:10.07,  
2. 50 m voľ.sp. - 27.29, 2. 100 m 

voľ.sp. - 1:01.18, 2. 200 m znak - 
2:34.03, 2. 50 m znak - 32.26, 1. 50 
m motýlik - 28.49,

Konečný Marek - 1.  200 m prsia 
- 2:57.76, 1. 100 m prsia - 1:20.86, 
1. 50 m prsia - 36.89,
Muži kategória – M:

Čamaj Ján - 1. 100 m znak - 
1:06.75, 1. 200 m pol.pr. - 2:29.09, 
1. 100 m pol.pr. - 1:05.59, 

Kijovský Tomáš -  1. 50 m motý-
lik - 30.20, 1. 50 m voľ.sp. - 26.89, 
2. 100 m voľ.sp. - 1:01.44,

Muži kategória – X:
Berlanský Andrej  - 2. 25 m voľ.

sp. - 28.66,  1. 25 m prsia - 36.95, 
Zvrškovcová Viktória -   4.  25 

m prsia - 31.54, 5. 25 m voľ.sp. - 
29.11
Kategória ženy – A:

Maruniaková Monika -  2. 200 
m voľ.sp. - 2:28.61, 1. 100 m pol.pr. 
- 1:14.83, 1. 50 m motýlik - 33.71, 
1. 50 m voľ.sp. - 30.60, 1. 200 m 
pol.pr. - 2:43.12, 1. 100 m motýlik 

- 1:18.29, 
Ženy kategória – Z:

Gazdová Darina - 3. 50 m znak 
- 43.20, 3. 50 m prsia - 45.34, 3. 100 
m znak - 1:32.40,

4x50 m voľ.sp. Mix kategória 
– Open - 1. Hriňák Dávid, Ma-
runiaková Monika st., Marunia-
ková Monika, Adamský Marian 
- 1:55.69

K dosiahnutým výsledkom na-
šich plavcov srdečne blahoželáme.

red

Úspešný začiatok plaveckej sezóny 2010
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INZERCIA

Kariéra

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/obchod- 
né priestory, 70m2 v cene 4,50€/m2 
+ energie, tel.č.: 0905 581 866

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

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 

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

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

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

Prenajmem prerobený 1-izbový  
byt pod Kalváriou, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 412 280

Predám 2-izbový byt a stavebný  
pozemok, tel.č.: 0910 361 575

Vymením veľký 2-izbový byt na  
Križovatke za 1- izbový, tel.č.: 0915 
036 556, 0910 349 464

Predám murovanú garáž na Les- 
níckej ul. Cena: 5 000 €. Dohoda 
možná, tel.č.: 0907 752 406

Predám dom vo Svätom Antone,  
tel.č.: 0905 775 071

Vymením 3-izbový byt na Drie- 
ňovej za RD, doplatím max. 6 000€, 
alebo kúpim RD do 33 000 €, tel.č.: 
0910 178 061.

Predám pekný, slnečný 3-izbo- 
vý byt v novo zateplenom dome v 
Banskej Štiavnici. Byt je na 3 po-
sch., pôvodný stav, nové plastové 
okná, výhodná poloha, tel.č.: 0905 
814 624

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

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

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

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

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

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

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

Predám rohovú koženú sedačku  
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

Predám Opel Corsa 1.2 r. výr.  
1995, 5 dverový tmavý modrá 
metalíza, garážový, sezónne pne-
umatiky na diskoch. Cena 1300 €. 
Možná dohoda, kontakt: 0902 839 
837

Predám suché palivové drevo  
štiepané, dĺžka 33 cm, tel.č.: 0918 
594 753

Predám novú propán butánovú  
vykurovaciu piecku. Cena 93,- €. 
Tel: 0907 437 492

Predám motorovú pílu zn.  
Husgvarna 2,2 kW, cena 120€, 
tel.č.: 0904 101 499

Predám Škoda Felícia, r.v.1996,  
zelená farba, výbava Atlanta, cen-
trálne zamykanie, zachovalý stav, 
zimné pneumatiky, letné na elek-
trónoch. Cena  900 eur. Tel.č.: 0915 
826 295

Kúpim starý sedací nábytok,  
tel.č.: 0915 551 300

Ponúkame voľné pozície kuchár,  
čašník v novootvorenom pivovare 
v centre mesta. Požiadavky: vzde-
lanie a prax v odbore, prax v za-
hraničí vítaná. Žiadosť a životopis 
zasielajte na ERB - Eduard Rada 
Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, alebo e-mail: lu-
cia.radova@erb-breweries.sk

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

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

Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

Upratovanie 1 hod./denne v  
centre mesta, tel.č.: 0918 942 410

Tepovanie a čistenie kobercov,- 
sedačiek, tel.č: 0910968950


