
4. marca 2010 číslo 8 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 €

Naše mesto získalo fi nančné 
prostriedky aj na druhú etapu 
úprav verejných priestranstiev  
ulice Kammerhofská v objeme 
720 tisíc EUR na rok 2010. 

Nové úpravy verejných priestran-
stiev, nové povrchy komunikácií, 
nové dispozičné riešenia a nové ve-
rejné osvetlenie sa vybudujú v úse-
ku od hotela Salamander , tam kde 
sa skončili v roku 2009 až po  vjazd 
do ulice Mládežnícka pri bývalom 
OPP.

Na túto akciu ako celok bola  
urobená verejná súťaž, ktorej ví-
ťazom sa stalo združenie fi riem 
Combin Banská Štiavnica, s.r.o., a 

STRABAG, s.r.o., Direkcia Sloven-
sko, Oblasť STRED, Zvolen.

Po celú dobu priebehu prác bude 
ulica Kammerhofská neprejazdná 
pre všetky motorové vozidlá ako aj 
autobusové spoje. Uzatvorená bude 
vždy časť ulice, kde budú prebiehať 
stavebné práce. Celkový úsek sa 
pracovne rozdelí približne do troch 
častí, aby sme mohli zabezpečiť zá-
sobovanie jednotlivých prevádzok, 
samozrejme v obmedzenej miere. 
Celková uzávierka ako aj doprav-
né obmedzenia budú označené 
prenosným dopravným značením. 
Ulica bude staveniskom a skutočne 

bude potrebné rešpektovať všetky 
bezpečnostné opatrenia.  4.str.

Podujatie pre deti

Zimomravenie
5.-7. marec

str. 7

Projekt

Obnova taviarne
v areáli Hornej Huty

str. 5

Inzercia

Inzercia

MsÚ info...

Prínos destinačného
manažmentu

 str. 3 

F
o

to
: M

. K
rí

ž

Odpadové hospodárstvo je 
problém, ktorý nás neustále 
trápi. O vyhodnocovaní ka-
merového systému pri riešení 
odpadového hospodárstva a 
o nelegálnych skládkach sme 
sa opýtali náčelníka Mestskej 
polície JUDr. Dušana Lukačku. 

Ako sa vyhodnocuje kamerový 
systém a ako sa riešia priestupky? 

„V mesiaci jún roku 2009 bolo 
rozhodnuté, že budú umiestnené 
kamery, ktoré budú snímať stojiská 
na separovaný zber na Zvonovom 
vŕšku ako aj v mestskej časti Šteful-
tov pri Medike. Vzhľadom na to, že 

samotná realizácia tohto projektu a 
monitorovanie mestskými kamera-
mi začala v mesiacoch september, 
október, začali sme intenzívne vy-
hodnocovať tieto výsledky z kame-
rového záznamu. Za 6 mesiacov v 
roku 2009 bolo zistených celkovo 
27 priestupkov.  4.str.

Prvé pokuty za nelegálne smetiská 
Pokuta za porušenie VZN mesta o nakladaní s odpadmi môže byť až do výšky 166.- €.

Rekonštrukcie ulice Kammerhofská
S rekonštrukciou 2. etapy Kammerhofskej ulice by sa malo začať po Veľkej noci

slo 8

Rekonštrukcia Kammerhofskej ul. pokračuje...
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Vyberáme z Čiernej skrinky

Odvoz domového odpadu

Už druhý raz sa v tomto roku 
2010 stalo, že neboli odvezené 
smeti z Ulice SNP, časť Hlboká 
načas. To máme stále vyvolávať 
p. Bláhovej, že smeti je treba vy-
sypať??? Odpadové nádoby sú 
vyložené už druhý deň a smetiari 
nikde...Separovaný odpad zobrali 
a koše zostali ...??? 

Odpoveď:

Zvoz zmesového komunálneho 
odpadu sa na Ulici SNP časť Hlbo-
ká mal uskutočniť 09.02.2010. Na-
koľko však máme v poruche jedno 
z dvoch vozidiel zvážajúcich od-
pad, došlo k posunu vývozu. Dňa 
09.02.2010 sa dokončoval zvoz z 
predchádzajúceho dňa. 

Dňa 10.02.2010 sa začal zvoz z 
09.02.2010, ktorý sa celý nedokon-
čil. Vo zvoze sa pokračovalo v po-
poludňajších hodinách vozidlom 
Multicar Fumo, ktorý ale nezobral 
všetky nádoby, nakoľko niektoré 
typy nádob nevie vyprázdniť. Dňa 
11.2.2010 sa vo večerných hodi-
nách (od 19,00 hod. do 01,30 hod.) 
dokončil spomínaný zvoz, kde bola 
urobená aj Ulica SNP časť Hlboká. 
Ďakujeme za pochopenie.  

Peter Heiler, riaditeľ podniku 

Hlavná ulica Kammerhofská

Vážený pán JUDr. Dušan Lukač-
ko, náčelník MP. Čakám na odpo-
veď a nielen ja, kedy bude Kam-
merhofská ulica hlavná ? Pokúsiš 
sa to presadiť ? Potrebuješ petičnú 
podporu? 

Vladimír Poprac,člen KOVP pri MsZ

Odpoveď: 

Vážený pán Poprac, na ulici 
Kammerhofskej od 1.4.2010, resp. 
ak to počasie dovolí, budú pokra-
čovať práce na jej rekonštrukcii 
vrátane chodníkov, preto sa zatiaľ 
neuvažuje o preznačení prednosti 
v jazde na križovatke s ulicou A. 
Kmeťa. Teda o zámene hlavnej a 
vedľajšej cesty. K posúdeniu tejto 
zmeny môže dôjsť až po otvorení 

zrekonštruovanej cesty.
 Náčelník MsP JUDr. Dušan Lukačko

Fáma alebo pravda???

Dobrý deň. Pred pár dňami sa 
mi dostala do uší prekvapujúca 
informácia ,ktorá mi vŕtala v hla-
ve a nedá mi sa neopýtať, ako to v 
skutočnosti je. Otázka sa týka par-
kovacích miest na Trojičnom ná-
mestí. Pred úpravou parkovacích 
miest na námestí mali parkovacie 
miesta prevádzky, ktoré sú na ná-
mestí. Potom sa upravilo parkova-
nie na nový systém a rezervované 
parkovacie miesta sa zrušili a po-
kiaľ niekto chcel, tak za prenájom 
parkovacieho miesta sa účtuje zau-
jímavý poplatok. To by som všetko 
bral, len informácia ,ktorá sa mi 
dostala do uší, ma trošku zarazila, 
a to že istý podnikateľ, ktorý má v 
meste parkovacie miesta pri svojej 
prevádzke, nemá parkovacie mies-
ta prenajaté za sumu, ktorá sa úč-
tuje, ale že tieto parkovacie miesta 
sú vyňaté z parkoviska na námestí 
a je mu prenajatý pozemok na kto-
rých sú parkovacie miesta. Prosím 
o vyjadrenie, či je to pravda alebo 
si to niekto vymyslel. Za vyjadre-
nie vopred ďakujem.

Občan Banskej Štiavnice 

Odpoveď:

Účinnosťou od 1. apríla 2009 
vstúpil do platnosti nový systém 
parkovania a následne bola sprá-
va parkovacích miest odovzdaná 
Technickým službám, m.p., Ban-
ská Štiavnica. Nájomné zmluvy 
uzatvorené pred 1. aprílom 2009 
boli v súlade s ustanoveniami ob-
čianskeho zákonníka vypovedané. 

V súčasnom období sú parkova-
cie miesta prenajímané na základe 
novelizovaného systému parko-
vania v meste Banská Štiavnica v 
súlade s parkovacím poriadkom 
vydaným prevádzkovateľom Tech-
nické služby, m.p., Banská Štiavni-
ca platným pre rok 2010.

Odd. právne, správy majetku 

a podnikateľskej činnosti.

SSE, a.s. oznamuje, že dňa 25. 3. 
2010 od 9,00 do 14,00 hod. bude 
prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu revízie el. zaria-
denia. Bez elektrickej energie bude 
v Banskej Štiavnici Ul. Sládkovi-

čova č. 10 – 16, Novozámocká č. 1 
– 22, celá Ul. na Zigmund šachtu, 
Katova č. 1 – 15, Spojná č. 1, 2, 3. 

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom

Prerušená dodávka elektrickej energie

Bolo...

1.3.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k témam: nový zákon o 
podpore cestovného ruchu a za-
loženie organizácie destinačného 
manažmentu v regióne Banská 
Štiavnica.
2. – 3.3.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia. 
4.3.

Pracovná porada k rekon-
štrukčným prácam, ktoré prebie-
hajú v budove radnice.

Prezentácia švajčiarskeho 
partnerského mesta pod názvom 
"Hűnenberg sa predstavuje".

Hűnenberg predstaví Richard 
Aeschlimann, predseda Spolku 
partnerstva s Banskou Štiavni-
cou.

Slávnostné prijatie p. Jána Ja-
kubíka pri príležitosti jeho život-
ného jubilea.

Bude...

5.3.

Účasť na spomienkových osla-
vách 65. výročia oslobodenia 
mesta Banská Štiavnica Soviet-
skou a rumunskou armádou pri 
Pomníku padlých.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami SAŽP k téme Geopark.
8.3.

Stretnutie primátora so za-
mestnankyňami pri príležitosti 
MDŽ. 

Pravidelné stretnutie starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica.
9.3.

Uskutoční sa posedenie pri 
príležitosti MDŽ v Hoteli Grand 
– Matej, ktorého hlavným orga-
nizátorom je Spolok slovenských 
žien Živena.
11.3.

Prijatie hokejového družstva 
žiakov z partnerského mesta Mo-
ravská Třebová.

Andrea Benediktyová 

Dňa 21. 2. 2010 hliadka MsPo 
pri pochôdzkovej činnosti v cen-
tre meste zistila, že pred Banským 
domom dochádza k vzájomnému 
slovnému a vulgárnemu napáda-
niu dvoch osôb, čím vzbudzova-
li verejné pohoršenie. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o B.M a B.K. obaja  
z Banskej Štiavnice.  Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

V ten istý deň v podvečerných 
hodinách bola hliadka MsPo pri-
volaná do Meštianskej pizzérie, 
kde sa hlučne správali dve osoby.  
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila že ide o R.S. a M.S. 
obaja z Banskej Štiavnice, ktorí 
boli pod vplyvom alkoholických 
nápojov. priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.  

Dňa 23.2.2010 o 10.30 h bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Dolná, kde sa nachádzalo zapar-
kované motorové vozidlo značky 
Š–120, ktoré malo rozbité sklo na 
zadných dverách. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila ma-
jiteľa motorového vozidla, ktoré-
ho následne vyrozumela o vznik-
nutej  situácii.     

  
Dňa 28.2.2010 o 19.00 hod.  

bola hliadka MsPo  privolaná na 
Ul. Budovateľská, kde sa na scho-
doch bytového domu nachádzala 
žena a mala  pri sebe nôž. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o psychicky chorú 
H.B. z Banskej Štiavnice, ktorá už 
mesiac neužívala lekárom pred-
písané lieky.  Následne hliadka 
na miesto privolala záchrannú 
službu.              JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 
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Možno máte nejaké očakáva-
nia o príjemnej sobote. Deti 
vás nahovoria na pátranie po 
poklade. Prídete na miesto 
začiatku hry, dostanete tímové 
číslo a vypočujete si podivný 
príbeh, o ktorého pravdivosti 
máte pochybnosti, ale veď čo 
neurobíte kvôli deťom, že... 
Dostanete prvú indíciu – je to 
šifra, ktorá vás má naviesť na 
správnu cestu k pokladu (aké 
detinské!). 

Vidíte , ako sa postupne tímy 
rozchádzajú a riešia úlohu (viac či 
menej nadšene). Nenecháte sa za-
hanbiť a zadívate sa na spleť čiar, v 
ktorých nevidíte ani “ň“, nieto ešte 
mapu. Niektoré tímy sa už rozbehli 
niekam (rôznymi smermi) a tvária 
sa zasvätene. Váš starší syn splieta 
niečo o Nicolasovi Cageovi v hlav-
nej úlohe fi lmu Lovci pokladov, 
manželka si spomína na McGyvera 
(...ten diel s mapou, bohužiaľ, nevi-
dela...) Mladší syn plače, že nevidí 
na mapu s plánom cesty k pokladu 

a je mu zima na ručičky. Vtedy sa 
na mapku pozriete z výšky a zrazu 
to máte – všetko vám je jasné, tá 
jediná správna cesta je tu a našli ste 
ju vy, nikto iný!!! Ťaháte rodinku 
do ústrania a vysvetľujete, ako ste 
sa kedysi v dávnej minulosti 

a) v svojej rodnej dedine hrávali 
s deckami 

b) v pionierskom tábore, 
c) v skautskom tábore,
d) keď ste boli na vojne v Aši..... 

(zakrúžkuj správnu odpoveď :o))
O hodinu už zvierate v ruke dô-

kaz vášho triumfu, áno, vy jediní 
ste prešli „mestečkom“ bez zavá-
hania...

6.marca 2010, v sobotu vás po-
zývame zažiť „mestečko...“ 

Je to rodinná mestská šifrovacia 
hra pre začiatočníkov a je určená 
pre účastníkov festivalu ZIMO-
MRAVENIE. 

Hráči budú pátrať po tajomnom 
mestskom poklade podľa množstva 
hádaniek a indícií , pričom cestou 
plnia úlohy rôznej zložitosti . Ak 

prijmete túto výzvu, odmenou za 
odvahu vám bude jednak samotný 
poklad, no najmä zaujímavo preži-
tý deň, kde samotná cesta k pokla-
du je napínavým dobrodružstvom, 
vaším vlastným fi lmom s vami v 
hlavnej úlohe... 

Hra vychádza z tradície realizo-
vaných šifrovacích hier v rôznych 
mestách (pražská „bedna“, brnen-
ská hra „tmou...“), ktoré sa stali le-
gendou zážitkovej mestskej zábavy, 
hoci sú určené dospelým .

 „Mestečko“ je hra pre rodiny s 
deťmi ,kde najdôležitejšou bude 
samozrejme tímová práca, (nie je 
výhrou mať v tíme štyroch geniál-
nych matematikov a ani jedného 
vrtkého chlapca, ktorého môžete 
niesť..) 

Bližšie informácie hľadajte vo 
vašom mestečku na plagátikoch 
(kto je hráčom, počet členov tímu, 
pomôcky...), prípadne na tel.č. 
0903 828 539

Prejdite si „mestečko“... 
Už čoskoro...

Táňa Poláková

Rozprávkové mestečko

Milí Drieňovčania – psíčkari,

prihováram sa vám prostred-
níctvom Štiavnických novín. Na 
sídlisku Drieňová bývam už nie-
koľko rokov a viete, čo je jedna z 
vecí, ktoré mi tu najviac prekáža-
jú? Sú to „poklady“ (exkrementy) 
vašich miláčikov. Nachádzam ich 
skoro všade a čo je horšie i moje 
malé deti. Chcem vás preto požia-
dať, aby ste zbierali po svojich psí-
koch ich výkaly, tak ako sa to deje 
i v iných mestách. Sídlisko tak 
bude o niečo krajšie a hlavne bez-
pečnejšie pre malé deti. Rovnako 
chcem požiadať Mestskú políciu, 
aby sa tomuto problému venovala 
vo väčšej miere. Ďakujem.

obyvateľka sídliska Drieňová

Dňa 1. marca sa stretli primá-
tor mesta, mestskí poslanci, 
vedenie a pracovníci mestského 
úradu a hostia z VÚC Banská 
Bystrica a Slovenskej agentú-
ry pre cestovný ruch (SACR). 
Oddelenie kultúry, cestovného 
ruchu a športu prezentovalo 
mestským poslancom plány 
v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu v regióne. Hlavnými 
cieľmi pre tento rok sú založe-
nie organizácie destinačného 
manažmentu oblasti Banskej 
Štiavnice, a získanie peňazí na 
rozbeh a prvé aktivity organi-
zácie z európskych fondov. 

Stretnutie bolo ďalším pokračo-
vaním v sérii pracovných stretnutí 
a workshopov s turistickou bran-
džou, obcami a nepodnikateľskými 
subjektmi v regióne. Cieľom stret-
nutia bolo informovať poslancov o 
plánoch v oblasti turizmu a získať 
ich podporu. Pomerne dlhé a pre 
obe strany podnetné stretnutie bolo 
potrebné, pretože problematika 
turizmu je veľmi komplexná a za-
sadnutia mestského zastupiteľstva 

neposkytujú dostatočný časový 
priestor na jej objasnenie. Prezen-
tácia sa pokúsila objasniť prínos 
destinačného manažmentu pre B. 
Štiavnicu, naznačila možné smery 
rozvoja destinácie, informovala o 
Zákone o podpore cestovného ru-
chu, (ktorý je pred schválením v 
Parlamente) a o jeho možných do-
padoch na turizmus v regióne. 

Z pohľadu založenia organizácie 
veľmi podnetná bola prezentácia 
Ing. Petry Tomášovej z turistické-
ho Klastra Liptov, ktorý je prvou 
organizáciou destinačného manaž-
mentu na Slovensku (založená v 
roku 2008). Opisovala proces vzni-
ku Klastra Liptov, jeho úspechy a 
problémy rastu, odovzdala cenné 
skúsenosti „prvolezcov“ v profesio-
nálnom riadení turizmu na Sloven-
sku. Príklad Liptova dokazuje, že sa 
to dá aj v našich limitovaných pod-
mienkach. V klastri sa spojili naj-
väčšie „turistické magnety“ Liptova: 
dva aquaparky a dve najsilnejšie 
lyžiarske strediská. „Aj keď Štiavni-
ca nemá veľkých hráčov v turizme, 
ako máme na Liptove, mesto nespí 
a Banská Štiavnica sama je jedným 

veľkým magnetom“ povedala To-
mášová.

Počas prezentácií, ale aj na ne-
formálnych stretnutiach pri káve 
po prezentácii prebehla podnetná 
diskusia. Prezentácie boli doslova 
nabité novými informáciami, ktoré 
bude treba najprv „stráviť“. Bol však 
položený základ k fundovaným dis-
kusiám a rozhodnutiam.

S prítomnými hosťami z oddele-
nia turizmu a kultúrneho dedičstva 
VÚC B. Bystrica sme diskutovali o 
možnostiach spolupráce na regio-
nálnej úrovni. Dohodli sme návšte-
vu v B. Bystrici, kde by nás chceli in-
formovať o plánoch VÚC v oblasti 
turizmu. Pracovníkov SACR sme, 
naopak, pozvali do Štiavnice, aby 
naše mestečko lepšie spoznali, a tak 
mohli ešte lepšie propagovať doma 
a v zahraničí.           Igor Kuhn, OKCRaŠ

Stretnutie k budúcnosti cestovného ruchu
V tomto čísle vám predstavu-

jeme ďalších našich členov Zdru-
ženia turizmu Banská Štiavnica. 
Medzi členov patrí aj Hotel Grand 
Matej. Ide o známy štiavnický ho-
tel s dlhou históriou pôsobenia v 
našom meste. Nájdete v ňom uby-
tovanie, reštauráciu, letnú terasu, 
školiace stredisko a wellness. Je to 
hotel vhodný pre rodiny a fi rmy.

Naším členom je aj Art Café, 
ktoré je dlhoročným putovným 
kaviarenským miestom a po dvoj-
ročnej nútenej prestávke, keď sa v 
kaviarni uskutočnila rekonštruk-
cia, je znovu otvorená. Nájdete 
tu skvelú kávu, croissanty, vína a 
môžete si posedieť v kruhu priate-
ľov v troch oddelených miestnos-
tiach. Ak hľadáte školiacu miest-
nosť, prípadne koncert, nájdete 
ho pod strechou.

Na chvíľu sa zastavíme aj u čle-
na Hotel Sitno, ktorý sa nachádza 
vo Vyhniach. Ide o trojhviezdič-
kový kvalitný hotel zameraný na 
kongresovú turistiku, ale slúži aj 
pre individuálnych záujemcov. V 
hoteli nájdete wellness, bowling, 
vonkajší bazén a priestor na ko-
nanie grilovačiek. V blízkosti je aj 
miestny vyhniansky aquapark.

Možno ste si všimli, že mesto 
Banská Štiavnica podporuje vznik 
organizácie destinačného manaž-
mentu. Prebehlo počas začiatku 
tohto roka množstvo stretnutí a 
workshopov zo strany I. Kuhna, 
ktorý pôsobí na mestskom úrade. 
Túto iniciatívu združenie víta a 
podporuje. Vznik takejto inštitú-
cie pomôže rozvoju cestovného 
ruchu.                                  F. Ondriš
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Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Autobusový poznávací zájazd do

Veľkonočného Paríža

Hotel Citea Leonard da Vinci**

1.4. - 5.4.2010

Cena: 199 €

V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie 
v ** hoteli s raňajkami v modernej 
štvrti Paríža La Défense, doprava 
luxusným autobusom, skúsený 
sprievodca, program bez vstupov.

Program:

1.deň: odchod zo Slovenska,

2.deň: príchod do centra mes-
ta ráno, pešia prehliadka mesta 
– Latinská štvrť, Luxemburské 
záhrady, Pantheon, Notre Dame, 
Palais Royal, Conciergerie, Centre 
G. Pompidou, Place de la Con-
corde, Champs Elysées, Víťazný 
oblúk, ubytovanie v hoteli, voľný 
program,

3.deň: raňajky, cesta do Versailles, 
prehliadka zámku a jeho záhrad, 
opoludní prehliadka štvrte La 
Défense, Eiff elova veža, Invalidov-
ňa, plavba loďou po Seine, návšte-
va štvrti Montmartre s bazilikou 
Sacre Coeur, kabaret Moulin Rou-
ge, vo večerných hodinách návrat 
do hotela,

4.deň: raňajky, odchod z hotela, 
prehliadka múzea Louvre, voľný 
program, vo večerných hodinách 
odchod z Paríža,

5.deň: príchod na Slovensko.

1.str.  Boli to občania, 
ktorí porušili zákon a odpadoch 
alebo VZN o nakladaní s odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Banská Štiavnica, 
podľa ktorého sa musia riadiť. Nie 
je možné, aby občan, ktorý vypro-
dukuje nadmerný odpad, tento od-
pad umiestnil k zberným nádobám. 
Pokiaľ takýto odpad vyprodukuje, 
je povinný si na vlastné náklady 
tento odpad odviesť na zberný 
dvor, ktorý sa nachádza v areáli 
Technických služieb, m.p., v Ban-
skej Štiavnici. V priebehu jedného 
kalendárneho roka má každý občan 
právo vyviesť na likvidáciu do 1 000 
kg bezplatne. Pokiaľ ide  o odpad 
nebezpečný, v tomto prípade bude 
takýto odpad spoplatnený podľa 
sadzobníka Technických služieb, 
m.p. Ten občan, ktorý nedodrží tie-
to povinnosti a uloží takýto odpad, 
vedľa nádob na separovaný zber, 
dopúšťa sa priestupku, to znamená 
zneškodnil odpad v rozpore so zá-
konom o odpadoch alebo uložil ho 
na iné miesto, než na miesto urče-
né mestom Banská Štiavnica podľa 
VZN mesta č. 9/2005 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi. V ta-
komto prípade nasleduje sankcia. 
Sankciou môže byť uloženie poku-
ty v správnom konaní až do výšky 
166.- € (5 000,-Sk) a v blokovom 
konaní do výšky 60 € (1 800,-Sk). 
Za takéto priestupky, pokiaľ nešlo o 
nadmerný odpad, riešili sme to na-
pomínaním s tým, že občan - prie-
stupca, musel na vlastné náklady 
takýto odpad zneškodniť a odviesť 
na Technické služby. Takisto aj v 
prípadoch, keď boli uložené sank-
cie za uloženie nadmerného odpa-
du vedľa stojísk na separovaný zber, 
ako sú skrine, pračky, chladničky, 

WC kombi, umývadlá a pod., mu-
seli občania svoj odpad odviesť na 
vlastné náklady na zberný dvor TS 
m.p., kde bol zneškodnený. V roku 
2010 za obdobie január a február 
boli zistené 3 prípady, priestupky, 
pričom v 2 prípadoch boli riešené 
pokutou a 1 priestupok bol rieše-
ný dohováraním za menej závažné 
konanie.  Situáciu s odpadmi pri 
stojiskách so separovaným zberom 
neustále monitorujeme, vyhod-
nocujeme a zisťujeme, že mnohé 
vozidlá nie sú len domáce, ale sú 
to značky rôznych chalupárov od 
Košíc po Bratislavu, ktorí sa odpad 
snažia zneškodniť po svojom a v 
rozpore so schválenými pravidlami. 
Mesto má záujem na tom, aby tie-
to stojiská okolo kontajnerov boli 
čisté a aby slúžili len k tomu úče-
lu, na ktorý boli určené. Aj preto sa 
pracuje na systéme umiestňovania 
stojísk pre tieto kontajnery v meste 
Banská Štiavnica s tým, že sa plánu-
jú urobiť uzatvorené stojiská. Tento 
projekt je reálny a živý a myslím si, 
že nám odbudne dosť veľa práce s 
neporiadkom okolo kontajnerov, 
okolo stojísk, ktoré sú v meste Ban-
ská Štiavnica a okolí. Takže už te-
raz som rád, že tento nový systém 
sa zavedie do praxe a každý vchod 
bude mať vlastné uzamykateľné sto-
jisko a zavedie sa do tohto systému 
poriadok.“

Plánuje sa rozširovať kamerový 
systém aj ďalej?

„Čo sa týka rozširovania kamero-
vého systému, plánuje sa jeho rozši-
rovanie na miestach, ktoré doteraz 
neboli pokryté. Najrizikovejšími 
miestami nášho mesta sú sídlisko 
Drieňová a sídlisko Juh (Križovat-
ka), kde nás trápia okrem odpadov 
aj mládežníci a porušovanie verej-
ného poriadku, ale z pohľadu odpa-
dov tiež práve vstupy a výstupy do 
mesta Banská Štiavnica, ďalej sú to 
lúky, rokliny a prepadliská. V tých-
to lokalitách sa nachádzajú čierne 
skládky, smetiská. Ak niekto vy-
tvorí takúto nepovolenú skládku, je 
mesto Banská Štiavnica povinné ju 
odstrániť na svoje náklady. Ak nie 
je vlastníkom pozemku, na ktorom 
je takáto skládka umiestnená mesto 
Banská Štiavnica, je povinný vlast-
ník tohto pozemku na svoje nákla-
dy odstrániť túto nelegálnu sklád-
ku.“ Verme, že v dohľadnej dobe 
sa mestu Banská Štiavnica podarí 
realizovať aj projekt na rozšírenie 
mestského kamerového systému, 
čím budeme preventívnejšie pôso-
biť na obyvateľov mesta a priestup-
ky znížime na prijateľnú úroveň. 
Naše mesto tak bude bezpečnejšie, 
krajšie a čistejšie...

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Prvé pokuty za nelegálne smetiská 

1.str.   Neprejazdnosť 
ulice Kammerhofská bude mať ne-
gatívny zásah do života obyvateľov , 
množstvo obmedzení sa bude dotý-
kať ako motoristov , tak aj chodcov 
, ale aj obchodníkov a prevádzko-
vateľov zariadení na danom úseku 
komunikácie. Budeme sa snažiť a 
dúfam, že tak isto aj stavbári, aby 
táto etapa prác bola  ukončená do 
osláv Salamandra 2010.

Stavba sa začne po ustálení poča-
sia, čo by mohlo byť hneď po Veľ-

kej noci, to je od 7.4.2010, prevza-
tím staveniska a zabezpečovaním 
prípravných prác ako vytýčenie 
podzemných inžinierskych sietí, 
inštalácia prenosného dopravného 
značenia a následne sa začnú výko-
pové práce. 

Koncepcia II. etapy  rekonštruk-
cie ulice Kammerhofská je určená, 
to znamená obdobná ako v roku 
2009, verme , že sa nevyskytnú 
žiadne nepredvídané okolnosti, 
ktoré by tento priebeh prác mohli 

ovplyvniť.
Zaželajme si pri tejto nie jed-

noduchej realizácii veľa šťastia a 
trpezlivosti zo strany obyvateľov 
nášho mesta, návštevníkov, ale aj 
účastníkov cestnej premávky. Som 
presvedčený o tom , že touto re-
alizáciou významným spôsobom 
prispejeme k skrášleniu nášho mes-
ta, čo bude možné reálne posúdiť  
po ukončení prác.

Dušan Vahlandt

Oddelenie výstavby MsÚ

Rekonštrukcie ulice Kammerhofská
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Varíme s hotelkou
Hamantaschen - Hamanove uši

sú koláčiky pečené podľa ži-
dovskej tradície počas sviatku 
Purim. Cez Purim si židia pripo-
mínajú ako boli zachránení vďaka 
kráľovnej Ester. Haman bol radca 
kráľa Ahasvéra, ktorý chcel židov 
vyzabíjať. Preto sa počas tohto 
sviatku pečú Hamantaschen ako 
spomienka na Hamana, ktorý vraj 
nosieval trojcípový klobúk.

2 1/2 hrnčeka polohrubej múky, 
1/2 hrnčeka cukru, 1 ČL prášku 
do pečiva, 3/4 hrnčeka masla, 1 
ČL postrúhanej kôry z citróna,1/2 
ČL vanilkovej esencie, 2 vajcia 
Marhuľovo-oriešková plnka

1 1/2 hrnčeka marhuľového 
lekváru, 3/4 hrnčeka opražených 
a posekaných lieskových orieškov
Maková plnka

1 hrnček pomletého maku, 1/4 
hrnčeka posekaných orechov, 1 
PL masla, 1 PL medu, 1 ČL citró-
novej šťavy, 1 bielko 

1. Vo väčšej nádobe zmiešame 
múku, prášok do pečiva a cukor., 
2. Pridáme maslo a vyšľaháme 
buď v mixéri alebo ručným šľaha-
čom., 3. V inej nádobe zmiešame 
citrónovú kôru, vanilkovú esenciu 
a vajce. Potom pridáme do múko-
vej zmesi., 4. Cesto miesime, kým 
z neho nevytvarujeme guľu. Keď 
je cesto príliš lepkavé, môžeme pri 
miesení pridať max. 1/4 hrnčeka 
múky., 5. Prikryjeme ho a vloží-
me na 2 hodiny do chladničky., 6. 
Zatiaľ si pripravíme požadovanú 
náplň. 
Marhuľovo-oriešková plnka

Lekvár zohrievame na sporáku, 
kým nezačne vrieť. Ak sa v ňom 
nachádzajú šupky, je vhodné ho 
presitkovať cez kovové sitko. Po-
tom pridáme opražené a poseka-
né liesky a zamiešame.
Maková plnka:

 Všetky ingrediencie spolu 
zmiešame.

7. Rúru vyhrejeme na 175°C., 
8. Cesto vyberieme z chladničky 
a vyvaľkáme na hrúbku 3mm. Z 
vyvaľkaného cesta vykrajujeme 
kruhy s priemerom 8cm., 9. Na 
každý kruh dáme 1ČL plnky a 
uzatvárame z troch strán tak, že 
vzniká trojhran. Kraje popritláča-
me pevne k sebe, aby plnka počas 
pečenia nevytekala., 10. Pečieme 
12 - 15 minút, kým nie sú jemne 
hnedé. Necháme vychladnúť na 
mriežke a podľa chuti môžeme 
posypať práškovým cukrom.

Piekol: Tomáš Nagy

Dňa 26.2.2010 v dopoludňaj-
ších hodinách sa v priestoroch 
detašovaného pracoviska STU 
Bratislava, Fakulty architektú-
ry, konala zaujímavá prezen-
tácia diplomového projektu s 
názvom „Revitalizácia taviarne 
v areáli Dolnej huty v Banskej 
Štiavnici“. Na tento projekt 
sme sa opýtali spracovateľky 
tejto témy a študentky STU BA 
FA  Bc. Silvii Petrášovej  a jej 
vedúcej Ing. arch. Beaty Polo-
movej, PhD.

Sl. Petrášová predstavte nám váš 

projekt?

Preddiplomový projekt Revitali-
zácia taviarne v areáli Dolnej huty 
analyzuje súčasný stav lokality, ur-
čuje jej potenciály a limity, tie ná-
sledne pretavuje do návrhu nové-
ho funkčného využitia. Do úvahy 
berie nielen taviareň, ale aj ďalšie 
hodnotné objekty v celom areáli, 
charakteristické architektonickým 
výrazom, ale aj urbanistickým kon-
textom a osadením v krajine. 

Nová funkčná náplň objektu ta-
viarne – muzeálna expozícia (sta-
tická aj dynamická) priamo súvisí 
s mierou zachovania objektu (stav-
by) a jej technologického vybavenia 
(pece, kotly,...). Z hľadiska života-
schopnosti projektu oživenia bude 
nutné ho doplniť o ďalšie funkcie:

Návrh má viaceré prevádzkové 
varianty:

1. muzeálna expozícia: exteriér 
(prezentácia urbanizmu, objektu 
taviarne a ojedinelého dymovodu)

2. muzeálna expozícia: exteriér + 
interiér taviarne ( so sprievodcom, 
statická, aj dynamická prezentácia)

3. krátkodobé voľnočasové ak-
tivity (napríklad krúžky, dielne, 
prednášky)

4. športové aktivity (bobová drá-
ha, paintball, trampolíny) 

5. návštevnícky servis (reštaurá-
cia)

Diplomový projekt bude riešiť 
samotný objekt taviarne a jeho 
blízke okolie do detailov po archi-
tektonickej stránke.
Čo je cieľom návrhu?

Cieľom návrhu je v prvom rade 
prezentovať industriálne dedičstvo, 
ktoré je tu ojedinele kompaktne 
zachované,  pritiahnuť rôzne sku-
piny ľudí pre športové, relaxačné 
a kultúrne činnosti, spájať viaceré 
typy aktivít, dosiahnuť variabilitu v 
čase aj v priestore, sprostredkovať 

návštevníkom zážitok a dosiahnuť 
zisk. 
Ćo projekt rieši?

Projekt oživuje chátrajúce ne-
využívané priestory objektov, z 
taviarne sa stáva lákavé miesto pre 
domácich i návštevníkov s rôznymi 
cieľmi návštevy. Ďalej projekt upo-
zorňuje na nedoriešenú situáciu v 
rámci územného plánu, v ktorom 
sa táto kultúrna pamiatka nachá-
dza v priemyselnej zóne. To jej dáva 
minimálne šance na prežitie. Pred-
diplomová práca preto podnecuje 
k idei zmeniť územný plán mesta v 
tejto lokalite a zaradiť ju do občian-
skej a športovej vybavenosti.
Aký je prínos návrhu?

Prínosom návrhu je  poukáza-
nie na veľký potenciál miesta, kto-
rý areál huty má. Problémy okolo 
taviarne ako kultúrnej pamiatky 
sa, bohužiaľ, buď premlčia, alebo 
odsunú na neskôr. Dokedy ale ne-
skôr nebude znamenať neskoro, je 
otázne...
Prečo ste si vybrali toto zadanie 

diplomovej práce?

Túto diplomovú prácu som si 
vybrala po dlhom hľadaní a zvažo-
vaní viacerých zadaní. Zaujala ma 
hlavne pre množstvo „neznámych“ 
nielen samotnej lokality, ale aj v 
oblasti ochrany industriálneho de-
dičstva na Slovensku. 
Prečo práve Banská Štiavnica?

Banská Štiavnica je sídlom deta-
šovaného pracoviska Fakulty archi-
tektúry STU v Bratislave. V rámci 
predmetov z oblasti ochrany a 
obnovy kultúrnych pamiatok som 

preto mala možnosť lepšie ju spo-
znať a prirástla mi k srdcu. Huta sa 
síce nenachádza v historickom jad-
re mesta, ale je natoľko výnimočná, 
že má nárok na čestné miesto me-
dzi národnými kultúrnymi pamiat-
kami, ktoré sú nielen regionálnym 
unikátom, ale aj potenciálom tu-
rizmu v rámci Slovenska a strednej 
Európy.

Bc. Silvia Petrášová

Ako hodnotíte projekt z vášho po-

hľadu?

Námety z Banskej Štiavnice sú 
obľúbeným a hlavne nevyčerpateľ-
ným zdrojom zadaní pre Fakultu 
architektúry. Kultúrny potenciál 
mesta, hoci krok po kroku zveľa-
ďovaný, nás stále vyzýva k práci 
na jeho záchrane. Hľadanie ciest 
pre oživenie mnohých opustených 
a zdanlivo nepotrebných objektov 
je výzvou pre architekta.  Lokali-
ta Dolnej huty v Banskej Štiavnici 
bola už riešená našimi študentmi, 
ale zatiaľ nie v takomto rozsahu, 
ktorý si poslucháčka Silvia Petrá-
šová zvolila.  Komplexným prístu-
pom, berúc do úvahy technológiu 
aj stavebnú podstatu a miesto, 
vytvorila seriózny podklad pre 
rozhodovanie v prospech záchra-
ny originálneho hospodárskeho 
fenoménu Štiavnice. Diplomová 
práca spodrobní názor na obnovu 
taviarne a dúfajme, že sa podarí 
nájsť také využitie, ktoré prinesie 
pre Štiavnicu nový pól aktivít a 
pracovných miest.

 Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Za rozhovor poďakoval M. Kríž

Revitalizácia taviarne v areáli Dolnej huty
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Súčasný stav taviarne v areáli Hornej huty – exteriér
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Dňa 27. februára 2010 sa konala 
v maďarskom Székesfehérváre 22. 
krajinská včelárska výstava spoje-
ná s jarmokom. Na tejto výstave 
sa zúčastnili z banskoštiavnického 
včelárskeho spolku predseda Ján 
Páchnik, tajomník Stanislav Mly-
narčík a včelári Ján Pač a Milan Ka-
šiar. Na krajinskej výstave sa pre-
zentovali výrobcovia včelárskych 

potrieb a 
p r o d u k t o v. 
Táto krajin-
ská výstava 
sa dá charak-
terizovať ako 
medzinárod-
ná včelárska 
výstava. 

Miroslav Peťko 

ZAUJÍMAVOSTI

Zdravoveda Štefultovskí záhradkári hodnotili
Dňa 14.2.2010 sa konala výroč-
ná členská schôdza ZO SZZ v 
Štefultove, na ktorej bola zhod-
notená činnosť ZO za rok 2009. 
Správa poukázala na aktivity 
členov zväzu, ale aj na rezervy 
v činnosti.

V minulom roku sa členovia ZO 
zúčastnili na celoslovenskej súťaži v 
reze a tvarovaní ovocných stromov 
v okrese Vranov nad Topľou – Sed-
liská. 28.3.2009 sa 17 členov zúčast-
nilo na jarnom reze jabloní Štíhle 
vreteno v Pukanci. 19.8.2009 sa 
naše členky zúčastnili na inštruktá-

ži v aranžovaní kvetov v Agroinšti-
túte v Nitre. 26.9.2009 účasť členov 
na vinobraní v Modre. Zájazd bol 
spojený s odbornou prednáškou o 
pestovaní hrozna a výrobe vína vo 
vinárskej škole v Modre. 27.10.2009 
účasť členov na celoslovenskej sú-
ťaži v Nitre O najkrajšie jablko 14. 
ročník a o Najkrajšiu hrušku 1. 
ročník. Na tejto súťaži sme zazna-
menali vynikajúci úspech, keď náš 
člen p. Milan Fáber vyhral súťaž o 
Najkrajšiu hrušku s odrodou Lu-
ccasova. Aj ďalší naši členovia sa 
umiestnili na popredných miestach 
v súťaži o Najkrajšie jablko. 

Záverom tohto príspevku chcem 
podotknúť, že sa nám pre neúrodu 
ovocia v našom regióne nepodarilo 
uskutočnilo výstavu Jablko Štiav-
nického regiónu 4. ročník. Toto sú 
len niektoré aktivity našej ZO za 
rok 2009. Podobné plány máme aj 
na rok 2010. 

Celkom na záver chcem poďa-
kovať všetkým sponzorom ako aj 
ostatným priateľom záhradkárom, 
ktorí sa podieľali na zdarnej prípa-
de a priebehu VČS ZO SZZ v Šte-
fultove. 

Za výbor ZO SZZ Jozef Psotný 

Roky ubiehajú veľmi rýchle a 
my sa nestačíme čudovať, že 
sme zase v tom nasledujúcom o 
rok starší. Ale tak to už v živote 
chodí. Všetko ide dopredu, aj 
tie roky. Tento rok oslávi Únia 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska na Slovensku 20. 
výročie svojho vzniku.

 Naša ZO ÚNSS v Banskej Štiav-
nici bola založená 22.11.2003. Na 
jej začiatku bolo 13 členov. Dnes 
nás je 54 a už to ťaháme na šťastné 
číslo sedem. Keby som mala hod-
notiť predchádzajúce roky z pohľa-
du predsedníčky, povedala by som, 
že prácu a úsilie, ktoré som vynalo-
žila za tie roky pre ľudí so zrakovým 
postihnutím, mi dalo veľmi veľa do 
života. Naučila som sa pracovať s 
ľuďmi a pomáhať im v ich zložitývh 
situáciách. Nie je ľahké presvedčiť 
zrakovo postihnutého človeka, že 
aj napriek jeho postihnutiu môže 
ešte v živote všeličo dokázať a nie 
sa hneď vzdávať. Stačí iba maličká 

iskierka nádeje a keď človek chce, 
urobí z nej krásny ohník, ktorý do-
káže zohriať pri srdci. Ale niekto 
mu musí ukázať cestu, na ktorú sa 
takýto človek rozhodne vykročiť, 
aby to dokázal. Práca s ľuďmi je 
možno jedna z najťažších prác. Kaž-
dý človek je osobnosť a s každým 
treba postupovať inak. Treba sa na-
učiť, nielen ľuďom radiť, ale vedieť 
ich aj počúvať. Čítať medzi vyslo-
venými slovami. Nie každý človek 
sa vám otvorí a povie, čo ho trápi. 
Ale možno takéto úvahy patria skôr 
psychológovi a ja som len obyčajná 
predsedníčka, ktorá sa pokúša aj so 
svojím výborom vytvárať pohodu 
pre svojich členov. Moju prácu však 
musia ohodnotiť moji členovia a 
pracovníci KS ÚNSS.

Tento rok sme začali s výročnou 
členskou schôdzou ZO UNSS , kto-
rá sa konala na Úrade práce, soci-
álnych vecí a rodiny .Zúčastnili sa 
jej ako hostia: vedúca KS ÚNSS Bc. 
Dagmar Filadelfi ová a Mária Zubá-
ková, sekretárka KS ÚNSS z Ban-

skej Bystrice a 36 členov. ZO.
V roku 2009 sme uskutočnili 21 

akcii. 11 výborových schôdzi a 5 be-
sied o zrakovo postihnutých .Každú 
poslednú stredu v mesiaci sú pora-
denské dni od 10.00 hod. do 13.00 
hod. v bývalej budove Úradu práce, 
soc. vecí a rodiny na Križovatke na 
2.poschodí. Nie je podmienkou byť 
naším členom, ak by ste sa chceli 
o niečom poradiť ohľadom vášho 
zrakového postihnutia. Chcete byť 
naším členom? Skúste to s nami.

Na záver môjho článku by som 
sa rada aj touto cestou poďakovala, 
riaditeľovi Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Ing. Štefanovi Šuleko-
vi za poskytnutie priestorov jedálne 
na úrade, COOP Jednote Žarnovica 
za sponzorský príspevok v podobe 
potravinárskeho tovaru a pekárni 
Anton Antol, s.r.o., za chutný chle-
bík. Ešte raz všetkým veľmi pekne 
ďakujeme.

Alica Gajanová

predseda ZO ÚNSS Banská Štiavnica

Výročná členská schôdza ZO ÚNSS

Včelárska krajinská výstava

Anticelulitídna masáž
Zoštíhľujúca masáž
Ide o druh masáže, pri ktorej 

sa stimulujú body na tele, tie 
naštartujú metabolizmus a od-
stránenie prebytočnej tekutiny 
a tukov v tele. Masáž pôsobí na 
celkovú regeneráciu organizmu a 
podporu imunity. Účinky masá-
že: spevnenie a napnutie pokož-
ky, zabránenie tvorby celulitídy, 
odbúravanie tukov a prebytoč-
nej vody v organizme, zvýšenie 
pružnosti svalov, spriechodnenie 
lymfatického systému, naštarto-
vanie metabolizmu, detoxikačné 
účinky. Anticelulitídnu masáž je 
vhodné zopakovať niekoľkokrát 
za sebou, aby bol výsledok vidi-
teľný. Dá sa docieliť strata nie-
koľkých centimetrov z obvodu 
stehien. Neodporúča sa pri kŕčo-
vých žilách. 

Luxusná čokoládová masáž

Táto masáž obsahuje: celote-
lový peeling, masáž horúcou čo-
koládovou hmotou a celotelový 
čokoládový zábal.

Peeling je určený pre intenzív-
ne zjemnenie pokožky, odstráne-
nie celulitídy a má výrazné od-
vodňujúce účinky, čím pomáha k 
redukcii tukových buniek.

Čokoládová masáž zlepšuje 
prekrvenie pokožky, podkožné-
ho tkaniva, pomáha uvoľniť stres, 
navodzuje uvoľnenie, podieľa sa 
na lepšom vyplavovaní odpado-
vých látok z tela. Miestny účinok 
sa prejavuje na koži a krvnom 
riečisku. Mechanicky sa odstra-
ňujú povrchové zrohovatené 
vrstvy kože, čím sa uvoľnia vý-
vody mazových a potných žliaz. 
Vaša pokožka bude pružnejšia, 
jemnejšia a napnutejšia. Pozitív-
ne pôsobí proti stresu, depresii.

Prináša človeku celkové uvoľ-
nenie tela a mysle. Klient sa cíti 
vynikajúco pre dokonalý luxus, 
ktorý táto masáž prináša. Viac 
info: 0908 648 707

Zuzana Švidroňová 
Včelári, sprava M. Kašiar, S. Mlynarčík, J. Páchnik, J. Pač
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Oznamy

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.

Masáže

Na plavárni opäť fungujú ma-
sérske služby v priestoroch sauny, 
otváracie hodiny podľa harmono-
gramu plavárne, bližšie info na 
tel.č.: 045/691 27 24

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 právneho 
využitia výhod, ktoré podľa zákona 
poskytuje Zväz protifašistických bo-
jovníkov.

SZPB

Výbor SZTP BŠ 

oznamuje svojim členom, že je 
znovu možné využívať služby mest-
skej 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 predlože-
ní preukazu je 1 € v hodinách urče-
ných 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

ZO SZZ v Štefultove oznamuje 
svojim členom, že plánovaný ukáž-
kový rez jabloní v Pukanci sa usku-
toční dňa 6.3.2010 v Hronfrukte v 
Pukanci. Odchod účastníkov je o 8. 
hod. od bývalej pošty v Štefultove. 
Treba si zobrať nožnice primerané 
oblečenie a obuv. Ďalšie info a tel.č.: 
0908 905 336. Návrat plánovaný 
cca 12,30 – 13,00 hod. 

Výbor ZO SZZ 

MDŽ

Výbor Spolku slovenských žien 
ŽIVENA v Banskej Štiavnici, pri-

mátor mesta Banská Štiavnica, 
SMER-SD vás srdečne pozývajú dňa 
9. marca 2010 o 16 hod. do Hotela 
Grand Matej v Banskej Štiavnici na 
posedenie pri príležitosti MDŽ spo-
jené s kultúrnym programom, ma-
lým občerstvením a darčekom. Na 
vašu účasť sa tešia organizátori.

Výročná členská schôdza

Mestské predstavenstvo ĽS – 
HZDS si vás dovoľuje pozvať na 
výročnú členskú schôdzu Mestskej 
organizácie Ľudovej strany HZDS, 
ktorá sa bude konať v stredu 10. 
marca 2010 o 16 hod. v zasadač-
ke bývalého Okresného úradu na 
Križovatke (3. posch.) v Banskej 
Štiavnici.

 
Oldies party

Pozývame vás 12. 3. 2010 od 21. 
hod. do Pražovne, kde sa uskutoční 
„Original Oldies party“. Hrať budú 
DJ Hymy (BŠ) a DJ Drobček (ZV). 
Srdečne vás pozývame...

Original Oldies Team

Poďakovanie

Touto cestou by som chcela poďa-
kovať fi rme Ľubomír Svetlík – MI-
RADOR a Stanislavovi Buzalkovi 
za fi nančný príspevok, ktorým 
prispeli na Oddelenie dlhodobo 
chorých v Banskej Štiavnici. 

Bc. Buzalková Monika, vedúca sestra

Poďakovanie 

Občianske združenie Záchrana 
zvierat - spravujúce útulok ďakuje 
MVDr. S. Ďurkanovi za pomoc pri 
záchrane kríženej retrieverky dňa 
15.2.2010, zrazenej na Antolskej 
ceste pri svetrovke. V ranných ho-
dinách zrazilo na tejto ceste auto 
krásnu čiernu retrieverku kríženú 
s labradorom V hrozných boles-
tiach ju vodič auta nechal na ceste. 
Ženy zo svetrovky sa snažili psíkovi 
pomôcť a volali viacerým veteriná-
rom a záchranárom v meste. Na 
záchranu tohto psíka kontaktovali 
i naše občianske združenie, ktoré 
ihneď konalo a na záchranu posla-
lo Mestskú políciu. Z oslovených 
veterinárov bol ochotný MVDr. S. 
Ďurkan, ktorý za desať minúť bol 
pri zranenom psíkovi. Pomoc pri 
prevoze poskytol p. R. Kartík a OZ 
Záchrana zvierat. MVDr. S. Ďur-
kan ako i my všetci z OZ Záchra-
ny zvierat sme sa snažili zachrániť 
psíka. Celé doobedie ho MVDr. 
Ďurkan operoval, a potom obe-
tavo sa staral o zranenú sučku, do 
neskorých nočných hodín spolu so 
členmi OZ Záchrana zvierat i deť-
mi z útulku, ktoré pomáhali psíko-
vi prežiť.

MVDr. S. Ďurkan urobil pre suč-
ku maximum, snažil sa jej zachrá-
niť život, sučka statočne bojovala o 
svoj život, jej bolesťou poznačené 
oči prosili o pomoc. Po ťažkej noci 
však psík svoj boj o život prehral.

OZ Záchrana zvierat si nesmier-
ne váži MVDr. S. Ďurkana za obe-
tavosť, akou pomáhal, za ochotu a 
úsilie, ktoré vynaložil, za jeho ľud-
ský prístup za záchranu a zachova-
nie života. 

Tiež chceme poďakovať p. R. 
Kartíkovi, Ž. Hoff rajterovej, de-
ťom a členom z útulku ako obetavo 
pomáhali pri záchrane tejto sučky.        
OZ Záchrana zvierat- útulok 

Vážení občania Mesta Banská 

Štiavnica.

Väčšina miest a obci na Sloven-
sku, sa v tomto roku pripravujú 
na spomienku udalosti spred 65 
rokov, na ukončenie II. svetovej 
vojny a porážky fašizmu.

K tomuto historickému 65. vý-
ročiu oslobodenia mesta Banskej 
Štiavnice Sovietskou a rumunskou 

armádou pripravujeme 
oslavy 5. marca 2010 o 9, 30 ho-

dine
pri Pomníku padlých na Kam-

merhofskej ulici položenie kytice 
kvetov a o 10, 30 hodine spomien-
kové oslavy v Klube dôchodcov na 
Námestí sv. Trojice 7.

Oslavy sa uskutočnia za organi-
zácie mesta Banská Štiavnica a Slo-

venského zväzu protifašistických 
bojovníkov.

Na spomienkové oslavy 65. vý-
ročia oslobodenia mesta Soviet-
skou a rumunskou armádou vás 
srdečne pozývame.

Vzdajme vďaku aj tým, ktorí 
obetovali svoje životy, aby sme 
mohli žiť v našej vlasti v mieri.

Prípravný výbor spomienkových osláv

Oslavy 65. výročia oslobodenia mesta

Výherca vstupenky 

V ŠN č.6/2010 bola vyhlásená 
súťaž o 2 rod. vstupenky na kul-
túrne podujatie „Zimomravenie“. 
Správna odpoveď na súťažnú otáz-
ku znie: Kultúrne podujatie Zimo-
vravenie sa bude konať v dňoch 5. 
– 7. marca 2010“.  Zo všetkých za-
slaných odpovedí boli vyžrebované 
2 výherkyne: E. Pauková, L. Svo-
bodu 27, BŠ a J. Bukátová, Horná 
Ružová 5, BŠ Výherkyniam srdeč-
ne blahoželáme! Rod. vstupenku 
na kultúrne podujatie si môžete 
prevziať osobne v red. ŠN alebo na 
ktoromkoľvek kult. podujatí od 5.3.
2010.                                               red 
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Pavel Dvořák

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI 5

(Slovensko v stredoveku. Druhé 

kráľovstvo a jeho koniec.)

Vydavateľstvo Rak, Budmerice, 

2009

Na sklonku minulého roka obo-
hatil slovenský knižný trh už 5. zvä-
zok knižného cyklu Pavla Dvořáka 
Stopy dávnej minulosti. Známy slo-
venský historik, no predovšetkým 
publicista a scenárista historických 
populárno-náučných televíznych 
dokumentov sa v piatom zväzku 
tohto jedinečného cyklu sústredil 
na obdobie rokov 1000 až 1301, 
ktoré sú v našom stredoeurópskom 
priestore charakteristické nástupom 
vlády uhorských kráľov a ešte sú-
časnej doznievajúcej existencie Nit-
rianskeho kniežatstva (do r. 1110) 
až po zánik tzv. druhého kráľovstva 
v roku 1301, keď sa skončila vláda 
Arpádovcov.

Tak, ako sme u Dvořáka už na to 
zvyknutí, aj v tomto zväzku svojho 
diela nezostal nič dlžný svojej po-
vesti vzdelaného historika, ale aj 
skúseného publicistu, schopného 
drobné historické fragmenty po-
sudzovať v dejinných súvislostiach 
spoločenského vývoja, čo priam 
neopakovateľným spôsobom roz-
jasňuje všetky skutočnosti, ktoré 
sa na prvý pohľad zdajú zahmlené, 
práve jednostranným historickým 
poznaním.

Pavlovi Dvořákovi pri zostavo-
vaní tohto diela však neposlúžilo 
len intenzívne štúdium historic-
kých prameňov, ale aj systematické 
zbieranie a analyzovanie archeolo-
gických nálezov, ktoré v mnohom 
potvrdzujú, či vyvracajú predbežné 
hypotézy, vychádzajúce len z archív-
nych, pritom však mnohokrát neve-
rifi kovaných prameňov. Takým je aj 
prvá časť tohto zväzku,  začínajúca 
sa na našom banskoštiavnickom 
Glanzenbergu (Ligotavá hora - 793 
m.n.m.), kde na povrch vyúsťovala 
jedna z najbohatších zlatostriebor-
ných rúd - žila Špitaler, ale aj žila 
Biber. Práve na týchto miestach sa 
pred tisícročím, ale možno i skôr, 
začala povrchovou ťažbou drahých 
kovov písať aj jedinečná história 
Banskej Štiavnice. 

A práve tu, na vrchu Galnzenberg, 
už takmer 30 rokov vedie systema-
tický archeologický výskum po-
predný slovenský archeológ PhDr. 
Jozef Labuda, CSc. (v súčasnosti i 

riaditeľ Slovenského banského mú-
zea), ktorého archeologické vyko-
pávky a nálezy významnou mierou 
poslúžili aj Pavlovi Dvořákovi pri 
písaní tejto knihy a vytváraní moza-
iky našej histórie. 

Kedy sa začala v Banskej Štiavnici 
ťažba zlata a striebra? Kedy sem pri-
šli prví baníci? Čo tam bolo pred-
tým? Žili tam len pastieri, keďže 
kopcovitý terén a nadmorská výška 
mesta neboli práve najpriaznivejšie 
na obrábanie pôdy? Podobné otáz-
ky si kladú mnohí historici i archeo-
lógovia, ale nepochybne aj obyvate-
lia mesta, ktorí by o svojich dejinách 
určite radi vedeli čo najviac. A práve 
archeologický výskum s najväčšou 
pravdepodobnosťou dokladuje fakt, 
že B. Štiavnica mala počas prvého 
tisícročia nášho letopočtu len „ pô-
vodnú podobu nehostinného teré-
nu“. (P.Dvořák). Dokladom toho sú 
práve archeologické nálezy z tohto 
obdobia, no paradoxne- nálezy 
chýbajúce, pretože práve obdobie 
starých Slovanov, ale aj Keltov tu 
nedokladujú prakticky žiadne dote-
rajšie archeologické nálezy.

 Avšak Kyjevský letopis z 12.sto-
ročia, kde sa spomína uhorské 
striebro, vyvezené na Kyjevskú Rus 
koncom 10. storočia, dáva tušiť, že 
uhorské striebro pochádzalo naj-
pravdepodobnejšie z B. Štiavnice a 
že teda B. Štiavnica musela byť už na 
sklonku 1.tisícročia významnou ba-
níckou osadou. Jej význam a vplyv 
sa však začal rozširovať až v no-
vej ére Uhorského kráľovstva, keď 
pravdepodobne aj mince prvého 
uhorského kráľa Štefana boli vyro-
bené z banskoštiavnického striebra. 
Ako to však v tejto knihe tvrdí Pa-
vel Dvořák, z banskoštiavnického 
striebra boli vyrobené: „.. nielen 
mince Štefana, ale aj mince nitrian-
skych kniežat (vojvodov), ktorí boli 
viac ako 100 rokov dôstojnými part-
nermi uhorských panovníkov a ne-
zriedka aj ich súpermi“. Dôvodom 
k takémuto záveru je najmä fakt, že 
po smrti Belu I. v roku 1063, keď sa 
vlády v Uhorsku ujal kráľ Šalamún, 
„patril do Nitrianskeho kniežatstva i 
revír Banskej Štiavnice, pričom vte-
dajší panovníci v Nitrianskom knie-
žatstve, vojvodovia Gejza a Ladislav 
nemali len vlastné vojsko, ale razili 
aj vlastné mince, hodnotnejšie ako 
mince kráľa“ (P. Dvořák). A keďže 
B. Štiavnica patrila do pôsobnosti 
Nitrianskeho kniežatstva, tak nepo-

chybne kov na razbu týchto mincí 
pochádzal práve odtiaľ. 

Ide samozrejme o veľmi dôležitý 
fakt aj z hľadiska posudzovania ná-
rodnej a štátnej svojbytnosti Slová-
kov, pretože jednoznačne vyvracia 
akékoľvek iredentistické snahy o 
spochybňovanie nároku Slovákov 
na svoje vlastné územie. Dvořákovo 
dielo tak dostáva aj dôležitý sloven-
ský i slovanský politický rozmer. 

300-ročné Dvořákovo „puto-
vanie“ touto historickou etapou 
postavenia Slovákov v Uhorskom 
kráľovstve je však naplnené aj ďal-
šími zaujímavými faktami, ku kto-
rých poznaniu dospel práve skú-
maním histórie v jej súvislostiach. 
Ide všetko o fakty a udalosti, ktoré 
sú rámcované obdobím založenia 
Uhorského štátu kráľom Štefanom 
v r. 1000, panovaním kráľov Belu I., 
Belu II., Belu III., Ondreja II., jeho 
syna Belu IV. (známeho aj udeľova-
ním výsad slobodných kráľovských 
miest) až po kráľa Ondreja III., kto-
rého smrťou v r. 1301 arpádovský 
rod vymrel po meči. Celou knihou 
sa prelínajú rôzne fragmenty his-
tórie. Je to, napríklad, rozporuplný 
význam notára kráľa Belu (nevie sa 
ktorého, ale pravdepodobne Belu 
IV.) a jeho kroniky (Anonymova 
kronika), ktorá je vlastne najstar-
ším spracovaním uhorských dejín. 
Je to aj legenda o dcére uhorského 
kráľa Ondreja II. - svätej Alžbete a 
jej živote i zázrakoch. Sú to však aj 
historické fakty, opreté o archeo-
logické nálezy z obdobia príchodu 
Kumánov na územie Slovákov, ale aj 

historické skutočnosti z následného 
vpádu Tatárov na naše územie v r. 
1241 a pustošenie celej krajiny. 

Pavel Dvořák vo svojej knihe 
však „dávnominulé stopy“ nezachy-
táva len v Banskej Štiavnici, ale i v 
Levoči a v oblasti ďalších spišských 
miest, ako aj v Moldavskej jaskyni 
smrti, kde sa našli mnohé význam-
né archeologické nálezy. Stopy dáv-
nej minulosti nachádzame aj na 
Bratislavskom hrade, v Jasovskom 
kláštore a na ďalších miestach, kto-
ré doteraz vydali väčšie, či menšie 
svedectvá o dejinách Slovenska v 
Uhorskom kráľovstve, práve v pr-
vých troch storočiach druhého ti-
sícročia.

Pavel Dvořák túto historickú epo-
chu faktografi cky obohacuje aj o ro-
dostromy uhorských kráľov - Gejzu 
II., Belu III. i Belu IV. (Belo IV. bol 
vnukom Belu III. a synom Ondreja 
II.). Dvořákova kniha, plná historic-
kých faktov, fotodokumentov a ilu-
strácií sa tak stáva ďalším cenným 
príspevkom k poznávaniu histórie 
Slovenska, Slovákov a práve v tom-
to prípade aj obyvateľov usadených 
v oblasti štiavnického stratovulká-
nu. Chronologicky nadväzuje na 
predchádzajúce 4 zväzky knižného 
cyklu Stopy dávnej minulosti, ktoré 
mapovali dejiny Slovenska v prave-
ku, staroveku i v prvom tisícročí, a 
ktorých ďalší diel bude hľadať „sto-
py“ existencie Slovenska v treťom 
kráľovstve, teda v období nástupu 
panovníka Karola Róberta (r. 1301) 
a vlády rodu Anjuovcov. 

Ľuboš Krno

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

Štvrtok 4.3.

35 PANÁKOV RUMU
Dráma, Francúzsko / SRN, 2008, 100 min.,MP 15,vstupné 2 euro, začiatok premietania:18:30 
Ľudia denne dochádzajú za prácou do vnútorného Paríža a navečer sa zasa vracajú do svojich sídliskových bytov. V jednom takom býva i 
Lionel so svoju dcérou Joséphine, ktorú po smrti ženy sám vychoval.Žijú spolu v tichej harmónii, do ktorej nenechajú preniknúť ani svojich 
priateľov. Zostali jeden pre druhého, ale Joséphine dospieva a bude chcieť žiť i svoj vlastný život. Čas beží a Lionel si začína uvedomovať, že 
prichádza zmena, ktorá môže znamenať i ich rozlúčku

Nedeľa 7.3.

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Animák, USA, 2009, 90 min.,vstupné 2,20 euro, začiatok premietania: 15:00 hod.
Alvin, Simon a Theodor prichádzajú opäť na plátna, aby si trošku zanôtili a predovšetkým sa vybrali do úplne nového prostredia, na strednú 
školu. Čakajú ich tu samé radosti i starosti, najmä keď sa okolo začnú obšmietať tri pekné chipettky, a svoje trávenie na strednej venujú 
okrem iného aj zveľaďovaniu svojich hlasiviek pre veľkú spevácku súťaž.

Štvrtok 11.3.

ŠTVRTÝ DRUH
Horor-mysteriózny,sci-fi ,triler, USA 2009, 98 min., MP 15, vstupné 2 euro, začiatok premietania:18:30 hod.
Psychologička Abigail Tyler (Milla Jovovich) vyšetruje rad ľudí, ktorí majú rovnaké nočné mory. Všetci si zhodne spomínajú na sovu s velký-
mi očami, ktorá na nich v noci uprene pozerá. V hypnóze si však spomínajú na ďaleko strašnejšie nočné zážitky a uvedomujú si, 
že sova vlastne nebola sova. Udalosti se skutočne stali na severe Aljašky, v meste Nome. Aby boli udalosti tohto príbehu lepšie 
vysvetlené, zakomponoval režisér do fi lmu skutočné zábery z vyšetrovania.
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,,Umenie je cesta…“a práve 
cesta k  jesennej Kalvárii, 
zachytená objektívom fotogra-
fa Lubomíra Lužinu, evokuje  
množstvo najrozmanitejších 
pocitov a spomienok. Na prvý 
pohľad zaujme čitateľa novej 
knižnej zbierky, ponúkajúcej 
výber z tvorby členov ban-
skoštiavnického A (utorského) 
klubu.

V sobotu 20.februára 2010 bola 
v priestoroch Hotela Grand Ma-
tej za účasti (zatiaľ) 16 autorov 
a  mnohých milovníkov umenia, 
nová kniha slávnostne uvedená do 
života. Po úvodných slovách pred-
sedníčky klubu Mgr. Márie Petro-
vej, jej veršoch v podaní Kataríny 
Kissovej a tónoch piesne Zdenky 
Koreňovej, nasledoval samotný 
,,krst“ podzemnými skamenelými 
,,kvapkami“ pravého štiavnického 
krištáľu. Láskavými "krstnými ro-
dičmi" sa stali Mgr. Nadežda Bab-
jaková a PhDr. Bohumír Bachratý, 
CSc. K ich prianiam sa úprimnou 
básničkou pripojila roztomilá Pau-
línka Turáneková. Program pokra-
čoval predstavením jednotlivých 
autorov a krátkymi  ukážkami z 
ich tvorby. Pred vnímavé publikum 
postupne predstúpili Lucia Beňo-
vá, Janka Bernáthová-Lehotská, 
Eleonóra Bujnová (podieľala sa aj 
na zostavení a jazykovej úprave), 
Marta Halašová, Katarína Kissová, 
Odo Kolembus, Eva Kolembuso-
vá, Janko Kvak (autor ilustrácií), 

Naďa Kvaková-Štelclová, František 
Majerský, Mária Montillová-Bu-
zalková, Renata Taligová, Zdenka 
Turáneková, Eva Valachyová. Má-
ria Petrová sa opäť majstrovsky 
ujala sprievodného slova a Zdenka 
Koreňová so skupinou Impresia 
umocnili atmosféru slávnostného 
podvečera. Ich spoločné CD je sú-
časťou a bezpochyby aj oživením 
zbierky. Katarína Šebeňová prispela 
nežným spevom sprevádzaným  gi-
tarou a Patrícia Debnárová zaspie-
vala pieseň Mestečko od Františka 
Majerského. Povzbudzujúcim a 
úprimným bol určite prejav Bohu-
míra Bachratého. Veľkú časť svojho 
života zasvätil umeniu, jeho histórii 
i súčasnosti, ako aj krásnemu pod-
sitnianskemu kraju. Vyjadril hlbokú 
podporu myšlienke vzniku A (utor-
ského) klubu,  neskrývanú radosť z 
prvej krásnej spoločnej knižky a 
vieru, že k nej časom pribudnú aj 
ďalšie. ,,Veď umenie je cesta…“ Po-
tom už nasledovala autogramiáda, 

spríjemnená pohostením a priateľ-
skými rozhovormi. Prví vďační či-
tatelia sa snažili využiť prítomnosť 
autorov a získať kompletnú zbierku 
ich podpisov. Boli to čarovné oka-
mihy, keď ľudia vďaka láske k ume-
niu mali k sebe opäť bližšie.   

Srdečné poďakovanie za podpo-
ru a fi nančný príspevok patrí Mestu 
Banská Štiavnica, BBSK- Pohron-
skému osvetovému stredisku Žiar 
nad Hronom - Pracovisko Banská 
Štiavnica, Hotelu Grand-Matej za 
krásne priestory, Lubomírovi Luži-
novi za fotografi u na obálke a zdo-
kumentovanie celého podujatia, In-
grid Hrmovej a Nade Kvakovej ml. 
za grafi ckú úpravu. Poďakovanie 
patrí aj Klubu dôchodcov v Banskej 
Štiavnici za poskytované priestory 
a najmä jeho predsedníčke p.Marte 
Boroškovej, ktorá sa pravidelne 
zúčastňuje stretnutí A (utorského) 
klubu a stará sa o ich príjemnú at-
mosféru.

J.Bernáthová

Štiavnické inšpirácie

Na sklonku minulého roku 
uzrela svetlo sveta ďalšia kniha 
banskoštiavnickej rodáčky Dany 
Podrackej. Názov HYSTÉRIA SI-
BERIANA si autorka zvolila pod 
vplyvom príbehu z knihy japonské-
ho spisovateľa Haruki Murakami-
ho. Vysvetľuje ho hneď na začiatku. 
Sibírsky roľník má veľmi monotón-
ny život  -  ide pracovať na pole, keď 
je slnko najvyššie, naobeduje sa, a 
keď klesne na západ, ide domov. 
Jedného dňa „ niečo praskne. Ná-
radie nechá na zemi a len ide a ide, 
stále na západ. Deň za dňom ide a 
ide ako posadnutý, bez jedla a bez 
vody, až nakoniec padne na zem a 

zomrie. To je hystéria siberiana.“
Tento príbeh bol pre Danu Pod-

rackú impulzom k napísaniu desia-
tich umeleckých esejí, v ktorých sa 
zaoberá stavom duše moderného 
človeka. Ako psychologička ana-
lyzuje vnútorné pocity súčasníka, 
ktorý je, podľa autorky, na svojej 
púti duchovným svetom zväčša od-
kázaný sám na seba. Svoje konšta-
tovania a závery dokladá odbornou 
a umeleckou literatúrou a vlastný-
mi životnými skúsenosťami. Je to 
čítanie náročné, nútiace človeka 
zamýšľať sa nad sebou, svojím vzťa-
hom k okolitému svetu a svojím 
miestom v ňom. ŠN

Nová kniha Dany Podrackej

Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica

Vás srdečne pozývajú 
na slávnostnú prezentáciu kni-

hy historika, spisovateľa, publi-
cistu PAVLA DVOŘÁKA
Stopy dávnej minulosti 5

V piatom zväzku tohto knižné-
ho cyklu je podstatná časť veno-
vaná histórii Banskej Štiavnice  a  
archeologickým nálezom v pod-
sitnianskom regióne

Utorok, 16. 3. 2010 o 16.00 
hod.

Sieň  komorských  grófov,  
Kammerhof,  Banská  Štiavnica

Pozvánka

Počas Valentínskeho večera 
14. februára 2010 sa Námestie 
sv. Trojice v Banskej Štiavnici 
premenilo na námestie s veľkým 
srdcom. Základná škola s mater-
skou školou v Štiavnických Ba-
niach, Základná umelecká škola 
a Mesto Banská Štiavnica zorga-
nizovali pre zaľúbených všetkých 
vekových generácií, ale aj rodín, 
známych prekrásny večer, počas 
ktorého si mohli všetci zaľúbenci 
prejaviť svoju lásku výnimočným 
spôsobom. V nádhernej večernej 
atmosfére, plnej žiary sviečok, 
ohníka a krásnej hudby si lásku 
prejavili zavesením Valentínky 
na Trojičný stĺp. Vyvrcholením  
prekrásneho večera bolo skupi-
nové vypustenie tridsiatich  lam-
piónov šťastia.  Zaľúbené dvo-
jice si svoje Valentínske želania   
symbolicky poslali do neba práve 
prostredníctvom lampiónov šťas-
tia. Veľké poďakovanie patrí  p. 
... za nádhernú hudobnú kulisu, 
pánu Lužinovi za fotodokumetá-
ciu a tiež Martine Belákovej – fi r-
ma Husgvarna. 

Mgr. Pavel Michal, ZŠ s MŠ M. Hella

Štiavnický Valentín

Mestská knižnica oznamuje 
svojim čitateľom, že v mesiaci 
marec nebude vyberať pokuty 
za oneskorené vrátenie kníh do 
knižnice. Knižnica sa nachádza 
dočasne v priestoroch Základnej 
školy J. Kollára na sídlisku Drie-
ňová.

Oznam
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Kolektívna fotografi a autorov publikácie
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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., 6,00 €/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 sobotu 20. februára 2010 sa 
v maďarskom meste Göd konala 
medzinárodná súťaž v pretláčaní 
rukou Visegrad junior 2010. Na 
súťaži sa zúčastnilo cca 100 borcov 
zo Slovenska, Česka  a Poľska. Na 
medzinárodnej súťaži sa zúčastnili 
aj 2 borci z AWK Banská Štiavnica, 
ktorí si viedli veľmi úspešne. Pri-
nášame výsledky: 
Kategória do 80 kg:

Roman Tenkel – 1. miesto ľavá 
ruka

1. miesto pravá ruka
Kategória do 70 kg:

Pavol Getler – 4. miesto ľavá 
ruka

4. miesto pravá ruka

K dosiahnutým výsledkom na-
šim borcov blahoželáme  a želáme 
veľa úspechov na Seneckej ruke, 

ktorá sa bude konať 27.3.2010 v 
Senci.

red 

Višegrad Junior 2010 

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

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

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 me-
talíza, garážový, sezónne pneumati-
ky 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

Predám palivové drevo naštie- 
pané, dĺžka 25, 30, 33 cm, cena: 
40€/prm, tel.č.: 0944 200 347 

Predám liaheň na 56ks vajec,  
novú, cena 129 euro, tel.č.: 0914 
291 265

Lacné autodiely, spojky, výfuky,  
tlmiče, ramena a capy, tel.č.: 0907 
181 800

Predám pianino - Petrof a kufrí- 
kový písací stroj, tel.č.: 0902 368 
594 

Inzercia

F
o

to
: R

. Č
a

p
la

Dvojnásobný medailista Roman Tenkel 
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INZERCIA

Kariéra

Služby

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

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,- €, kon-
takt: 0905 912 125

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný 

nájom 235,-€ vrátane energií.  
Kontakt: 0905 912 125

Dám do prenájmu 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

Predám dom vo Svätom Antone,  
tel.č.: 0905 224 541

Vymením rodinný dom ul. Že- 
lezničiarska, výmera 95m2 so zá-
hradou 2 400m2, čiastočne pod-
pivničený za 2-izbový byt na Ul. 
Dobšinského + doplatok, tel.č.: 
0905 834 714

Predám dvojpodlažný byt v BŠ,  
tel.č.: 0905 889 451

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

Ponúkam podnájom v podná- 
jom RD, tel.č.: 0910 488 211

Predám 1-izbový slnečný byt so  
samostatným vykurovaním, nízke 
mesačné náklady. Cena 22 500 Eur. 
Kontakt 0903 121 901.

Ponúkam lacný privát, cena do- 
hodou, tel.č.: 0914 258 523

Predám starší rodinný dom v  
obci Kozelník, tel.č.: 0918 391 305

Reality
Opatrím dieťa príp. aj staršiu  

osobu, popri tom môžem urobiť 
nákup a upratať, tel.č.: 0917 317 
512

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

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

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka seri-
óznosť, tel.č.: 0902 882 707 

Dopĺňam pracovný tím, výbero- 
vé konanie, tel.č.: 0918 506 028


