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Mesto Banská Štiavnica získalo 
v rámci projektu fi nančné 
prostriedky na rekonštrukciu 
Rubigallu, mestskej budovy, v 
ktorej donedávna sídlilo odde-
lenie kultúry, cestovného ruchu 
a športu a Mestská knižnica. 
Keďže Rubigallovský dom je v 
rekonštrukcii, oslovili sme za 
MsÚ Ing.Igora Mička, ktorý má 
na starosti stavebný dozor a 
položili sme mu pár otázok: 

1. P. Mičko, v čom spočíva re-
konštrukcia objektu „Rubigallu“?

Navrhovaná komplexná  obnova  
objektu 202/II Rubigall  na Námestí 
Sv. trojice č. 3 v B. Štiavnici rieši:

- sanáciu vlhkosti muriva odvod-
nením tzv. susedskej uličky, odvetra-
ním podláh prízemia, ako aj zastre-
šením átria a únikového schodiska

- úpravu podláh prízemia ich 
zrovnaním do jednotnej nivelety, 
vytvorením vetracej zóny, polože-
ním potrebných izolácií, montážou 
podlahového kúrenia a položením 
nových dlažieb

- vybudovanie predsunutej ulič-
nej terasy so schodiskom v úrovni 
prízemia objektu

- rekonštrukciu a modernizáciu 
sociálnych zariadení v prízemí, na 
I. a II. poschodí, a vybudovanie no-
vého sociálneho zariadenia v pod-
kroví 4.str.

Botanická záhrada

Aký ju čaká osud?
str. 6

Partnerské 

mestá

Ptuj a Hünenberg
str. 3

Inzercia

Inzercia

MsÚ

Spolupráca so 
SSE, a.s.,

 str. 2 
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Rubigall čoskoro v novom šate
Finančné prostriedky na I. etapu rekonštrukcie Rubigallu sú vyčlenené vo výške  cca 300 000 €

Štiavnica je ešte stále zahalená do 
zimného, studeného plášťa, posy-
paného vločkami posledného sne-
hu, ktorý akoby sa s nami nechcel 
rozlúčiť. Zima pomaly odchádza a 
my sme sa rozhodli dať jej zbohom 
svojráznym spôsobom. Minulý ví-
kend sme otvorili brány do sveta 

rozprávok, hier a fantázie, kde sa 
môže a dá všetko. Zimomriavky za-
siahli veľkých aj malých, každého, 
kto prišiel, aby sa vrátil do krajiny 
zázrakov.

V rozprávkovej Čajovni sa začal 
kolotoč pestrých zážitkov, čítania 
rozprávok a ochutnávania čajíkov. 

Na Novom zámku všetci  zistili, 
prečo sa do Štiavnice Turci nedo-
stali, že za to môžu Štiavničania, 
ktorí sa nebáli “vyprášiť každého, 
kto siahal na to, čo mu nepatrí“.

V sobotu sa na Námestí sv. Tro-
jice rozbehla veľká honba za pokla-
dom,...  4.str.

Ako Turci nedobyli našu Štiavnicu
Deti spolu so svojimi rodičmi sa veselo zimomraveli na novom kultúrnom podujatí

I.etapa rekonštrukcie Rubigallu v plnom prúde... 
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Bolo...

8.3.

Stretnutie primátora so zamest-
nankyňami MÚ pri príležitosti 
MDŽ. 

Pravidelné stretnutie starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica. Nos-
nými témami rokovania boli situá-
cia na trhu práce v našom okrese, 
informácia o výsledkoch rokova-
nia na riaditeľstve BBRSC, a.s., a 
problematika Geoparku. 
9.3.

Uskutočnilo sa posedenie pri 
príležitosti MDŽ v Hoteli Grand – 
Matej, ktorého hlavným organizá-
torom je Spolok slovenských žien 
Živena.

Rokovanie s riaditeľom SBM J. 
Labudom k Salamandrovým osla-
vám 2010.

Pracovné rokovanie k skládko-
vaniu tuhého komunálneho od-
padu. 

Účasť na zasadnutí dozornej 
rady Stredoslovenskej energetiky, 
a.s., v B. Štiavnici a predloženie ak-
tuálnych potrieb mesta.

Neformálne stretnutie s vede-
ním Pivovaru Steiger k ich gene-
rálnemu sponzorstvu Kultúrneho 
leta 2010. 
11.3.

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

12.3.

Účasť na slávnostnom prija-
tí Ing. Juraja Čabáka u predsedu 
baníckeho spolku pri príležitosti 
životného jubilea. 
13.3.

Slávnostné prijatie občanov 
mesta Banská Štiavnica pri príleži-
tosti ich životných jubileí v obrad-
nej sieni radnice. 
15.3.

Pravidelná gremiálna porada 
primátora, vedenia mesta a pred-
staviteľov mestských podnikov k 
aktuálnym otázkam.

Rokovanie k téme nájmu parko-
vacích miest v meste.
16.3.

Uskutoční sa pravidelné zasad-
nutie Mestskej rady. 

Slávnostná prezentácia knihy 
historika, spisovateľa, publicistu 
Pavla Dvořáka: Stopy dávnej mi-
nulosti 5.V piatom zväzku tohto 
knižného cyklu je podstatná časť 
venovaná histórii B. Štiavnice a 
archeologickým nálezom v Podsit-
nianskom regióne.   A. Benediktyová 

Dňa 1.3.2010 v ranných hodinách 
bola hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Remeselnícka, kde sa nachádzal ne-
známy muž, ktorý niesol do zberných 
surovín kanalizačný poklop. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zistila, 
že ide o B.I. z Kláštora pod Znievom. 
Priestupok proti majetku, ktorého 
sa menovaný dopustil, bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

V ten istý deň v popoludňajších ho-
dinách bola hliadka MsPo privolaná 
na Križovatku do mestského parku, 
kde sa na zemi nachádzal neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o D.K. z Banskej 
Štiavnice. Nakoľko menovaný mal 
zranenú hlavu, bola k nemu privo-
laná IRS, ktorá mu poskytla lekárske 
ošetrenie. Priestupok proti verejné-
mu poriadku, ktorého sa menovaný 
dopustil, je v riešení MsPo. 

Dňa 2.3.2010 bola opäť privolaná 
hliadka MsPo, ale tentokrát na Ná-
mestie sv. Trojice, kde bezvládne na 
zemi ležal neznámy muž. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zisti-
la, že ide o J.O. z Banskej Štiavnice. 
Nakoľko sa menovaného hliadke 
nepodarilo prebrať, bola privolaná 
IRS a následne bol prevezený do ne-
mocnice. Priestupok proti verejnému 
poriadku, ktorého sa menovaný do-
pustil, je v riešení MsPo. 

Dňa 4.3.2010 bola privolaná hliad-
ka MsPo spoločne s IRS na Ul. Dolná, 
kde sa na zemi nachádzal neznámy 
muž. Po príchode na miesto bolo 
hliadkou zistené, že ide o B.M. z Ban-
skej Štiavnice, ktorý mal zranenú hla-
vu. Menovaný bol na mieste ošetrený 
a následne prevezený do nemocnice 
v Žiari nad Hronom. Priestupok proti 
verejnému poriadku, ktorého sa me-
novaný dopustil, je v riešení MsPo.

Dňa 6.3.2010 bola hliadka MsPo 
privolaná na Ul. J.K. Hella, kde sa 
voľne pohyboval pes, ktorý ohrozoval 
okoloidúcich občanov a deti. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zistila 
majiteľa psa, ktorý svojím konaním 
porušil VZN Mesta B. Štiavnica č. 
5/2005 o vodení psa a pohybe psa na 
verejných priestranstvách. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

Dňa 9.3. 2010 v Banskej 
Štiavnici (v Hoteli Grand Matej) 
rokovali najvyššie orgány 
Stredoslovenskej energetiky, 
a.s., a to predstavenstvo a do-
zorná rada. Význam rokovania 
potvrdzuje fakt, že sa konalo 
v najsilnejšom zložení, za 
účasti zástupcov majoritného 
vlastníka, MH SR a strategické-
ho francúzskeho akcionára – 
Électricité de France Internatio-
nal. Stalo sa tak z iniciatívy Ing. 
Eduarda Radu, ktorý je členom 
Dozornej rady SSE, a.s. 

Na toto rokovanie zamestnanci 
samosprávy aktualizovali a dopl-
nili existujúce požiadavky a po-
treby mesta voči SSE, a.s. v oblasti 
údržby a výstavby elektrických sietí 
a zariadení. Spracovaný „Prehľad 
investičných akcií, požiadaviek a 
návrhov na zlepšenie stavu rozvod-
ných sietí SSE, a.s., na území mesta 
Banská Štiavnica (ďalej Prehľad)“ 
bol samostatným bodom rokova-
nia predstavenstva a dozornej rady, 
ktorého sa zúčastnili aj primátor 
mesta Pavol Balžanka a jeho zá-
stupca Juraj Čabák.

Primátor mesta vo svojom prího-
vore poďakoval za to, že zástupcovia 
akcionárov svojou účasťou vyjadrili 
priazeň nášmu mestu, informoval 
o jeho súčasnom postavení v rámci 
SR, význame, ako potenciálne po-
prednej turistickej destinácie a tiež 
o úspešných projektoch s podporou 
štrukturálnych fondov EÚ. 

V ďalšom programe zástup-
ca primátora predložil „Prehľad“, 
pričom tento materiál zdôrazňuje 
potrebu zosúladenia investičných 
aktivít SSE, a.s., s investíciami sa-
mosprávy a ďalších správcov sietí 
v starej časti mesta, na Drieňovej 

a v lokalitách určených na IBV 
(Drieňová, Štefultov). „Prehľad“ 
zároveň požaduje pokračovanie vý-
meny vzdušných vedení za vedené 
zemou, z bezpečnostného hľadiska 
prekládku vysokonapäťového vede-
nia mimo plochy Počúvadlianske-
ho jazera a odstránenie nevhodne 
umiestnených betónových stĺpov v 
historickej časti. Obsahuje aj návrh 
siedmich slabých miest v rozvodnej 
sieti SSE, a.s., defi novaných v spo-
lupráci s miestnymi odborníkmi, 
ktoré je nevyhnutné odstrániť – na 
Kutnohorskej ul., Pod Červenou 
studňou, na Okrajovej ul., na Jer-
gištôlni, Moyzesovej ul. a v Novo-
zámockej ul..

 Potom účastníci rokovania po-
čas vyše hodinovej prehliadky v 
uliciach mesta (Kammerhofská, 
Akademická, Botanická záhrada, 
Botanická ulica, Dolná ružová, 
Nám. sv. Trojice, Starozámocká, 
Radničné námestie, Ul. A.Kmeťa) 
mali možnosť vidieť a porovnávať 
súčasný stav a očakávaný výsledok 
realizácie navrhovaných riešení na 
konkrétnych miestach.

Na krátkom nasledovnom stret-
nutí s primátorom v obradnej sieni 
radnice predseda Dozornej rady 
SSE, a.s., a prezident prezídia FNM 
SR JUDr. Peter Šimko a predseda 
Predstavenstva SSE, a.s., p. Pierr 
Chazerain vyjadrili podporu pred-
loženým zámerom a prisľúbili aj 
účasť spoločnosti na praktickej re-
alizácii. Keďže si uvedomujú aj vý-
znamné a zároveň veľmi špecifi cké 
postavenie mesta, budú tomuto po-
staveniu zodpovedať aj postupy SSE, 
a.s. Vzájomná komunikácia bude 
prebiehať na úrovni odborných 
útvarov SSE, a.s., a banskoštiavnic-
kého Mestského úradu. 

Juraj Čabák

Dôležité rokovanie orgánov 

SSE, a.s., v našom meste

Samospráva mesta si pripomenula v Obradnej miestnosti sviatok MDŽ
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Polícia informuje 

Najstaršie slovinské mesto Ptuj, 
ktoré je od roku 2002 spriateleným 
mestom Banskej Štiavnice, nav-
štívila v druhý februárový  víkend 
folklórna skupina „Sitňan“ z nášho 
mesta. Na základe komunikácie a 
dohody s organizátormi jubilejné-
ho 50. ročníka karnevalového festi-
valu „Kurentovanje“ naši folkloristi 

boli zaradení do najvýznamnejších 
podujatí v rámci programu tohto 
mimoriadne pestrého, primerane 
hlučného a veselého „vyháňania 
zlých duchov“. Folklórna skupi-
na, ktorú už dlhé roky vedie Ing. 
Dominik Kútnik, vystúpila s viac 
ako polhodinovými programami 
dvakrát na námestí pred ptujskou 

radnicou, v okolí Ptuja, v priesto-
roch Turistično družstvo, predsta-
vili sa pri prezentácii obchodnej 
komory pre cestovný ruch Belgic-
ko – Slovinsko – Luxemburg a boli 
veľmi aktívnymi účastníkmi hlav-
ného sprievodu. 

mrn

Naši folkloristi v Ptuji

Krádež v objekte bývalého lomu

Neznámy páchateľ v dobe od 
15:30 h dňa 25.2.2010 do 08:45 h 
dňa 1.3.2010 v Banskej Štiavnici v 
časti Šobov vykonal krádež do diel-
ní a trafostanice, ktoré sa nachádza-
jú v objekte bývalého lomu, odkiaľ 
odcudzil ručné náradie, a to: 3 ks 
rozbrusovačky zn. NAREX a ME-
TABO, 3 ks príklepové vŕtačky zn. 
NAREX, súprava merania tlaku na 
autogén s hadicou 20 m , ponorné 
čerpadlo, 2 ks golasád zn.TONA, 
čím spôsobil škodu poškodenému 
M.K. vo výške 1200,- € a následne 
odcudzil elektrické káble, meračov 
ističov elektrického prúdu, čím 
spôsobil doteraz nevyčíslenú ško-
du spoločnosti Processing, s.r.o., 
Nad Plážou č. 27 , B. Bystrica. Uve-
deným konaním sa dopustil trest-
ného činu podľa § 212 ods. 2 písm. 
a Tr. zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody v dĺžke 2 rokov. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu po-
licajný zbor zaručuje. 
Zanedbanie výživy

Dňa 04. 03. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vznesené 
obvinenie voči osobe Ľ. P., bytom 
Banská Štiavnica za prečin „ Zane-
dbanie povinnej výživy “ podľa § 
207 ods. 1 ods. 3 písm. a Trestného 
zákona, ktorý aj napriek tomu, že 
vie o svojej vyživovacej povinnosti 
voči svojim deťom, si ju úmyselne 
neplní pravidelne, čím mu vznikol 
dlh na omeškanom výživnom vo 
výške 836,46,- €. Za uvedený sku-
tok hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 3 roky.
Krádež v rodinnom dome

Dňa 05. 03. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vznesené 
obvinenie voči osobe Ľ. G., bytom 
B. Studenec za prečin „ Krádež “ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a Trest-
ného zákona v súbehu s prečinom 
„ Porušovanie domovej slobody“ 
podľa § 194 ods. 1 Trestného záko-
na, ktorých sa dopustil tým, že dňa 
24.01.2010 v čase okolo 15: 40 hod 
sa vlámal do priestorov rodinného 
domu v obci Banský Studenec, kde 
v kuchyni zo saka zaveseného pri 
kredenci odcudzil fi nančnú hoto-
vosť vo výške 200,- € , čím spôsobil 
škodu poškodenému P.C. bytom 
Banský Studenec škodu v celkovej 
výške 200,- €. Za uvedený skutok 
hrozí páchateľovi trest odňatia slo-
body na 2 roky.     plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Vo štvrtok 4. marca 2010 o 13:00 
v Súkromnej hotelovej akadémii 
Joergesov dom, n. o., sa uskutoč-
nila prezentácia „Hünenberg sa 
predstavuje“. Švajčiarske part-
nerské mesto predstavil Richard 
Aeschlimann, predseda Spolku 
partnerstva s Banskou Štiavnicou 
a veľký priateľ nášho historického 
mesta. Slovenčinu sa začal učiť 
práve kvôli nášmu partnerstvu, a 
tak bolo len samozrejmosťou, že 
prezentácia bola po slovensky. 

Prezentácie sa okrem žiakov a 
študentov štiavnických základných 
a stredných škôl s ich učiteľmi,  zá-
ujemcov z radov dospelej verejnos-
ti zúčastnil aj Jeho Excelencia Josef 
Aregger, mimoriadny a splnomoc-
nený veľvyslanec Švajčiarskej kon-
federácie v Slovenskej republike, 
ktorý sa podobných spoločných 
podujatí Hünenbergu v Banskej 
Štiavnici už viac ako 5 rokov pra-
videlne zúčastňuje.

Hünenberg je jedným z jede-
nástich miest v kantóne Zug ležia-
com v strede Švajčiarska.  Mesto 
sa nachádza pri jazere Zug a má 
viac ako 8 500 obyvateľov. Okrem 
väčších priemyselných podnikov, 
obchodných spoločností a služieb 
sú v Hünenbergu aj malé a stredné 
podniky a tiež množstvo fariem. 
Veľká časť obyvateľov pracuje v 
okolitých mestách Zug, Zürich a 
Luzern. 

Prvé kontakty boli nadviazané 
v marci 2001. 10. júna 2004 bola 
v Hünenbergu podpísaná Doho-
da o partnerstve medzi obidvoma 
mestami a recipročne 10. septem-
bra 2004 v Banskej Štiavnici. Od 
septembra 2006 sa začalo dopi-
sovanie medzi žiakmi ZŠ. J. Ho-
ráka v Banskej Štiavnici a žiakmi 
z Hünenbergu. Okrem pravidel-
ných návštev ofi ciálnych delegácií 
v dvojročných intervaloch treba 
spomenúť aj recipročné stretnu-

tia futbalistov, kontakty medzi 
cirkvami a fotografi cké  výstavy v 
obidvoch partnerských mestách.  
Banská Štiavnica je jediným part-
nerským mestom Hünenbergu, a 
tak si nás veľmi vážia, čo vidno pri 
každej spoločnej aktivite. A na zá-
ver ešte malá rekapitulácia darov, 
ktoré prišli do Banskej Štiavnice z 
Hünenbergu: 

• január 2004 – použitý školský 
nábytok a niekoľko počítačových 
zostav, ktorými si pomohli okrem 
základných škôl aj ďalšie vzdeláva-
cie inštitúcie v našom meste;

• jún 2005 – použité lyže, kto-
ré následne boli odovzdané ZŠ v 
rámci mesta;

• jún 2006 – použitý školský ná-
bytok, ktorý sa využil pre potreby 
vysokoškolského pracoviska;

• jún 2007 – kancelársky mate-
riál – poznámkové bloky, poznám-
kové lepiace papieriky, šanóny, 
perá, apod.;

• 2008 – mesto Hünenberg a 
jeho obyvatelia fi nančne prispeli 
na obnovu banskoštiavnickej Kal-
várie sumou cca. 6 300 €;

• jún 2009 – 20 ks počítačových 
zostáv;

• december 2009 –  6 326 kg –  
recyklovaný papier,  mramorový 
polokartón, biely papier a kopíro-

vací papier v hodnote cca 12 000 
eur – rozdelené predškolským za-
riadeniam, základným školám a 
ďalším organizáciám zriadeným 
Mestom Banská Štiavnica.

Okrem týchto aktivít primátor 
mesta P. Balžanka a  projektový 
manažér M. Kapusta absolvovali 
užitočnú odbornú prehliadku týka-
júcu sa systému odpadového hos-
podárstva v regióne Zug, pričom 
informácie z nej boli základom 
pri tvorbe úspešného projektu v 
oblasti odpadového hospodárstva 
a povedú k reforme tejto oblasti 
v našom regióne. Každá návšteva 
Richarda Aeschlimanna v našom 
meste, či našich zástupcov vo 
Švajčiarsku vedie ku konkrétnym 
rokovaniam a konkrétnym výsled-
kom, pričom oblasti spolupráce sa 
pomaly, ale isto rozširujú. Aj tento 
krátky sumár dokazuje, že Mesto 
Banská Štiavnica stabilizovalo a 
výrazne za posledné roky sfunkč-
nilo spoluprácu so svojimi part-
nerskými mestami a že tá prináša 
svoje ovocie nielen v oblasti samo-
správy mesta, ale najmä  občanom, 
medzi ktorých sa výsledky týchto 
kontaktov čoraz viac priamo alebo 
nepriamo prenášajú.

red

Hünenberg sa predstavuje

Richard Aeschlimann predstavuje Hünenberg
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1.str. 

- vybudovanie osobného výťahu 
potrebného najmä pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu

- výmenu všetkých okien a opra-
vu resp. výmenu dverí 

- opravu vnútorných a vonkaj-
ších povrchov, a opravu uličnej fa-
sády reštaurovaním

- prebudovanie podkrovia kom-
plexnou rekonštrukciou, vrátane 
nového zateplenia a presvetlenia

- opravu klampiarskych kon-
štrukcií 

- rekonštrukciu vodovodných, 
kanalizačných a elektrických roz-
vodov

- nové nátery a maľby        

2. Prečo sa realizuje samotná re-
konštrukcia?

Ku komplexnej obnove objektu 
pristúpilo Mesto z viacerých dô-
vodov, z ktorých najdôležitejšie 
boli: odstrániť vlhnutie prízemia 
budovy,  zlepšiť stavebno-technický 
stav budovy jej rekonštrukciou a 
modernizáciou, sprístupniť všetky 
podlažia objektu aj osobám so zní-
ženou schopnosťou pohybu a tiež 
prebudovať objekt pre nový účel 
využitia.

3. Aké práce sa doposiaľ vyko-
nali a aké sa plánujú realizovať v 
objekte?

Rekonštrukčné a modernizačné 
práce uvedené v bode 1. sú rozdele-

né do dvoch etáp, pričom v II. etape 
budú realizované najmä práce v prí-
zemí objektu (okrem vstupnej haly, 
ktorá je súčasťou I. etapy), montáž 
výťahu, vybudovanie vonkajšej te-
rasy, zastrešenie únikového scho-
diska, oprava vonkajších povrchov 
a reštaurovanie uličnej fasády.   

4. Koľko fi nančných prostried-
kov bude stáť samotná rekonštruk-
cia a z akých zdrojov je fi nancova-
ná?

Finančné prostriedky na I. etapu 
rekonštrukcie sú dotáciou Minis-
terstva kultúry SR, programu „Ob-
novme si svoj dom“ vo výške 298 
745,27 €.  Z  prostriedkov Mesta 
boli fi nancované práce na demon-
táži a likvidácii azbestocementové-
ho obkladu podkrovia, ktorý ako 
nebezpečný odpad demontovala 
a odvážala špecializovaná fi rma, a 
náklady na likvidáciu boli 11 846,45 
€.  Druhá etapa rekonštrukcie si vy-
žiada fi nančné prostriedky vo výške 
285 660,00 €.

5. Kto vykonáva a realizuje re-
konštrukčné práce?

Generálnym dodávateľom stavby 
je banskoštiavnická fi rma STAVAS-
TA, spol. s r.o.

6. Kedy budú ukončené tieto 
práce?

Termín ukončenia I. etapy re-
konštrukcie je 30.05.2010. Nakoľko 

Mesto doposiaľ nemá potvrdené fi -
nančné prostriedky potrebné na re-
alizáciu II. etapy, celkové ukončenie 
rekonštrukcie budovy nie je možné 
v súčasnej dobe konkretizovať.

7. Čo v týchto priestoroch bude 
po ukončení rekonštrukcie, načo 
bude budova slúžiť, pre koho?

V prízemí objektu budú obchod-
né priestory s možnosťou využitia 
vonkajšej terasy, na I. poschodí  
pravdepodobne zostane Mestská 
knižnica, II. poschodie a podkrovie 
budovy budú slúžiť na rôzne kul-
túrne a spoločenské podujatia ako 
napr. výstavy, sympóziá, koncerty, 
malé javiskové formy a pod.  

8. Plánuje sa v budúcnosti aj ďal-
šia rekonštrukcia mestských bu-
dov, ak áno, ktorých?

V roku 2009 boli obnovené fa-
sády dvoch objektov v centrálnej 
mestskej zóne – bytového domu 
na Ul. A. Kmeťa 5 a objektu na Ul. 
Akademická 1. V súčasnosti má 
Mesto pripravenú projektovú do-
kumentáciu na rekonštrukciu ich 
vnútorných priestorov. Plánuje sa 
aj oprava objektu na Ul. A. Sládko-
viča 1, tzv. Belházyovského domu, 
oprava domu smútku Frauenberg 
a oprava objektu Hudobnej a ume-
leckej akadémie Jána Albrechta na 
Ul. Botanická 2 v Banskej Štiavnici.  

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž  

Rubigall čoskoro v novom šate

1.str.  vo veľkej Hre, kde sa po-
mocou indícií nakoniec ku pokladu 
dostal každý odvážlivec. Na detičky  
čakali tvorivé dielne. Tu  sa mohli 
naplno prejaviť ich vlohy a vytvoriť 
milú malú drobnosť, ako spomien-
ku na zimomriavky. Poobede sa tri-
krát naplnilo kino, vďaka bábkovým 
divadielkam a podvečer znovu na 
všetkých čakala rozprávková Čajov-
ňa a Nový zámok, ktorý trpezlivo 
chránili Štiavničania pred Turkami.

Na záver celej akcie sa v nedeľu 
v Kachelmane čítali rozprávočky a 
miešali drinky od výmyslu sveta.

Výmysel to bol veľký a príjemné 
bolo zistenie, že sme aj vo veľkej 
zime vďaka Zimomraveniu doká-
zali otvoriť brány ľudskosti, kde má 

spontánnosť prednosť pred upätos-
ťou a smiech  porazí všetky smútky 
sveta.

Chceli by sme v závere poďako-
vať tým, ktorí sa väčšou či menšou 
mierou spolupodieľali na úspešnom 
priebehu celej akcie a vďaka ktorým 
mala akcia úspech u malých aj veľ-
kých návštevníkov.

Menovite ďakujeme: p. Jozefovi 
Labudovi, Jankovi Majsniarovi, Eri-
kovi Forgáčovi, Ivanovi Lukáčovi, 
Monike Hricovej, Bibke Stankovej, 
Ivanovi Ladzianskemu, Hanke a Na-
tálke Cvečkovým, Jankovi Kvakovi 
a všetkým mládežníkom, ktorí boli 
súčasťou veľkej Hry v meste, Táni 
Polákovej, Mirke Kámenovej, Joze-
fovi Blaškovičovi, Petrovi Ernekovi, 

Erikovi Píšovi, Základnej umeleckej 
škole, Všeobecnej úverovej banke, 
Dexia banke a partnerom: Sloven-
skej automobilovej doprave, Penzi-
ónu Starý hostinec, Bytovej správe, 
s.r.o., SBM, Hotelu Grand Matej, 
Steiger, Hotelovej akadémii, Penzió-
nu Nostalgia, Penziónu Kachelman.

Zuzka Patkošová  za Odd.KCRaŠ

Ako Turci nedobyli Štiavnicu

Združenie turizmu Banská 
Štiavnica je záujmové združenie, 
ktorého hlavným cieľom je rozvoj 
regiónu v oblasti cestovného ru-
chu a spájať podnikateľov v tom-
to segmente priemyslu. Okrem 
už spomenutých členov, ktorých 
sme predstavili v minulých čís-
lach ŠN, vám chceme predstaviť 
ďalšiu trojku.

Prvým z dnešnej trojky pred-
stavených členov je Občianske 
združenie Sitnianski rytieri. Ide 
o združenie podnikateľov z ob-
lasti Počúvadlianskeho jazera. 
Ich záujmová činnosť je podobná 
ako Združenia turizmu. V rámci 
zlepšenia spoločnej spolupráce v 
regióne sa naše združenia spojili. 

Druhým predstaveným členom 
je cestovná kancelária Soren. 
Ponúka pobytové a poznávacie 
zájazdy, trhy, lyžovačky, školské 
zájazdy a expedície napríklad do 
Chorvátska, Bulharska a Grécka, 
či niekoľkodňové zájazdy do do 
miest ako Paríž, Londýn, Rím, 
Kodaň a ďalšie. Expedície mô-
žete zažiť v na kontinentoch ako 
Afrika a Južná Amerika. 

Tretím predstaveným je Ta-
tiana - ubytovanie v súkromí. 
Ide o ubytovanie v samostatnom 
dome, kde nájdete troj a dvojlôž-
kové postele, parkovacie miesta, 
gril, detské ihrisko a jedáleň. 
V roku 2004 bolo ubytovanie 
zrekonšturované. V prípade, že 
máte záujem si prezrieť webovú 
stránku združenia, prípadne jej 
členov, nájdete náš na www.ban-
skastiavnica.org. 

Ak máte záujem o vstup do 
združenia, píšte na info@ban-
skastiavnica.org.

Filip Ondriš, predseda združenia

ZTBS Informuje

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica  

v spolupráci s ART CAFÉ Banská 
Štiavnica vás pozýva na:
Jazzový koncert

13.3.2010  

o 21.00 hod.

v priestoroch  ART CAFÉ 
na Akademickej 2, B. Štiavnica  

Matúš Jakabčic Jazz Trio

Matúš Jakabčic, gitara
Róbert Ragan, kontrabas
Klaudius Kováč, klavír
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V tomto roku si pripomíname 
65. výročie od skončenia druhej 
svetovej vojny, najničivejšej  
vojny XX. storočia, ktorá spô-
sobila smrť desiatok miliónov 
vojakov i civilného obyvateľ-
stva  a napáchala nesmierne 
materiálne škody.

6. marec je významným dňom v 
histórii nášho mesta, ktoré oslobo-
dili vojaci Červenej a Rumunskej 
armády. Pri tejto príležitosti najvyšší 
predstavitelia  a občania mesta po-
ložili kytice kvetov k Pomníku pad-
lých hrdinov. Vzápätí sa v Klube 
dôchodcov na Námestí sv. Trojice 
konalo pietne zhromaždenie, ktoré 
pripravilo Mesto Banská Štiavnica 
a Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov. Prítomných privítal 
predseda OV SZPB Anton Greguss. 
Na úvod odznela protivojnová bá-
seň Andreja Plávku v podaní Jolany 
Šamovej a dve známe ruské vojno-
vé piesne, ktoré navodili pôsobivú 
atmosféru. Hlavný prejav prednie-
sol primátor mesta Pavol Balžanka. 
Podľa archívnych záznamov priblížil 
neľútostné boje s fašistickými voj-
skami na strednom Slovensku a pri 
oslobodzovaní nášho mesta. Pripo-
menul povinnosť ďalších generácií 
spomínať s úctou na tých, ktorých 
vojna odtrhla od rodín a ďaleko od 
vlasti pripravila o to najcennejšie – 
život. Neľútostná štatistika udáva, že 
v Banskej Štiavnici a v okolí padlo 
360 vojakov Červenej armády, 70 
Rumunov a 244 Nemcov. Obete boli 
aj na civilnom obyvateľstve.  Po pre-
jave primátora mesta nasledovalo 
odovzdanie Pamätného listu od His-
torickej skupiny pri Ústrednej rade 
SZPB trom priamym účastníkom 
bojov – pánom Antonovi Václave-
kovi, Jozefovi Kopčanovi a Emilovi 
Kotorovi. Rady priamych účastní-
kov SNP a oslobodzovacích bojov, 
sa, žiaľ, každoročne zmenšujú.

Skladbou o Banskej Štiavnici, 
ktorú zložila moskovská skladateľka 
Oľga Kuzmičevová, a hymnickou 
piesňou Kto za pravdu horí sa pietna 

spomienka skončila.
Jolana Šamová

Z prejavu p. primátora vyberá-
me: „Po prieniku nemeckých vojsk 
na Pohronie sa koncom septembra 
1944 očakával ich útok na Banskú 
Štiavnicu. 7. októbra 1944 prenikli 
do mesta prvé nemecké tanky v dru-
hej polovici októbra už Nemci mali 
v rukách všetky dôležité pozície v 
okolí Banskej Štiavnice. Povstalci 
prešli do hôr, podľa svojich možnos-
tí, na partizánsky spôsob boja. 

Hlavný smer útoku sovietskych 
a rumunských jednotiek vychádzal 
od Hontianskych Nemiec a Bohu-
níc. Bojovali tu vojaci 110. sovietskej 
divízie a rumunskej divízie Tudor 
Vladimirescu z 2. rumunskej ar-
mády zborového generála Atanasiu, 
nasadené v zostave 53. sovietskej 
armády. Postupovali cez Dekýš a 
vysokú. V horách sa s nimi dostávali 
do kontaktu skupiny partizánov a 
poskytovali im cenné informácie o 
teréne, komunikačnej sieti a situácii 
v obciach. 5. 3. partizáni samostat-
ného oddielu Sokol previedli so-
vietskych vojakov kpt. Kozikova cez 
Hornú Bakomi hornú štôlňu do tyla 
nepriateľa. Nečakané objavenie 350 
vojakov Čevenej armády spôsobilo 
smútok v nemeckej obrane a v ustu-
pujúcich jednotkách vypukla pani-
ka. To prispelo k oslobodeniu Piargu 
a Banskej Štiavnice. Štôlňa odvtedy 
nesie meno Partizánska. 

V noci 5.3. 1945 sovietske tanko-
vé útvary prelomili nemeckú obranu 
južne od Banskej Štiavnice a dostali 

sa na okraj mesta. 3.3. o pol piatej 
áno útvar 110. streleckej gardovej 
227. samohybnej a 18. motorizo-
vanej divízie zaútočili na nemecké 
postavenia v Banskej Štiavnici. Ich 
útok vychádzal od Ilije a Štefultova, 
zo Sv. Antona a z priestoru dnešných 
Štiavnických Baní. Boje na prístu-
poch k mestu a v samom meste pre-
biehali až do popoludnia. Prápory 
kpt. Michajlova a Vasijleva prenikli 
od nemocnice na Paradajz a Nemci 
ustúpili zo Starého mesta smerom 
na Teplú a Žakýľ. Pri ústupe vyhodi-
li do povetria časť hradobného múru 
pri Piarskej bráne, Beliansku bránu a 
časť budovy Štátneho reálneho gym-
názia A. Kmeťa. 

Oslobodenie Banskej Štiavnice 
ako významného oporného bodu 
nepriateľskej obrany pozdravilo 
v Moskve 20 delostreleckých sálv 
a hlavný veliteľ Červenej armády 
ho spomenul vo svojom rozkaze. 
Správu o oslobodení nášho mesta 
uverejnila 8.3. 1945 aj moskovská 
Pravda.“ 

Vážime si tieto obete a zároveň 
aj obetavé dielo desiatok ilegálnych 
pracovníkov všetkých názorových, 
politických smerov, ktorí prispeli k 
porážke vojnovej totality a obnove 
demokracie po 2. sv. vojne. Dovoľte, 
aby som sa v mene banskoštiavnic-
kej samosprávy poďakoval všetkým 
vám, účastníkom bojov a pozosta-
lým, a zaželal vám všetko dobré 
– zdravie a veľa spokojných dní s 
vašimi najdrahšími,“ dodal na záver 
príhovoru Mgr. Pavol Balžanka.

Spomíname s úctou a vďakou

Aj v našej škole sme žili olympi-
ádou. Fandili sme našim športov-
com či už hokejistom, lyžiarom, 
skokanom, krasokorčuliarom, 
biatlonistom... S napätím sme 

sledovali športové snaženie A. 
Kuzminovej. O to viac nás potešilo 
stretnutie s touto milou, skromnou 
reprezentantkou Slovenska v Ban-
skej Bystrici, kde ochotne s nami 

zapózovala. Odovzdali sme jej po-
zdrav od žiakov našej školy. Bol to 
pre nás výnimočný zážitok. Ďa-
kujeme a prajeme mnoho ďalších 
športových úspechov.    ZŠ J. Kollára

Stretnutie s víťazkou A. Kuzminovou

Klub dôchodcov Štefultov ten-
to rok oslavuje 23. výročie svojej 
činnosti. Ako každý rok sa čle-
novia KD zúčastňujú spomienok 
na významných udalostiach ako 
5. marec, 9. máj a 29. august. V 
spolupráci so Zväzom protifa-
šistických bojovníkov upravovali 
pomník obetí 2. sv. vojny. K po-
mníku prídeme, pripomenieme 
si tieto udalostí, položíme kyticu, 
zapálime sviečky. Aj tento rok sa 
to zopakovalo. Žiaľ, že napriek 
výzve ani jeden z obyvateľov obce 
sa nezúčastnil podujatia. Ale my 
nezabúdame na tých, čo položili 
svoje životy za našu slobodu. 
Ľudmila Šebeňová, KD Štefultov

Výročie oslobodenia obce

TIK v B. Štiavnici dostala pred 
niekoľkými dňami prosbu od prí-
buzných bývalého vojaka Červenej 
armády Šurygina Vadima Vladimi-
roviča , ktorý padol pred 65. rokmi 
v boji za oslobodenie nášho mes-
ta. Jeho vnuk sa zaujímal o hrob 
svojho starého otca. Pátrali sme na 
Zväze protifašistických bojovníkov, 
v štiavnickej matrike i na Správe 
cintorínov... Na stopu nás priviedli 
očití svedkovia (páni vyše 80-roč-
ní), ktorí si pamätali, že vojakov 
ČA pochovávali v priestoroch 
dnešného Pamätníka padlých (ten 
bol postavený v r.1952) a na cin-
toríne za Piarskou bránou. Neskôr 
ich však exhumovali a previezli na 
vojenský cintorín do Zvolena. Táto 
informácia sa nám potvrdila v Štát-
nom okresnom archíve. Zoznamy 
exhumovaných vojakov z roku 
1946 sú však nekompletné, takmer 
polovica fi guruje pod označením 
„neznámy vojak.“ Z Informačnej 
kancelárie vo Zvolene sme dostali 
správu, že na vojenských hroboch  
sú mená iba vyšších šarží. Jedno-
duchí vojaci spia svoj večný sen v 
masovom hrobe.  Takúto informá-
ciu sme poslali do Chabarovského 
kraja s priložením aspoň fotografi e 
štiavnického Pomníka padlých ako 
dôkazu, že na hrdinov nezabúda-
me. Vzápätí sme dostali poďakova-
nie od príbuzných.     TIK B. Štiavnica

Poďakovanie

65. výročie oslobodenia si pripomenuli občania nášho mesta
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Moja duša je v týchto dňoch 
bojiskom, kde rozum a súdnosť 
vedie vojnu so zlosťou, ktorú 
rozdúchavajú poryvy byro-
kratických vetrov. Bola by som 
radšej, keby môj rozum a moja 
duša žili v mieri, no okolnosti 
posledných dní tomu neprajú.

Keď som pred 20 rokmi v 16. čís-
le Štiavnickej verejnosti napísala a 
uverejnila článok s názvom „Prežije 
Botanická záhrada rok 2000?“, ne-
mohla som tušiť, že síce prežije, ale 
hrozba ako Damoklov meč bude 10 
rokov  po tomto dátume ešte aktu-
álnejšia, než kedykoľvek predtým.

Botanická záhrada, založená v 
roku 1838, ktorú familiárne nazýva-
me „Botanikou“, kedysi z historic-
kého i odborného dendrologického 
hľadiska skvost, kde sa dali obdivo-
vať cudzokrajné dreviny, ktorých tu 
bolo viac ako 220 druhov, kde bolo 
miesto príjemných prechádzok a 
odpočinku, prvého randenia i po-
kojnej zábavy pri zvukoch hudby, 
postupne zarastajúca, chátrajúca, 
devastovaná, no napriek tomu ži-
votaschopná, má dostať poslednú 
smrteľnú ranu, ranu z milosti,  v 
podobe zrušenia jej ochrany, ktorú 
doteraz napriek všetkému od tohto 
štátu požívala.

 
Vážení spoluobčania, dobre číta-

te. Ochrana Botaniky má byť one-
dlho minulosťou! Byrokrati v mene 
revízie maloplošných chránených 
území na Slovensku pripravujú jej 
vyňatie zo zoznamu ochrany, dôvo-
diac to duplicitou. Že veď „je chrá-
nená zákonom o pamiatkach“.

Hlúpych rozhodnutí o tomto 
meste, tváriacich sa múdro, bolo 
už dosť.  Za všetky hádam to najo-
katejšie, týkajúce sa centra a v ňom 
Námestia sv. Trojice, vtedy ešte 
Námestia Slobody, keď sa rozhod-
nutím o komplexnej obnove histo-
rického jadra mesta zabil jeho živý 
organizmus a po postupnom odu-
mieraní bol ukončený takmer defi -
nitívnou smrťou. Trvalo desaťročia, 
kým sa Trojicu podarilo vzkriesiť, 
ale plnokrvnosť a živosť jej zatiaľ už 
nikto nevrátil.

     Nechcem sa zmieriť ani so si-
tuáciou na Trojici, ani s podobnou 
možnosťou, ktorá čaká aj Botanic-
kú záhradu, ak sa zámer byrokra-
tom podarí uskutočniť.

A čo vy, občania tohto mesta, 
vám je to vari jedno ?

Myslím že opäť nadišiel čas veľmi 
úzkostlivo a zodpovedne zvažovať, 
kto svojimi aktivitami sleduje veci 
verejnoprospešné a kto ich chce 
zneužiť vo vlastný prospech, alebo 
v prospech niekoho, kto má penia-
ze, a teda aj moc. Konské pólo na 
Štrbskom plese nech je tiež dosta-
točným mementom!

Nie nechcem znevažovať, len 
pokladám za správne poukázať na 
myšlienkovú kontinuitu s minulým 
úsilím a hľadaním prospechu pre 
všetkých aj dnes. Úprimne verím, 
že nie som len sama.

Oľga Kuchtová

Stanovisko k oznámeniu o zámere 

zrušiť  maloplošné chránené úze-

mie – Chránený areál „Banskoštiav-

nická botanická záhrada.

Dňa 23.02.2010 ste listom č. 
2010/00201 – Fi doručili Mestu 
Banská Štiavnica Verejnú vyhlášku 
o „Oznámení o zámere zrušiť malo-
plošné chránené územie – Chráne-
ný areál Banskoštiavnická botanic-
ká záhrada“. 

Ako dôvod zámeru uvádzate du-
plicitnú ochranu Chráneného are-
álu - Banskoštiavnickej botanickej 
záhrady, ktorá je zároveň pamiat-
kovo chráneným objektom, čoho 
súčasťou sú aj budovy Strednej 
odbornej školy lesníckej a Strednej 
priemyselnej školy S. Mikovíniho.

Botanická záhrada, situovaná v 
severovýchodnej časti historického 
jadra mesta bola vysadená postup-
ne v r. 1838 – 1861. Okrem samot-
nej záhrady plnej vzácnych drevín 
- vysadených v polovici 19.storo-
čia takmer 500 sadeníc domácich 
i cudzokrajných stromov a kríkov, 
vznikla ambícia v jej areáli vybu-
dovať reprezentačné sídla hlavných 
fakúlt Baníckej a lesníckej akadé-
mie, ktoré sú tohto času súčasťou 
pamiatkového fondu a sú zaradené 
v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO, ako najvzác-
nejší súbor pamiatkových objektov 
bývalej Baníckej akadémie, prvej 
vysokej školy technického charak-
teru na svete. 

Na pamiatkovo chránené objekty 
sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu na 
rozdiel od zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny,  ktoré-
ho   §14 sa  vzťahuje na tretí stupeň 
ochrany na maloplošné chránené 
územie – Chránený areál „Ban-

skoštiavnická botanická záhrada“. 
Ustanovenia pamiatkového záko-

na nezabezpečujú ochranu prírody 
podľa §-u 14 zákona    č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny,  t.j. 
nejde o duplicitnú ochranu, len o 
ochranu pamiatkových objektov. 
Tým vážne hrozí narušenie súčas-
ného stavu chráneného areálu Ban-
skoštiavnickej botanickej záhrady a 
spôsobenie nenapraviteľných škôd 
na drevinách rastúcich na malo-
plošnom chránenom území.

Botanická záhrada v Banskej 
Štiavnici je unikátnym areálom, 
ktorý dotvára prostredie cenných 
pamiatkových objektov zapísaných 
v zozname UNESCO a povinnos-
ťou štátu a občanov je toto kultúrne 
a prírodné dedičstvo ochrániť a za-
chovať pre budúce generácie.

Z príslušných ustanovení „Správy 
o prehodnotení chránených území 
schválenej MŽP SR zo dňa 30. ja-
nuára 2008“ nevyplýva jednoznač-
ná povinnosť vyradenia chránené-
ho územia typu chráneného areálu 
z národnej siete chránených území. 
Správa len odporúča, aké druhy 
chránených území by mali byť do 
nej prednostne zaradené, resp. kto-
ré by do národnej siete chránených 
území nemali byť zaradené.

Záver: Mesto Banská Štiavnica 
vzhľadom na uvedené nesúhlasí so 
zámerom zrušenia maloplošného 
chráneného územia – Chráneného 
areálu „Banskoštiavnickej botanic-
kej záhrady“ a žiada Krajský úrad 
životného prostredia v Banskej 
Bystrici o ponechanie súčasného 
stupňa ochrany tohto areálu.

Mgr. Nadežda Babiaková

prednosta úradu

Damoklov meč nad Botanickou záhradouMarcové zasadnutie 
kultúrnej komisie

Dňa 2. 3. 2010 sa uskutočnilo 
druhé tohtoročné zasadnutie KK, 
na ktorom sa členovia komisie 
venovali nasledovným témam:  
Kontrola využitia fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta 
žiadateľov na kultúrne aktivity 
v roku 2009, Správa o činnosti 
MsÚ - OKCRaŠ v oblasti kultúry 
za minulý rok, Kalendár kultúr-
nych podujatí na rok 2010, ale aj 
Príprave na ocenenie najlepších 
v oblasti kultúry a vyhodnote-
nie verejnej ankety o osobnosť, 
kolektív a podujatie roka 2010, 
tak ako to bolo zverejňované 
počas mesiaca február na strán-
kach Štiavnických novín, inter-
netovej stránke a miestnej VIO 
TV. Komisia kultúry uverejňuje 
všetkých nominantov, ktorí vzišli 
z verejného hlasovania v abeced-
nom poradí: 

Kategória osobnosť roka 2009: 
Mgr. Berešíková Zlatka, Ber-
náthová Janka, Blažková Ľudmi-
la, Ebert Andrej, Garaj Marián, 
Ing. Hricová Monika, Ing. Arch. 
Chovan Peter, Ivaška Peter, Ko-
leda Jaroslav, Dr. Labuda Jozef, 
Ing. Lužina Ľubomír, RNDr. 
Michalská Viktória, PaedDr. Ne-
mcová Beata, RNDr. Novák Ján, 
Pál Arpád, Mgr. Petrová Mária, 
Ing. Štepáneková Dalma

Kategória kolektív roka 2009: 
A(utorský) klub, ICM, OKCRaŠ, 
OZ Túlavá labka, Paradajz pikčr, 
SBM-kolektív, Sitňanka, Spe-
vácky zbor pri ZUŠ, Štiavničan, 
Štokovec-O.z., Šukar dzivipen, 
Texasky, ZUŠ

Podujatie roka 2009: Adventný 
kalendár SBM, Budenie Sitnian-
skych rytierov, Festival kumštu, 
remesla a zábavy, Inšpirácie spod 
Sitna, koncert Fragile, koncert 
pre Túlavú labku, Nezabudnu-
té remeslá, Noc s Andersenom, 
Nočný Starý zámok, Salamander, 
Šarkaniáda, Štiavnická literárna 
jeseň, Štiavnický tajch, Texasky 
okolo sveta, Trať mládeže, Uto-
penec, Živý šach

Podľa počtu opakovaných no-
minácií komisia kultúry určila 
poradie troch víťazov v každej 
kategórii, ktoré budú vyhlásené 
na slávnostnom podujatí v prie-
behu mesiac apríl, kde bude tiež 
vyhlásené meno víťaza spomedzi 
hlasujúcich. 

/kk/ 

Botanická záhrada
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Fitnes centrum v plavárni

Na plavárni je novootvorené fi tnes 
centrum. Otváracie hodiny: Ponde-
lok - piatok: 11.00 - 20.00 hod., sobo-
ta - nedeľa: 10.00 - 20.00 hod. Príďte 
si zacvičiť a urobte niečo pre svoje 
zdravie a vyformujte si postavu. Te-
šíme 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
ICM Banská Štiavnica a Art Cafe

organizuje vrámci Európskeho 
týždňa boja proti rasizmu nasledov-
ný program :

17.3.2010 Art Cafe 8:00 - Most 
cez rieku Wadi spolu s následnou 
besedou pod vedením študentov 
UMB - Európske štúdiá, 17.3.2010 
ICM Banská Štiavnica, 9:00 - Mul-
tikultúrne vzdelávanie - Nadácia 
Milana Šimečku, 10:30 – Multikul-
túrne vzdelávanie Nadácia Milana 

Šimečku Európsky týždeň boja proti 
rasizmu sa uskutočňuje každý rok v 
týždni okolo 21. marca. Tento deň 
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 
za Medzinárodný deň odstránenia 
všetkých foriem rasovej diskrimi-
nácie ako reakciu na vraždu 70 de-
monštrujúcich v Sharpeville v Južnej 
Afrike v roku 1960.

V prípade záujmu nás kontaktujte 
na 045/ 692 21 51 alebo bs@icm.sk

Základná organizácia č.125 Slo-
venského zväzu telesne postihnutých 
v Banskej Štiavnici žiada svojich čle-
nov, aby do termínu výročnej člen-
skej schôdze dňa 16.4.2010 uhradili 
členské príspevky. Kto do tohto dá-
tumu nebude mať vyrovnané člen-
ské za rok 2009, bude vyradený zo 
zoznamu členov zväzu. Veríme, že 
toto dlhé časové obdobie využijete 
na splnenie svojich povinností. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

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

Výročná členská schôdza MO 
SRZ Banská Štiavnica

Oznamujeme členom MO SRZ 
Banská Štiavnica, že výročná členská 
schôdza sa bude konať 20.03.2010 od 
08,00 hod v kine Akademik. Žiada-

me vás o hojnú účasť. Výbor MO SRZ 

Poďakovanie

Lions klub B. Štiavnica zorgani-
zoval  predaj Vianočného punču na 
Trotuári a výťažok z tejto činnosti 
vo výške 200eur venoval ,,inak ob-
dareným deťom“ z OZ Margarétka. 
Všetkým, ktorí sa na zrealizovaní 
tohto podujatia podieľali, srdečne 
ďakujeme.

„Hoci si od-
išiel a niet ťa 
medzi nami, 

ale v našich 
srdciach zo-
stávaš stále s 
nami.“

Dňa 10. marca 2010 uply-
nulo 10. rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, brat, švagor 
Augustín Krieger. S láskou 
spomínajú manželka a dcéry 
Ida a Ivana s manželmi. 

Dňa 13. marca 
2010 sa dožíva 
významného ži-
votného jubilea 
Ing. Juraj Čabák. 
Veľa šťastia, pev-
né zdravie, mnoho 
osobných a pracov-
ných úspechov, spokojnosť a 
pohodu do ďalších rokov pra-
je Mgr. Pavol Balžanka.

K blahoželaniu sa pripája aj 
redakcia ŠN

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

Zima pomaly vrcholí  v Banskej 
Štiavnici. Preto sme sa opýtali, 
ako podnikatelia hodnotia 
zimnú sezónu v našom meste 
a prínos lyžiarskeho strediska. 
Naša zástavka bola v Pizzerii  
– Reštaurácii Nad Kozákom na 
Námestí sv. Trojice, ktorá je 
otvorená od 23.5.2008.

V tejto súvislosti sme oslovili ma-
jiteľa p. Mariana Čierneho a položili 
sme mu pár otázok:

• Ako hodnotíte zimnú  turistic-
kú sezónu v Banskej Štiavnici?

Naše mesto a zimná turistická 
sezóna nejako nejdú dokopy. My 
sme skôr mesto zamerané na letnú 
sezónu, aj keď ten to rok vykuklo 
niekoľko lastovičiek a mesto uro-
bilo nejaké menšie akcie, nie sú to 
akcie takého druhu ako v lete, ale aj 
to poteší. 

• Zvýšil sa váš počet zákazníkov, 
ako sa otvorilo lyžiarske stredisko?

Do lyžiarskeho strediska chodia 
zatiaľ hlavne jednodňoví lyžiari, 
ktorí ráno prídu a na obed odídu a 
v BŠ sa ani nezastavia. Nárast lyžia-
rov sme cítili vo vianočnom týždni 
a cez víkendy, ktoré priali počasiu. 
Lyžiarske stredisko je ešte mladuč-
ké, takpovediac v plienkach, chce 
to čas, kým sa rozšíri  a zdokonalí 

svoje služby, potom určite pritiahne 
viac lyžiarov aj takých, ktorí pobud-
nú v BŠ dlhšie.

• Pocítili ste dopad ekonomickej 
krízy? 

Na túto otázku by som bol ešte 
na konci roka odpovedal úplne ináč 
ako teraz, mám taký pocit, že kríza 
a hlavne  dopad krízy sa začal preja-
vovať v našom meste až začiatkom 
tohto roku. Cítime to aj my, počet 
zákazníkov oproti minulému roku 
je viac ako o polovicu menší.

• Ale napriek tomu som počul že 
mate nejaké novinky?

To áno kríza nekríza musíme ísť 
ďalej, preto sme na konci minulého 
roku rozšírili svoje služby aj o reš-
tauráciu. Denne ponúkame obedo-
vé menu a máme novinku, vozíme 
obedy aj domov k zákazníkovi.

• Čo konkrétne teda ponúkate?
Niekedy si myslím, že sme tak-

povediac aj tri v jednom . Máme 
široký výber pizzí, chutné domáce 
jedlá, teda raňajky od 9. hod., obe-
dy, večere do 22,00 hod. A kto nemá 
práve chuť jesť, môže prísť si len tak 
posedieť do prijemného prostredia.

Ponuka je naozaj pestrá. Pre zá-
kazníkov ponúkame možnosť uspo-
riadania rodinných osláv, narode-
nín, rôznych stretnutí,... 

• Aké máte otváracie hodiny?

Máme dvojitý harmonogram ho-
dín letné a zimné. Cez  leto od 7.00 
– 01,00 hod. a cez zimu od 9,00 – 
23,00 hod.

• Čo by ste chceli odkázať čitate-
ľom ŠN, obyvateľov a návštevníkom 
Banskej Štiavnice?

Našou prioritou je pizza, ktorú 
naši kuchári robia s láskou. Pripra-
vujeme veľa rôznych akcií a zľiav, o 
ktorých sa viac dozviete na www.
nadkozakom.sk 

P. Čiernemu želáme, aby sa mu v 
jeho podnikateľskej činnosti darilo 
aj naďalej a návštevníci sa radi sem 
vracali.

Za rozhovor poďakoval Mgr. Michal Kríž

Služby v oblasti cestovného ruchu
Banská Štiavnica – moje rodisko

 11.1. Paulína Ľuptáková, 12.1. 
Petra Kubášová, 12.1. Aneta Hu-
decová, 15.1. Michal Krnáč, 15.1. 
Veronika Stračinová, 18.1. Lenka 
Šajmerová, 27.1. Emília Mária 
Peťková, 29.1. Damián Buzalka, 
2.2. Sára Ruckschlossová, 5.2. 
Sofi a Palášthyová, 5.2. Sebasti-
án Prokay, 9.2. Diana Sýkorová, 
14.2. Nella Rihová, 23.2. Dušan 
Kalaba, 25.2. Branislav Eremiáš.
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI 

11.2.Peter Pecník a Gabi Dani-
ela Panaitescu, 11.2. Marián Špila 
a Zuzana Koledová, 26.2. Michal 
Kukura a Mgr. Zuzana Kršiako-
vá.
 NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

17.1. Martin Suchý vo veku  23 
rokov, 20.1. Mária Chrienová vo 
veku 80 rokov, 13.1.Pavol Mlyná-
rik vo veku 87 rokov, 31.1. Mária 
Kováčová vo veku 73 rokov, 2.2. 
Juraj Cibuľa 70 rokov, 5.2. Mária 
Peťková vo veku 85 rokov, 6.2.Mi-
chal Uhler vo veku 24 rokov, 9.2. 
Ľudmila Škultétyová vo veku 78 
rokov, 13.2. Edita Pokorná vo 
veku 98 rokv, 17.2. Jozefa Orav-
cová vo veku 95 rokov, 19.2. Ján  
Bernát vo veku 67 rokov, 28.2. 
Zlatica Majchráková vo veku 80 
rokov.                       J.Simonidesová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Marian Čierny
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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

Po rokoch lyžiarskeho pôstu sa 
vďaka novootvorenému stre-
disku Salamandra Ski resort, 
skvelým lyžiarskym pod-
mienkam a podpory vedenia 
školy  podarilo zorganizovať 
lyžiarsky výcvik študentov 2. 
ročníka SPŠ S. Mikovíniho v B. 
Štiavnici. 

Správne načasovanie- od 8. – do 
12. 2. 2010, 90 cm technického a 
prírodného snehu, sľubovalo neza-
budnuteľné zážitky. A tak sa aj sta-
lo. I počasie sa predviedlo: mrzlo, 
až prašťalo, výdatne snežilo, v stre-
du nás k svahu pripútalo slniečko. 
Záver týždňa bol tak trochu upla-
kaný, padal dážď so snehom, ale my 
sme vydržali.

Odozvy našich študentov boli 
viac ako pozitívne. Prinášame vám 
pár postrehov niektorých nadšen-
cov.

Človek zisťuje, že aj učitelia sú 
len ľudia a v civile /mimo dosahu 
školských lavíc/ dokonca fakt milí a 
ochotní. Presvedčili nás o tom hneď 
v prvý deň vedúci kurzu , pán pro-
fesor M. Prokein a naša matikárka, 
p. prof. T. Štepáneková.  Cítili sme 
sa ako v inom, čarovnom svete, hoci 
nastali aj temné chvíľky (pády, čel-
né zrážky ap.) Mnohí sme zistili, že 
aktivovať možno aj iné ako žuvacie 
svaly. A tie na druhý deň napriek 
intenzívnym pokusom o strečing 
nenormálne boleli. Na svah sme sa 
dostavili teoreticky a takticky pri-
pravení. Veď vieme lyžovať. Pohľad 
dolu od vrcholovej stanice na str-
minu končiacu v nedohľadne však 
zredukoval naše prvotné nadšenie 
na priam hmatateľný strach. Na 
moje obrovské prekvapenie, padala 
som menej, ako sa dalo. Bez sar-

kazmu a iných príbuzných odrôd 
humoru môžem vyhlásiť, že som 
si lyžiarsky užila. So svahom som 
kamarátka a s partiou tiež. A moje 
lyžiarske umenie sa za obetavej tr-
pezlivosti  p. prof. Štepánekovej 
sľubne vyrysovalo. Takže. Vďaka za 
úžasne strávený čas!  (Z. Révaiová  
2.B)

Na lyžiarskom sme zažili veci, 
aké sa nikde inde nevyskytnú. 
Hneď v utorok „šme še pobavili“, 
keď nám náš telocvikár vymyslel 
snežné hry typu: podliezanie palíc, 
vláčik, či pokusy o slalom medzi 
palicami. Veronika Zuzulová , tras 
sa! V stredu nás prišiel navštíviť náš 
pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič

S lyžami a pani zástupkyňa Mgr. 
B. Kyselová – bez lyží. Bol nádherný 
slnečný deň, a tak sme sa predviedli. 
Jazdili sme za naším telocvikárom 
ako kačičky pekne v rade za sebou.

S Ľubkou sa nám to tak zapáčilo, 
že naša rýchla jazda takmer ohro-
zila mladý život nášho mobilného 
kameramana Jana.

V bublinke sa nám podarilo tak 
rozosmiať pána s oranžovými  ro-
signolkami,  že takmer vypadol zo 
sedačky.  (Bea Miháliková a Ľubka 
Luptáková  2.A)

Najpríjemnejší moment v celom 

kurze bol pobyt v BUBLINKE. Keď 
celý salamandrovský areál trpel ná-
pormi  vetra, snehu a zimy. A na 
lanovke , v bublinke útulne a  tep-
lúčko!  Bublinka, nikdy ti to neza-
budneme!  (Lucka  Gondášová 2.B)

Oceňujem fakt, že sme vďaka la-
novke utužovali  našu partiu i me-
dziľudské vzťahy. Spoznali sme nové 
tváre a dobrých ľudí. Raz si tak se-
díme, Bea, Ľuba a ja, plus jeden ne-
známy pán. Bea  poznamenala, že je 
hladná. V tom okamihu sa náš ne-
známy otočil a ponúkol jej obložený 
chlebík. Vrodená hanblivosť však 
zvíťazila nad hladom, nuž odmietla. 
Odolala aj kávičke. Neodolali sme 
však výbornej lyžovačke, za čo  ďa-
kujeme. Boli by sme radi, keby sme 
sa jej mohli zúčastniť aj na budúci 
rok. Ale to nás vystriedajú dnešní 
prváci. (Ján Mojžiš 2.A)

Sme radi, že sa nám podarilo 
nadviazať na dobré zvyky z minu-
losti a poskytli sme našim študen-
tom možnosť zdokonaliť sa v takom 
krásnom športe ,ako je lyžovanie. 
Dúfame, že budúci rok priláka via-
cej študentov SPŠ S. Mikovíniho a 
s novými zážitkami sa prihlásime 
zas. Takže o rok dovidenia!

  Mgr. Beata Chrienová

SPŠ S. Mikovíniho na lyžiarskom výcviku

Študenti SPŠ S. Mikovíniho na lyžiarskom výcviku
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Sobota 13.3.

PARANORMAL ACTIVITY
Horor, triler, mysteriózny, USA 2007, 86 min. MP 18, vstupné 2 €, začiatok premietania:18:30 hod.

Psychologička Abigail Tyler (Milla Jovovich) vyšetruje rad ľudí, ktorí majú rovnaké nočné mory. Všetci si zhod-
ne spomínajú na sovu s velkými 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 a skutočne stali na 
severe Aljašky, v meste Nome. Aby boli udalosti tohto príbehu lepšie vysvetlené, zakomponoval režisér do 
fi lmu skutočné zábery z vyšetrovania.

Streda 17.3.

PERCY JACKSON ZLODEJ BLESKU
Mysteriózny, sci-fi , Kan./USA, 2010, 101 min., MP 12, vstupné 2,20 €, začiatok premietania:18:30 hod.

Väčšinu z nich však postretne strašný osud v rukách netvorov. Iba niekoľko málo detí sa dozvie o svojej to-
tožnosti "polobohov". Tieto deti sú umiestnené na ostrov , kde sa pripravujú na svoj osud. Jedným z nich je aj 
Perseus "Percy Jackson". 
Dvanásťročný chlapec, polovičný syn Poseidona, ktorý na začiatku nič netuší o svojom osude. Neverí magic-
kým príhodám, ktoré sa okolo neho dejú. Percy sa musí za pomoci Grovera Underwooda - syna, Hermesa a 
Annabeth Chaseovej - Aténinej dcéry vydať na cestu naprieč Spojenými štátmi, kde počas nej čelí mnohým 
mýtickým nepriateľom, pevne odhodlaný ich zastaviť.

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Martin Babjak (spev) a Daniel Buranovský (sprievod) 
5. 4. 2010 (pondelok)
Evanjelický kostol, Banská Štiavnica, 16 hod. 
Vstupné 8,50 € , v predpredaji (do 31.marca 2010), 10 € na mieste
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu,
tel.č.:045/290 90 08, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk

KINO AKADEMIK

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

Je nedeľa poobede a s manžel-
kou Júliou ideme na ohlásenú 
návštevu k pani Márii Foltá-
novej na Staromestskú ulicu. 
Cestou fotím opravené domy 
a domčeky v Dolnej Ružovej. 
Nádherné farebné sú tieto 
domy, cestou stretávame 
známych, pristavíme sa pri 
majiteľoch malého domčeka, 
prehovoríme pár viet, prekva-
pene pozeráme na zmiznutý 
dom, aj malý obchodík. Ktovie, 
čo tam vyrastie. 

Už zvoníme pri bránke a prišla 
nám otvoriť gazdiná domu pani 
Mária Foltánová. Prebehlo srdečné 
privítanie, tak ako sa na priateľov 
patrí. V pekne vykúrenej a zaria-
denej izbičke, stôl pripravený na  
ohlásenú návštevu. Po uložení do 
kresiel začali spomienky na nebo-
hého manžela kapitána Štefana Fol-
tána, zástupcu náčelníka policajtov.

Spomíname na rok 1961, keď 
som bol s manželmi Foltánovcami 
pri Kolpašskom jazere, mal som 
narodeniny 18 rokov a na stávku 
som preplával  Kolpašské jazero. 
Spomienky sa vracajú do cukrár-
ne u pána Hohoša v budove opro-
ti Grandu, na prízemí vzadu, kde 
pani Marienka, vyučená cukrárka, 
pracovala. Neskôr pracovala ako 
vedúca predajne. Do tohto roz-
behnutého rozhovoru zvonček na 
bráne ohlásil ďalšiu návštevu a to 
pani Júliu Sikulovú. Rozbehol sa 
ďalší kolobeh spomienok na hotel 
Grand, kde Jucika robila vedúcu, 
spomienka letela aj na železničnú 
stanicu do reštaurácie, aj tam pani 
Sikulová pracovala ako šéfk a.  Spo-
mienka na manžela Lacka  Sikulu 
ako sanitkára na epideomologickej 
stanici, ktorá mala sídlo v dome 
vedľa Rubigallu. Krásne spomienky 
na Námestie sv. Trojice. Život na 
námestí začínal v stredu, piatok a 

v sobotu približne o tretej hodine 
nadránom príchodom trhovníkov, 
ktorí rešpektovali nočný pokoj a 
šetrne rozkladali svoj tovar.  Z ob-
lokov na 2. poschodí mali prehľad 
o sortimente ponúkaného tovaru, 
počnúc známou pukanskou cibuľ-
kou a zeleninou po voňavú peče-
nú husacinu, živé prasiatka...O to 
sú ochudobnení turisti, ktorí dnes  
prídu na námestie. Námestie bolo 
čisté, hoci trhovníci boli rozložení 
od kostola sv. Kataríny minimálne 
až po Lýceum. Spomínala  na spo-
lunažívanie, bolo bez preháňania 
fantastické, ďalej aké prevádzky sa 
nachádzali na námestí. Mäsiarstvo 
Považan, knižnica, Banský archív, 
potraviny, mliekareň. V Boháčov-
skom dome (198/II) kúpele, prá-
čovňa a čistiareň pani Királyovej, 
krajčír, pekár Ozvald, hore krč-
mička u Lackovej (Pod Červenou 
studňou). Smerom naspäť obuvník, 
krámik v Kolárovom dome atď. 

Veľa sme toho pospomínali a 
bolo veru aj na čo spomínať. Na-
koniec naše priateľky vypísali pri-
hlášky do Klubu seniorov, Júlia to 
odfotila a s úsmevom na tvári sme 
sa rozlúčili. Vo štvrtok odpoludnia 
prídu na prvé posedenie do nášho 
klubu, kde v tomto dome rodina 
Sikulová bývala  až do 15.10.1979. 
Tak skončila jedna návšteva, bolo 
nám príjemne a veľa sme sa aj do-
zvedeli. Ďakujeme.

S úctou Vlado a Julka Popracovci

Na nedeľňajšej návšteve u Foltánovcov

Reality
Prenajmeme skladové/obchod- 

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

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kancelár-
ske priestory. Sú vhodné pre ka-
derníctvo a kozmetiku, tel.č.: 0903 
148 876

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

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 dom vo Svätom Anto- 
ne, tel.č.: 0905 224 541

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

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

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

Ponúkam podnájom v podkro- 
ví  RD, tel.č.: 0910 488 211

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

Ponúkam lacný privát, cena do- 
hodou, tel.č.: 0914 258 523
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Pozvánka
V sobotu 6. marca sa v klu-
bovni OZ Margarétka stretli 
rodičia s deťmi v najvšako-
vakejších nočných úboroch. 
No ak si myslíte, že sa takto 
vystrojení chceli uložiť k spán-
ku, veľmi sa mýlite, lebo ich 
bláznivá pyžamová "párty" by 
prebudila aj toho najväčšieho 
sedmospáča.

Po úvodnej minúte ticha a vrúc-
nej spomienke na Ivetku Zajdeno-
vú si deti zaspievali s ujom Paľom. 
(Nič by si neželala viac, ako uvidieť 
ich šťastným smiechom rozkvitnu-
té tváričky). Nasledovali súťaže, v 
ktorých vďaka drobným, ale po-
voleným švindľom pánov rozhod-
cov zvíťazil úplne každý. Úžasná 
zábava pokračovala v neúnavných 
tanečných kolách a v záplave pole-
tujúcich balónikov. Akoby sa spolu 
s nimi vznášali aj deti. Akoby sa v 
hudbe a tanci rozplynuli ich bo-

liestky a trápenia. Akoby v tých 
chvíľach neexistovali žiadne barié-
ry. Krátke pauzy na odpočinok po-
trebovali len utancovaní rodičia. 
Spestrením programu bola mini 
playback show, v ktorej excelovala 
malá Mirka s piesňou Horehronie. 
Zábava  pokračovala  do zotme-
nia, potom sa už milé Margarétky 

rozpŕchli do všetkých kútov Slo-
venska. Veríme, že dobrá nálada 
a pekné spomienky ich budú ešte 
dlho hriať pri srdiečkach.

Toto krásne podujatie spon-
zorsky podporili Potraviny pána 
Erneka, ANDO Plus, s.r.o., Veľký 
Krtíš. Srdečná vďaka.

J.Bernáthová

Margarétka v pyžame

Dňa 25.2.2010 sa uskutočnilo 
vo veľkej prednáškovej sále 
Strednej priemyselnej ško-
ly Samuela Mikovíniho v B. 
Štiavnici valné zhromaždenie 
Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska, na ktorom 
bola zhodnotená jeho činnosť 
za rok 2009 a bol zvolený nový 
výkonný výbor.

Do vedúcich funkcií boli zvolené 
nasledovné osoby,  predseda Ing. J. 
Malchárek, CSc., výkonný tajomník 
JUDr. D. Vilím a dvaja podpredse-
dovia, Arpád Koszta z Handlovské-
ho baníckeho spolku a  Ing. Štefan 
Molčík z Gemerského  baníckeho 
spolku Bratstvo v Rožňave. 

Po skončení valného zhromažde-

nia sa uskutočnilo slávnostné uve-
denie novej publikácie Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho 
spolku  „Pivný zákon – Beer act“, 
ktorej obsahom je zákon č. 1/2001 
Zb. Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku o udržiavaní 
poriadku a povznesenej nálady na 
šachtágu (pivný zákon) z 1.9.2001v 
znení zákona č. 1/2009 Zb. z 
26.11.2009 v slovensko-anglickom 
preklade. Uvedenie bolo vykonané 
tradičným spôsobom, čestným sko-
kom cez kožu podľa § 24a pivného 
zákona, ktorý absolvoval, ako adept, 
vlastný pivný zákon v podaní sláv-
nej fi rmy M. Šesták. Jeho krstnými 
otcami boli slávni semestri, Mgr. M. 
Urban, Ing. J. Čabák a Ing. Malchá-
rek, zastupujúci hlavných sponzorov 

publikácie, EMED Slovakia, Mesto 
B. Štiavnica a Združenie baníckych 
spolkov a cechov Slovenska. Publi-
kácia nadväzuje na predchádzajú-
ce publikácie, keď v roku 2006 bol 
pivný zákon vydaný v slovensko-
maďarskom preklade a v roku 2008 
bol vydaný v slovensko-poľskom 
preklade. Publikácia, ktorá vyšla v 
náklade 900 ks, je ilustrovaná vtip-
nými kresbami výtvarníka I. Lacko-
viča z Prievidze. Vydaním pivného 
zákona v slovensko-anglickom pre-
klade dochádza k sprístupneniu 
baníckych akademických tradícií 
slávnej Banskoštiavnickej baníckej 
akadémie širokému okruhu priaz-
nivcov baníctva, ovládajúcich jeden 
z najrozšírenejších jazykov na svete

Ing. Milan Durbák

Pivný zákon – Beer act    

OZ TÚLAVÁ LABKA vás srdeč-
ne pozýva do Kina Akademik na 
premietanie skvelého animované-
ho fi lmu Pán Včielka. Premietanie 
sa uskutoční v nedeľu, 14. marca o 
15. hodine v Kine Akademik. Akcie 
sa zúčastnia aj psíky bez domova. 
Výťažok zo vstupného poputuje pre 

opustených a týraných psíkov a ma-
čičky. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Príďte nás podporiť a pohladiť psí-
kov. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Pozývame vás dňa 12.3.2010 
(piatok) o 16.30 hod. pod Kalvá-
riou – Vodohospodársky podnik 
(budova bývalých Štátnych ma-

jetkov nad potravinami Felicita) 
na besedu Dr. Borisa Subotoviča z 
centra liečby čínskou medicínou. 
Téma: Termoregulácia tela – prí-
rodná metóda samoliečby, spojená 
s predajom prírodných produktov. 
V prípade otázok nás kontaktujte: 
0918 834 971    

OZ Túlavá labka srdečne vás pozýva do kina

Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica

Vás srdečne pozývajú 
na slávnostn prezentáciu knihy

historika, spisovateľa, publicis-
tu    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

Dňa 3. marca 2010 sa v penzió-
ne Cosmopolitan v Banskej Štiav-
nici konal tretí ročník barmanskej 
súťaže Štiavnický pohár, ktorú 
zorganizovala Súkromná hotelo-
vá akadémia Joergesov dom, n. o., 
pod záštitou Slovenskej barman-
skej asociácie.

Súťaž otvorila moderátorská 
dvojica, ktorá predstavila komisá-
rov, riaditeľku súťaže a hlavného 
organizátora. Na úvod sa nám do-
stalo pár príjemných viet od riadi-
teľky súťaže PaedDr. B. Nemcovej 
a prezidenta Slovenskej barman-
skej asociácie Ing. J. Rotha.

Po úvode nasledovalo losovanie 
poradia súťažiacich, následne ich 
príprava na dokázanie svojho ta-
lentu na miešanie fancy drinkov.
Výsledková listina:

Junior:  1.) miesto: L. Jackulík
2.) miesto: Katarína Hrušková
3.) miesto: Martin Svoboda
Profi : 1.) miesto: R. Kubáň
2.) miesto: Michal Sekereš
3.) miesto: Lukáš Vala
Za mimoriadnu podporu tejto 

súťaže by sme chceli vyjadriť poďa-
kovanie nasledujúcim sponzorom: 
Súkromná hotelová akadémia, 
Jelínek, Monin, Rauch, Penzión 
Cosmopolitan, Tydly – Janka Tin-
kovanová, Mesto B. Štiavnica, Nad 
Kozákom, Klaudstudio Ivaska, 
Italmarket, Hotel Sitno, Alcom Pa-
cesa, Hotel Kaskády, SPUB Han-
dlová, Ravafol, Penzión Na kopci, 
p. Maruniak, Bamos, Antolská pe-
káreň, Good Fellaz, Esprite, Gas-
tro, Baranek BA, fi rma Svetro – p. 
Blašková, tanečný súbor Texasky.

PaedDr. B. Nemcová

Barmanská súťaž

Veselé „Margarétky“ na Pyžamovej party
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Vynikajúci úspech stolných tenistov
Vynikajúci úspech dosiahli 
mladí stolní tenisti LN TRADE 
reprezentujúci ZŠ J.Horáka na 
majstrovstvách kraja základ-
ných škôl v stolnom tenise 
ktoré sa konali v Kalinove.

V 13 - člennej konkurencii takých 
družstiev ako B. Bystrica, Lučenec, 
Brezno, Rimavská Sobota alebo 
napr. tradičnej liahne talentov Kru-
piny získali hráči ZŠ J. Horáka vyni-
kajúce 4. miesto. O tento úspech sa 
zaslúžili 3 hráči trénujúci v oddiele 
LN TRADE: Martin a Adam Dob-
rovičovci, Michal Školík, a ako štvr-
tý reprezentoval Patrik Vančo.

Hralo sa najprv v skupinách kaž-
dý s každým a potom vylučovacím 
spôsobom. Žiaci strávili za zelenými 
stolmi spolu vyše 8 hodín, čo samo 
o sebe hovorí o náročnosti turnaja.

 V štvrťfi nále porazili žiaci Ban-
skej Štiavnice po hodinovej dráme 
družstvo Rimavskej Soboty 4:3, keď 
rozhodujúci bod získal Martin Dob-
rovič. Ďalšími bodmi prispeli Adam 
Dobrovič a Michal Školík.

Šťastena našich hráčov opustila v 
boji o postup do fi nále, keď prehrali 
s družstvom Kalinova (ktoré obsa-
dilo celkove 2. miesto, za víťazným 
Lučencom) opäť po vyše hodinovej, 
nervy drásajúcej dráme najtesnej-
ším pomerom 3:4.

V poslednom zápase o konečné 
3. miesto podľahli hráčom Janovej 
Lehoty, ktorí pravidelné hrávajú 5. 
ligu tesne 3:4.

Aj napriek nepopulárnemu 4. 
miestu je to vynikajúci úspech mlá-
dežníckeho stolného tenisu v Ban-
skej Štiavnici.

Družstvo LN TRADE sa jedi-

né systematicky venuje výchove 
mladých talentov, výhradne len s 
fi nančnou pomocou súkromných 
sponzorov, ktorí už niekoľko rokov 
podporujú oddiel LN TRADE. Na 
tomto mieste by sme chceli poďako-
vať riaditeľstvu ZŠ J. Horáka v Ban-
skej Štiavnici, ktoré umožnilo týmto 
mladým talentovaným hráčom zú-
častniť sa tejto súťaže a sponzorom, 
ktorí podporujú oddiel, a tým aj ich 
ďaľší výkonnostný rast: LN TRA-
DE, Imrich Kecskés ml.- Penzión 
Kachelman, bratia Pálovci, Viktor 
Kováč, Pavel Denko - Reštaurácia 
pod starým mestom, Ivan Ladzian-
sky - Diela a dielka, Peter Pecník, 
Marián Lichner, Andrej Gašpar s 
manželkou a mnohí ďalší, ktorí si 
neželali byť menovaní.

JS

Dve víťazstvá dosiahli v priebehu 
týždňa hráči LN TRADE, keď po-
razili Vyhne "B" 16:2, a v priamom 
súboji o 2. miesto v tabuľke Senio-
rov Žiaru jednoznačne pomerom 
15:3.

V oboch zápasoch potvrdili hráči 
LN TRADE súčasnú dobrú formu 
a ak nezaváhajú v posledných troch 

zápasoch, obsadia  konečné 2. 
miesto v tabuľke. Ďalší zápas odo-
hrá LN TRADE piatok 12. 3. 2010 
v telocvični v Hliníku nad Hronom 
proti družstvu Hornej Ždáne.
LN TRADE - Vyhne "B"       16:2

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

dvojhra: Dobrovič Ján a Martin 
po 4, Sedilek a Prokaj po 3
LN TRADE - Seniori Žiar 15:3

body za LN TRADE štvorhra: 
Prokaj/Sedilek

dvojhry: Dobrovič Ján 4, Sedi-
lek, Dobrovič Martin a Mikuš po 3, 
Prokaj 1 

JS

V. liga v stolnom tenise, víťazstvá LN TRADE

V dňoch 6. – 7. marca sa konal 
17. ročník Veľkej ceny mesta 
Opavy v plávaní. Na medziná-
rodných pretekoch štartovalo 
250 plavcov z 26 plaveckých 
klubov zo Slovenska, Čiech a 
Poľska. Prinášame výsledky 
plavcov PK Banská Štiavnica:

Kategória A, roč. 95 a starší:

Adamský Marian: 6. 100 m pr-
sia – 1.13.82, 8. 50 m voľ. spôsob 
– 26.19, 13. 100 m pol. pretek – 
1.06.86, 13. 100 m znak – 1.10.70, 
17. 100 m voľ. spôsob – 1.00.43,

Hriňák David – 13. 50 m voľ. 
spôsob – 26.88, 16. 100 m znak 
– 1.12.40, 18. 100 m pol. pretek 
– 1.08.44, 18. 100 m voľ. spôsob – 
1.00.57,

Doletina Dárius – 15. 200 m 
motýlik – 2.54.63, 17. 100 m znak 
– 1.12.63, 19. 100 m voľ. spôsob 

– 1.01.18, 23. 50 m voľ. spôsob – 
28.22, 25. 100 m prsia – 1.25.00, 
32. 100 m pol. pretek – 1.12.12,

Konečný Marek: 21. 100 m prsia 
– 1.21.10, 22. 100 m znak – 1.19.41, 
32. 50 m voľ. spôsob – 30.33, 32. 
100 m voľ. spôsob – 1.10.39, 38. 
100 m pol. pretek – 1.17.97,

Denisa Tenkelová: 1. 50 m voľ. 
spôsob - 27.83, 1. 100 m voľ. spô-
sob – 1.01.43, 1. 100 m pol. pretek 
– 1.08.43, 1. 100 m znak – 1.08.28, 
2. 100 m prsia – 1.19.71, 2. 200 m 
motýlik – 2.33.21, 
Kategória B, roč. 96-97:

Berlanský Matúš: 8. 100 m prsia 
- 1.24.49, 10. 100 m znak – 1.16.59, 
14. 100 m pol. pretek – 1.16.54, 14. 
100 m pol. pretek – 1.16.59, 17. 50 
m voľ. spôsob – 29.94,

Longauer Jakub: 20. 100 m mo-
týlik – 1.31.01, 27. 100 m znak – 
1.29.89, 32. 100 m poloh. pretek 

– 1.25.41, 35. 100 m voľ. spôsob 
– 1.14.86, 38. 50 m voľ. spôsob – 
32.81,

Maruniaková Monika: 3. 100 m 
motýlik – 1.15.60, 4. 100 m pol. 
pretek – 1.13.51, 5. 100 m znak 
– 1.15.34, 6. 100 m voľ. spôsob 
– 1.06.51, 11. 50 m voľ. spôsob – 
30.60,
Kategória C, roč. 98-99:

Ernek Matej: 6. 50 m voľ. spôsob 
– 31.54, 6. 50 m znak - 38.18, 6. 50 
m motýlik – 36.36, 10. 100 m voľ. 
spôsob – 1.12.76,

Orság Dalibor Daniel: 8. 50 
m prsia – 44.26, 16. 50 m znak - 
41.48, 18. 50 m voľ. spôsob – 34,93, 
37. 100 m voľ. spôsob – 1.25.34.

K dosiahnutým výsledkom na-
šim plavcom srdečne blahoželá-
me!

red

Veľká cena mesta Opava
Prípravné stretnutia našich muž-

stiev pred jarnou časťou

Stretnutia dospelých:

6.2. Selce – BŠ 6:1 (3:0), góly: 
Budinský D.

13.2. Handlová – BŠ 12:1 (5:1), 
góly: Budinský D.

20.2. Badín – BŠ 4:1 (2:0), góly: 
Kminiak

27.2. Kamenec pod Vtáčnikom 
– BŠ 4:5 (1:3), gól: Kminiak 4, Du-
laj

6.3. Dolná Ždáňa – BŠ 13:1 
(5:0), gól: Rusnák

V stretnutiach hrali títo hráči: 
Budinský V.- Kuruc, Čiliak, Du-
laj, Halát, Číž, Necpal, Lupták M., 
Mayer, Barák N., Šima, Kminiak, 
Budinský D., Drexler, Beńadik, 
Hudák M., Poprac P., Rusnák.
Dorast: BŠ – Handlová 9:4 (5:1)

BŠ – N. Baňa 2:0 (1:0), gól: Čík, 
Šemoda

Zápasy odohrali – Kuka, Hu-
dák M., Hudák D., Sojka, Schrom, 
Meňuš, Čík, Szabo, Židík, Cibuľa 
M., Ferenčík, Hriňák, Ladický, 
Schemoda, Potančok, Budinský 
D., Budinský V., Blaško

St. žiaci: Zvolen – BŠ 4:0 (2:0)
Hrali: Dudák, kořínek, Zorvan, 

Prokaj, Vician, Halaj, Hrnčiar, So-
vinec, Ďurovič, Meňuš, Javorský, 
Gregáň, Šemoda, Petro, Kučera, 
Čáky, Zupka, Ducho

Ml. žiaci: 24.2. sa zúčastnili na 
turnaji vo Zvolene.

BŠ – Stožok – 8:0, BŠ – BB 1:4, 
BŠ – Brusno – 6:0, BŠ – Krupina – 
2:1, góly: Gregáň 4,  Meňuš 2, Pro-
kai 3, Bartko 2, Židík 2, Boroška 1, 
Bartoš 1, Glézl 1, Javorský 1,

Zostava – Gregáň, Meňuš, Glé-
zl, Zorvan, Bartoš, Javorský, Bart-
ko, Židík, Dudák, Prokai, Boroška

Poradie: 
1. Dukla B. Bystrica
2. B. Štiavnica
3. Krupina
4. Brusno
5. Stožok
Najlepší hráč: Dudák Peter

FUDO

Futbal
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INZERCIA

Kariéra

Služby

Reality
Predám 3-izbový byt na Dolnej  

ul. č.35, cena 39 800 €, kontakt: 0905 
560 929

Prenajmem zariadený 2-izbový  
prerobený byt v 65 m2 v B. Štiav-
nici, na ul. Križovatka 19, mesačný 
nájom 330 € vrátane energií, tel.č.: 
0905 615 373, 0907 527 666.

Prenajmem 3- izbový byt pre štu- 
dentov na Povrazníku, tel.č.: 0903 
313 542

Predám čiastočne prerobený 2-iz- 
bový byt, tel.č.: 0944 151 512

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

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

Stavebné práce, prerábanie byto- 
vých jadier, stierky (stierky – 1 m2 
- 2 €, obklady, dlažby – 1 m2 - 9 €) 

a mnoho ďalších vecí pre vašu spo-
kojnosť, tel.č.: 0917 045 339, 0903 
111 512

Najlacnejšia preprava osôb v BŠ,  
len 0,30€/1 km, cesty za nákupom 
(napr. BŠ – ZV – 9 €), pri väčšom 
osôb výrazné zľavy, tel.č.: 0902 147 
312 


