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Obyvateľov i návštevníkov 
mesta každoročne otravujú 
„prachové búrky“, ktoré sa 
mestom preháňajú hneď po 
roztopení snehu. Tony štrku 
a prachu pochádzajúce zo 
zimného posypu ciest často zo-
stávali na cestách a verejných 
priestranstvách až do začiatku 
leta. 

Čistenie cestných komunikácií 
a verejných priestranstiev v meste 
bývalo chronickým problémom, no 
aj tento nedostatok bude čoskoro 
zažehnaný. 

Vďaka úspešnému projektu, kto-
rý bol  schválený Ministerstvom 

životného prostredia v rámci opat-
renia č. 3.1 – „Ochrana ovzdušia a 
minimalizácia nepriaznivých vply-
vov zmeny klímy“, mesto získalo 
prostriedky na nákup špičkového 
čistiaceho vozidla. 

Prostredníctvom projektu mesto 
získa 1 multifunkč né č istiace vozi-
dlo Mercedes Benz Unimog U-300 
so zametacou a polievacou nad-
stavbou, ktoré je vybavené poho-
nom 4x4 a je vysoko priechodné aj 
v ť ažkom teréne. Zvýšením technic-
kej kapacity bude mesto a organi-
zácia v jeho pôsobnosti (Technické 
služby) schopné zabezpeč ovať  pra-
videlné a úč inné č istenie cestných 
komunikácií a ...   4.str.

Ak chceme získať turistov musíme sa snažiť viacej predať a vtiahnuť ich do deja

Nové čistiace vozidlo bude v prevádzke na štiavnických cestách od leta tohto roku 

Naše mesto získa špičkové vozidlo 

Štiavnica je dokladom jedineč-
nej tvorivosti ducha človeka, 
živou učebnicou dejepisu, 
architektúry a ekológie. Žiaľ, tá 
učebnica je dnes pre návštevní-
ka nečitateľná. Nevieme dobre 
predať to, čo máme. 

   Stále ako by sme si mysleli, že 
návštevník si vystačí s panorámou, 
prechádzkou po historickom centre 
a posedením v kaviarni. Jasne vidi-
teľným sa to stáva v porovnaní so 
zahraničím. V zahraničí predávajú 
príbeh. My predávame informácie, 
a to ešte príliš odborným a často 

nezáživným spôsobom. Návštevník 
v tomto vzťahu ostáva iba pasívnym 
a nezúčastneným prijímateľom. 
Ďaleko sme od fascinácie z kreatív-
nych interaktívnych a multimediál-
nych (audio, video, 3D...) zážitkov, 
ktoré ponúkajú mnohé múzeá a iné 
atraktivity v zahraničí. 4.str.

Ako získať viac turistov pre Štiavnicu

Nové čistiace multifunkčné vozidlo Mercedes Benz Unimog U-300
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Inzercia

Primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka zvolal 
riadne mestské zastupiteľstvo, 
ktoré sa uskutoční dňa 24. 3. 2010 
(streda) od 13. hod. v priestoroch 
Súkromnej hotelovej akadémie 
na Ul. Drieňová 12. Do progra-
mu sa pravidelne zaraďujú aj in-
terpelácie občanov od 15 hod. Ste 
srdečne vítaní! 

Red

Bolo...

15.3.

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

Rokovanie k téme nájmu par-
kovacích miest v meste.

Uskutočnila sa pracovná po-
rada k príprave Salamandrových 
dní 2010. 

16.3.

Uskutočnilo sa pravidelné za-
sadnutie 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 Banskej Štiav-
nice a archeologickým nálezom v 
Podsitnianskom regióne.

Bude...

22.3.

Slávnostné posedenie s riadi-
teľmi škôl a pedagógmi pri príle-
žitosti Dňa učiteľov.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami odborov.
23.3.

Účasť na celodennom spo-
mienkovom podujatí Samuel 
Mikovíni – slovenský Leonardo 
da Vinci. 

Pracovné stretnutie so zástup-
cami politickej strany Most – Híd 
p. Bélom Bugárom a p. Ivanom 
Švejnom.  
24.3.

Uskutoční sa pravidelné zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva.
25.3.

Účasť na vedeckom seminá-
ri Kameň pri obnove pamiatok, 
ktorý sa uskutoční v Banskej 
Štiavnici. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 7.3.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Križovatku, 
kde sa mala nachádzať zrazená 
mačka.  Hliadka MsPo sa po  prí-
chode na miesto  skontaktovala  s  
OZ záchrana zvierat, ktoré zabez-
pečilo ošetrenie mačky veterinár-
nym lekárom.

Dňa 9.3.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Kutnohor-
ská, kde sa  mali v objekte nachá-
dzať neznáme osoby. Po príchode 
na miesto hliadka MsPo zistila, že 
ide o V.K. a I.K. obaja z Banskej 
Štiavnice. Pretože v tomto prípade 
ide o podozrenie z trestného činu 
krádeže vlámaním, bola vec odo-
vzdaná na mieste OO PZ v Ban-
skej Štiavnici.  

Dňa 10.3.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Fándly-
ho, kde  na hlavnej ceste chýbal 
kanalizačný poklop, a tým bola  
ohrozená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky.   Hliadka MsPo 
po príchode zabezpečila  miesto  
do príchodu pracovníkov RSC, 
pričom zistila, že kanalizačný po-
klop bol po prejdení nákladného 
motorového vozidla zlomený na 
viacero kusov. 

Dňa 14.3.2010 v nočných ho-
dinách bola hliadka MsPo privo-
laná na Ul. L. Exnára, kde malo 
dochádzať k  rušeniu nočného 
pokoja. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila, že  išlo len o 
hlasnejší rozhovor medzi družkou 
a druhom. Pre prípad, že by ich 
rozhovor prerástol do hádky, boli 
hliadkou upozornení na dodržia-
vanie nočného pokoja.  

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo    

ZÁPIS do MŠ
Predškolský vek je dôležitý 
pre celkový vývin osobnosti. 
Preto je pozornosť tomuto 
veku opodstatnená a nalieha-
vá. Je dôležité rozvíjať nielen 
jeho vlastnosti a poznatky, ale 
aj duchovný život dieťaťa. 

Preto SKŠ sv. Františka Assis-
kého v Banskej Štiavnici otvára v 
školskom roku 2010 – 2011 MA-
TERSKÚ ŠKOLU zameranú na 
rozvoj kľúčových kompetencií die-
ťaťa predprimárneho vzdelávania.

Zápis sa koná do 31. marca od 
8.00 – do 15.00 hod. v priestoroch 
riaditeľne SKŠ (budova KG vedľa 
hotela GRAND)
Priniesť: rodný list dieťaťa.

POSKYTUJEME VÝHODY: 

Možnosť využívania priestorov 
ZŠ a Gymnázia (telocvičňa, jazy-
kové laboratórium, knižnica, IKT 
učebňa)

•Plaváreň v blízkosti školy
•Športové ihrisko
•Detské ihrisko
•Nové výchovno – vzdelávacie 

pomôcky
•Didaktické pomôcky
•Kvalifi kovaní učitelia cudzích 

jazykov

•Možnosť kontinuálneho vzde-
lávania

•Rozmanitosť hračiek
•Nové, nadštandardne veľké 

priestory so samostatným vcho-
dom 

•Nové sociálne zariadenia
•Moderné zariadenie tried
•VÝCHOVNO – VZDELÁVA-

CIA ČINNOSŤ: 
•Nový systém vzdelávania
•Rozvoj duchovného potenciálu 

dieťaťa
•Rozvoj empatie dieťaťa voči 

iným, svojim rodičom, sebe a svo-
jim schopnostiam.

•Plnenie edukačných aktivít v 
súlade so štátnym vzdelávacím 
programom ISCED 0

•Kognitívny, afektívny a psy-
chomotorický rozvoj osobnosti 
dieťaťa.
KRÚŽKY:

•Anglický jazyk
•Športový
•Folklórny tanec
•Zborový spev
•Výtvarný
•Iné

Bližšie informácie poskytne riadi-

teľ školy Mgr. Karol Palášthy (0908-

931354), www.katgymbs.sk

I napriek mnohým článkom, le-
tákom a reportážam v TV VIO je 
kvalita skla v separovanom zbere 
dlhodobo zlá. Vo štvrtok 4. 3. 2010 
sme nakladali vagón so sklom a čo 
všetko sme z tejto druhotnej suro-
viny museli vyberať, aby zo sklární 
nevrátili celý vagón, málokto uve-
rí. Igelitky, plastové fľaše, taniere, 
kvetináče, škridlice, kamene, štrk, 
drevo, handry, šupky zo zemiakov, 
kosti z kuraťa, použité plienky a 
dámske vložky. Čerešničkou na 
torte, ktorú by asi nikto nechcel 
ochutnať, boli zvyšky kozy. Naj-
prv sa ukázali nohy, koža, potom 
hlava a nakoniec aj vnútornosti. 
Mali sme šťastie, že je zima, preto-
že v lete by sme okrem kozy našli 
aj neznesiteľný zápach a množstvo 
červíkov.

Milí občania Banskej Štiavni-
ce, skutočne nie je jedno, do akej 
nádoby vhadzujete svoje odpady. 
Nemyslite si, prosím, že sa to aj 
tak zosype všetko na jednu kopu a 
ide to na skládku. Nie je to pravda. 

Obsah nádob na separovaný zber 
sa dotrieďuje, a ak tam je to, čo 
tam nepatrí, sťažuje to fi nalizáciu 
surovín. Takmer každá domácnosť 
dostala farebné letáky s podrob-
ným návodom, čo kam patrí. One-
dlho to dostanete aj v čierno-bielej 
forme. Takisto na každej nádobe 
na separovaný zber je jednoducho 
a výstižne napísané, čo do nej patrí 
a čo nie. I napriek tomu sa medzi 
nami nájdu jedinci, ktorí si to mý-
lia.

Chcel by som poprosiť všetkých 
tých, ktorí asi nevedia čítať a úplne 
ignorujú signály z mnohých zdro-
jov, aby nevhadzovali do nádob na 
separovaný zber zmesový komu-
nálny odpad a veci, čo tam nepat-
ria. Nech radšej hádžu všetky svoje 
smeti do kontajnerov na zmesový 
komunálny odpad (čierne, plecho-
vé nádoby), ako sú roky zvyknutí. 
Nezničia tak úsilie ostatných po-
riadnych občanov, ktorí sa snažia 
poctivo separovať.
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Nie je jedno, ako separujete !

Pozvánka

Na diskusiu
s Belom Bugárom
a Ivanom Švejnom
Nielen o politike 

a ekonomike
Moderuje

Peter "Pinďo" 
Lengyel

Dňa 23. marca 
2010 

v utorok o 17.00
Miesto:

Kino Akademik, 
Nám Sv. Trojice 6 
Banská Štiavnica 
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Polícia informuje 

Oznam

Prerušená dodávka elektrickej 

energie

SSE, a.s., oznamuje, že dňa 25. 
3. 2010 od 9,00 do 14,00 hod. 
bude prerušená dodávka elek-
trickej energie z dôvodu revízie 
el. zariadenia. Bez elektrickej 
energie bude v Banskej Štiavnici 
Ul. Sládkovičova č. 10 – 16, No-
vozámocká č. 1 – 22, celá Ul. na 
Zigmund šachtu, Katova č. 1 – 
15, Spojná č. 1, 2, 3.  

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom

Krádež 

Neznámy páchateľ  v dobe od  
14:00 h dňa 06.03.2010 do 05:45 
h dňa 08.03.2010 v  Banskej Štiav-
nici na Ul. Novozámockej sa vlá-
mal do rekonštruovanej budovy, 
odkiaľ odcudzil 1 ks  motorovú 
pílu, zn. NAREX, 1 ks elektrickú 
ručnú pílu zn. MAKYTA, 1 ks 
elektricko-hydraulické búracie 
kladivo zn. HERMAN, čím spô-
sobil celkovú škodu spoločnosti 
Dynamic, s.r.o., Nitra, Ul. Štúro-
va vo výške 3.600,- €. Uvedeným 
konaním sa dopustil trestného 
činu krádeže podľa § 212 ods. 2 
písm. a, ods. 3 písm. a Tr. zákona, 
za čo mu hrozí trest odňatia slo-
body v dĺžke 2 rokov. Akékoľvek 
poznatky sú vítané na známom 
čísle 158, anonymitu policajný 
zbor zaručuje. 

Pytliactvo 

Neznámy páchateľ  v dobe 
od  13:00 h dňa 05.03.2010 do 
09:00 h dňa 09.03.2010 vykonal 
neoprávnený zásah do výkonu 
práva poľovníctva  tým, že  bez 
povolenia ulovil v katastri obce 
Svätý Anton v poľovnom revíri 
„Rázdiel“ v časti revíru zvanej „ 
Mesiac“ – Kameň „ 1 ks diviačej 
zveri vo veku 3 až 4 roky o váhe 
100 kg, čím spôsobil Poľovníckej 
spoločnosti „ Končiar“ so sídlom 
na Ul. Hlboká, Nitra škodu vo 
výške 300.- €.  Uvedeným kona-
ním sa dopustil trestného činu 
pytliactvo podľa § 310 ods. 1  
Tr. zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody v dĺžke 2 rokov. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu 
policajný zbor zaručuje. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

V dňoch 10.3. – 14.3.2010 
zavítali do Banskej Štiavnice 
členovia hokejovej prípravky 
a ich tréneri z českého part-
nerského mesta Moravská Tře-
bová, aby odohrali priateľské 
hokejové zápasy s družstvami 
slovenských hokejových klu-
bov. Nadviazali tak na tradíciu 
družstva dospelých hokejistov 
obidvoch partnerských miest 
z roku 2008, ktorí odohrajú 
každoročne dva vzájomné 
priateľské zápasy, či už doma 
alebo u svojho súpera.

Z Moravskej Třebovej pricestova-
li v stredu večer dve družstvá žiakov 
ročník 2001 a 2002, teda prváči-
kovia a druháci spolu s trénermi a 
rodičmi. Ich pobyt na Slovensku 
trval až do nedele, keď postupne 
odohrali priateľské zápasy s druž-
stvami hokejových prípraviek v 
Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci a 
Partizánskom. Prvý zápas odohrali 
dňa 11.3.2010 v Banskej Bystrici, ale 
predtým, ako vycestovali, ich v do-
poludňajších  hodinách slávnostne  
prijal viceprimátor mesta pán Ing. 
Juraj Čabák v obradnej miestnosti 
radnice. Vo svojom príhovore vy-
zdvihol spoluprácu našich miest, 
ktorá je nadštandardná a poprial 
mladým hokejovým talentom veľa 
úspechov, síl a hlavne zdravia v ich 
športovej činnosti, odovzdal deťom 
upomienkové predmety a ponúkol 
im malé občerstvenie. Po každom 
zápase mali naši priatelia prichysta-
ný program, aby čo najviac spozna-
li nielen okolité mestá a ich zvyky, 
ale hlavne krásu, históriu a súčas-
nosť Banskej Štiavnice. Postupne v 
priebehu štyroch dní navštívili naši 
partneri pamätník SNP v Banskej 
Bystrici, múzeum v Novom zám-
ku, vyrezávaný drevený betlehem, 
vykonali prehliadku Michal štôlne 
v Berggerichte, prehliadku mesta a 
v neposlednom rade boli relaxovať 
v mestskej plavárni. Posledný, teda 

sobotný večer sa niesol v znamení 
bilancovania zápasov a celej náv-
števy, napriek tomu, že čakal na 
hokejistov ešte posledný zápas ces-
tou domov v Partizánskom. Sobota 
večer sa niesla v duchu slovenských 
tradícií, pretože slávnostná večera 
bola na Počúvadlianskom jazere v 
kolibe Veronika. Slávnostnej večere 
sa zúčastnil aj pán primátor mesta 
Mgr. Pavol Balžanka s manželkou. 
Pán primátor poďakoval všetkým 
prítomným za to, že vzorne repre-
zentovali svoje mesto, Moravskú 
Třebovú, vyzdvihol partnerské vzťa-
hy medzi oboma mestami, pričom 
zdôraznil, že práve takéto poduja-
tia, ako sú Dni slovenskej kultúry v 
Moravskej Třebovej, Salamander v 
Banskej Štiavnici, alebo aj vzájomné 
návštevy hokejistov, upevňujú vzťa-
hy medzi našimi národmi, pričom 
nemusíme upevňovať partnerské 
vzťahy len formálnym spôsobom, 
akým sú návštevy primátorov, resp. 
poslancov mestských zastupiteľstiev, 
ale spolupráca sa môže rozširovať a 
prehlbovať aj medzi našimi občanmi  
takýmito konkrétnymi športovými 
alebo kultúrnymi podujatiami. V 
závere svojho príhovoru poďakoval 
pán primátor všetkým rodičom z 
Moravskej Třebovej, ktorí zorgani-
zovali v spolupráci s naším hoke-
jovým nadšencom pánom JUDr. 
Dušanom Lukačkom, takéto stret-
nutie partnerských miest a výmeny 

skúseností so slovenským hokejom. 
Na záver by som sa ako organizá-
tor chcel veľmi pekne poďakovať 
vedeniu Mesta Banská Štiavnica za 
slávnostné prijatie partnerov z Mo-
ravskej Třebovej na radnici,  pánu 
Petrovi Ernekovi a zamestnancom 
penziónu Pod Sitnom za príjemné 
ubytovanie, výbornú stravu a milý 
personál, poďakovanie chcem tlmo-
čiť aj hotelu Topky, ktorý nám pri-
pravil výbornú večeru a občerstve-
nie v kolibe Veronika, hlavne slečne 
Miške Makovíniovej a jej personálu, 
pánu Ing. arch. Petrovi Chovanovi 
za návštevu betlehemu, SBMúzeu 
za prehliadku Nového zámku a By-
tovej správe za návštevu plavárne. 
Veríme, že všetky krásne zážitky, 
prežité v našom meste a jeho okolí, 
budú naši priatelia z Moravskej Tře-
bovej tlmočiť svojim blízkym a ka-
marátom, ktorí sa pod silou dojmov 
ich kamarátov rozhodnú navštíviť 
naše starobylé krásne mesto Banskú 
Štiavnicu.
Výsledky jednotlivých zápasov: 

B. Bystrica-Slovan MT 200111:7

B. Bystrica - Slovan MT 2002 11:5

Zvolen 2001-Slovan MT 2001 4:18

Zvolen 2002-Slovan MT 2002 0:15

Lučenec 2001-Slovan MT 2001 3:14 

Lučenec 2002-Slovan MT 2002 1:18

Partizánske 2001 -Slo. MT 2001 15:3

Partizánske 2002 -Slo. MT 2002 3:3

Organizátor podujatia 

JUDr. Dušan Lukačko

Moravská Třebová vs. Banská Štiavnica

Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
a.s., oznamuje svojim poistencom, 
ako aj poistencom bývalej Spo-
ločnej zdravotnej poisťovne,  že v 
roku 2010 majú povinnosť podať 
ročné zúčtovanie zdravotného po-
istenia za rok 2009  v termíne do 
31.3.2010.

Zamestnanci pobočky v Žia-
ri nad Hronom a na expozitúre 
v Žarnovici a v Banskej Štiavnici 
v rámci rozšírených stránkových  
dní pomôžu pri vypĺňaní tlačív 
ročného zúčtovania už od 1.marca 
2010.  Oznámenia o mimoriad-
nych stránkových dňoch sú vyve-

sené na každej expozitúre.
Vzhľadom na spokojnosť svojich 

poistencov pobočka VšZP upozor-
ňuje, aby si poistenci nenechávali 
predloženie ročného zúčtovania 
na posledný termín.

Ing. Jana Prôčková

riaditeľka pobočky

Oznam na zmenu ročného zúčtovania 

Slávnostné prijatie hokejistov a priateľov z Moravskej Třebovej na Radnici 
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1.str.  verejných priestranstiev, 
č ím úč inne znížia negatívne efekty 
zvyšujúcej sa dopravnej záť aže a 
eliminuje sa tak zhoršovanie kvality 
ovzdušia a ostatných zložiek život-
ného prostredia. 

Zavedený bude elektronický sys-

tém sledovania pohybu č istiaceho 
vozidla, ktorý umožň uje v reálnom 
č ase sledovať  polohu vozidla, jeho 
spotrebu a zabezpeč iť  hospodárne 
nakladanie s pohonnými hmo-
tami. Dlhodobým sledovaním a 
vyhodnocovaním pohybu vozidla 

a nákladov bude možné pravidel-
ne optimalizovať  trasy a exaktne 
plánovať  údržbu cestných komuni-
kácií v záujmovom území, sledovať  
a optimalizovať  náklady spojené s 
čistením verejných priestranstiev.

Nové čistiace vozidlo začne 

„brázdiť“ štiavnické cesty od leta 
2010, verme, že tento projekt po-
môže k výraznému zvýšeniu čistoty 
ciest a verejných priestranstiev v 
meste.

Marek Kapusta

manažér pre rozvoj mesta

Naše mesto získa špičkové vozidlo 

Stanovisko Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny 
Sitno Banská Štiavnica (SZOPK) 
k zámeru zrušiť 9 maloplošne 
chránených území v rámci 
CHKO Štiavnické vrchy.

Výbor základnej organizácie 
SZOPK so znepokojením prijal 
správu o zámere zrušiť viaceré ma-
loplošne chránené územia v rámci 
CHKO Štiavnické vrchy. Celkom 
tento zámer zahrnuje 9 maloploš-

ne chránených území, z ktorých sú 
najznámejšie banskoštiavnická Bo-
tanická záhrada, Arborétum Kysi-
hýbel a banskoštiavnická Kalvária. 

Ako dôvod zrušenia ochrany pr-
vej z nich, Banskoštiavnickej bota-
nickej záhrady, je strohé odôvodne-
nie, že ide o jej duplicitnú ochranu. 
Územie CHKO Štiavnické vrchy je 
chránené druhým stupňom ochra-
ny a maloplošne chránené územia 
doposiaľ boli a sú vo vyššom – tre-
ťom stupni ochrany. 

Formou verejnej vyhlášky o zá-

mere zrušiť maloplošné chránené 
územie – Chránený areál ban-
skoštiavnická Botanická záhrada 
o tom informoval príslušný orgán 
štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny - Krajský úrad životného 
prostredia v Banskej Bystrici na 
návrh Správy CHKO Štiavnické 
vrchy.

 Kategoricky odmietane takýto 
prístup kompetentných k zruše-
niu ochrany v treťom stupni, lebo 
si myslíme, že vzhľadom na stav, v 
akom sa spomínané chránené areá-

ly nachádzajú, by si skôr vyžadovali 
dokonalejšiu ochranu a starostlivosť 
a nie opak. Z pohľadu nás , ochra-
nárov, ako aj širokej verejnosti je 
zjavné, že ochrana týchto území 
vzhľadom na ich súčasný stav bola 
nedôsledná a nekultúrna. Zdieľame 
obavy, že prípadným zrušením tre-
tieho stupňa ochrany maloplošne 
chránených území sa vytvoria pod-
mienky pre aktivity, ktoré tieto cen-
né územia navždy znehodnotia.

Ing. Eva Mária Kapustová

 za ZO SZOPK Sitno B. Štiavnica

Stanovisko k Botanickej záhrade 

1.str. Ľudia sú prirodzene 
hladní po poznaní a radi sa hrajú. 
My ich vyučujeme ako v škole, už 
len aby sme ich aj známkovali. Skú-
seného cestovateľa tu v tomto ohľa-
de  často čaká sklamanie. Nakoniec, 
nie sme v tom (až na malé výnim-
ky) iní ako ostatok Slovenska. Tu-
risti často odchádzajú s pocitom, že 
príroda a mesto sú krásne, ale niet 
tu čo robiť.

Získať o niečo viac turistov nie je 
až taký problém, pokiaľ sú peniaze 
a vieme ako na to. Je tu možnosť, že 
mesto získa potrebné zdroje z fon-
dov. Veríme, že budeme vedieť zvý-
šiť počet návštevníkov. Budú to však 
iba vyhodené peniaze, ak odtiaľto 
turisti odídu bez dobrého zážitku, s 
ktorým by sa mohli pochváliť pred 
susedmi. Zničujúce by to mohlo 
byť, ak by sme im sľubovali niečo, 
čo nedokážeme splniť. Ak by odišli 
sklamaní, podľa štatistík to povedia 
siedmim ďalším ľuďom. Ak suse-
dovi povie: „Nechoď tam, neoplatí 
sa, nič sa tam nedeje“,  je to pre nás 
tragédia. Zlý imidž sa nedá zmeniť 
ľahko. Je to ako s ľuďmi, ak si ich 
zaradíme do nejakej škatuľky, ťažko 
už zmeníme názor. 

   Ak Štiavnica nemá ostať v lige 
priemerných, kde sa dosahujú prie-
merné výsledky, potrebuje výni-
močné riešenia. Aspoň jednu vec, 
o ktorej si ľudia povedia: to je SU-
PER. Niečo silné, čo nikde inde ne-
majú. Iste, nie je také ľahké nájsť to 
a vybudovať. Veď ale naši štiavnickí 
predkovia vždy práve v čase núdze 
dokázali zázraky. Toľkokrát preu-
kázali svoju tvorivosť a odhodlanie 
pri záchrane mesta, baní, života. Na 
každom kroku tu vidieť toho dôka-
zy. My sa iba musíme naučiť podať 
to tak, aby sa ľudia zabávali.

   Raz som bol na konferencii o 
turizme v španielskom Bilbao. Prí-
beh toho mesta mi v mnohom pri-
pomenul Štiavnicu. Mesto kedysi 
žilo z hutí. Do prístavu privážali lo-
ďami rudu a odvážali plechy. V prí-
stave boli stovky žeriavov a mesto 
plné tvrdých chlapov. Japonci za 
pár rokov položili mesto na kolená. 
Bilbao nestačilo konkurovať ich tla-
ku, lode prestali chodiť. V priebehu 
pár rokov priemysel, ktorý živil celé 
okolie, úplne vyhasol. Tak ako keď 
v Štiavnici zavreli bane. To bolo há-
dam pred pätnástimi rokmi. Mladí 
odchádzali do Madridu a Barcelo-

ny, starí nariekali za starými časmi. 
Mesto nemalo z čoho žiť. Už nikto 
nechcel byť primátorom. Predsa sa 
však jeden našiel. Všetci si ťukali na 
čelo, keď prišiel s nápadom postaviť 
budúcnosť mesta na turizme. Ale 
nikto nevymyslel nič lepšie. Potom 
prišla séria „náhod“. Najznámejšie 
múzeum Ameriky, Guggenheimo-
vo múzeum, sa rozhodlo postaviť si 
pobočku v Európe. Hľadali miesto a 
dohodli sa s primátorom. Špičkový 
japonský architekt navrhol odvážnu 
a nevídanú stavbu z diaľky pripo-
mínajúcu loď. Trval však na tom, že 
budova bude obložená nepredstavi-
teľne drahým titánovým plechom. 
„Náhodou“ v Rusku rozpredávali 
fabriku a mali práve toľko, koľko 
Bilbao potrebovalo. 

   Dnes mesto žije z turizmu. 
Keď umyli od sadzí špinavé fasády 
v centre, zistili, že sú to pekné sta-

ré domy. Prístav zrušili a na jeho 
mieste postavil luxusnú štvrť s 
presklenými obchodmi, galériami, 
kanceláriami a bytmi. Mesto vsta-
lo z mŕtvych. Nakoniec nám ten 
primátor povedal: A viete, čo je na 
celej tej veci najťažšie? Zmeniť tých 
tvrdých, večne ubrblaných hutní-
kov s nevraživým pohľadom na 
usmievavých, priateľských a úsluž-
ných hostiteľov.

   Ten príbeh v sebe pre mňa 
skrýva veľkú silu. Jednak je tu po-
dobnosť s príbehom Štiavnice. 
Ďalej ukazuje, že zázraky sa dejú a 
šťastie praje pripraveným. Ale sú tu 
aj odlišnosti. Štiavnica totiž nemusí 
stavať na „zelenej lúke“. Má v Eu-
rópe jedinečné dedičstvo predkov a 
tvorivého ducha človeka.

Igor Kuhn, OKCRaŠ

Ako získať viac turistov pre Štiavnicu
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Minulosť kráľovského banského 
mesta je vrytá v každom dome. 
Tento raz si pozrieme dva, ktoré 
dýchajú svojou tajomnou atmo-
sférou ešte i dnes.  Ich príbehy 
nás prenesú do dávnej histórie 
spred pár storočí, i tej nie dávno 
minulej. A ako vyzerajú dnes?

Bývalá záhrada, ktorá patrila k 
budove kláštora, obohnaná mú-
rom, skrývala svoje tajomstvá. Tak 
ako kláštor postupne menil svojho 
majiteľa, tak aj osud záhrady bol v 

rôznych rukách. Zastavaním plochy 
v 20. storočí  bol položený základ bu-
dovy Hotela Grand Matej.  Aká bola 
jeho minulosť, bohatý spoločenský 
život, prestavby  a aká je súčasnosť? 

O kúsok ďalej typický štiavnický 
meštiansky dom, teraz Penzión Nos-
talgia.  Aké príbehy nám rozpovie? 
Odkryla rekonštrukcia neprebádané 
zákutia, či tajomstvá? Najstaršie časti 
z obdobia roku 1500, citlivo zacho-
vaný pôvodný mobiliár a zaujímavé 
príbehy. 

Pozývame vás všetkých spoloč-

ne s Ing. Arch. Pavlom Fabianom a 
Mgr. Martinom Macharikom roz-
lúštiť tieto otázky a skryté tajomstvá. 
V sobotu 20.3.2010 o 10:00 hod. sa 
stretneme pred penziónom  Nostal-
gia, Ul. Višňovského 3, (ulička pod 
Kammerhofom). 

Bližšie informácie: Informačné 
centrum, Nám. Sv. Trojice 6, tel. 
045/6949653, e-mail: tikbs@ban-
skastiavnica.sk. 

Vstupné: predpredaj  dospelý 1,50 
€, na mieste 2 €, deti do 10 rokov 
zdarma.  Mgr. Drahomíra Prieberová

Príbehy starej Štiavnice
Pohotovostné lekárenské  služby 

v okrese Banská Štiavnica

v mesiaci  marci a apríli 2010

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené v Banskej Štiavnici tieto 
lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13         
08.00 - 11.00

Lekáreň Lipa, Bratská 18              
08.00 - 11.00

Lekáreň Ku Spasiteľovi,                
08.00 - 11.00, A.Kmeťa 13

Pohotovostné lekárenské služ-
by sú vykonávané  striedavo  v  
týždenných intervaloch   v lekár-
ňach v Banskej Štiavnici podľa 
rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30  -  09.30 
hod.

Rozpis služieb v mesiaci marci 
a apríli

15.03.  -  21.03.2010, 11.týždeň 
Lekáreň BS

22.03.  -  28.03.2010, 12.týždeň              
Lekáreň HELIOS

29.03.  -  04.04.2010, 13.týždeň              
Lekáreň LIPA   

05.04.  -  11.04.2010, 14.týždeň              
Lekáreň U SPASITEĽA

12.04.  -  18.04.2010, 15.týždeň              
Lekáreň AMETYST   

19.04.  -  25.04.2010, 16.týždeň              
Lekáreň BS

26.04.  -  02.05.2010, 17.týždeň              
Lekáreň HELIOS

RNDr. Anna Florovičová 

Predsedníčka miestnej lekárnickej 

komory

Lístky na koncert 

M. Babjaka už v predpredaji!

Dovoľujeme si upozorniť čita-
teľov Štiavnických novín, že lístky 
na veľkonočný koncert M. Babja-
ka sú už v predpredaji a pomerne 
rýchlo sa predávajú. Ak si preto 
nechcete nechať ujsť príležitosť 
vidieť popredného slovenského 
umelca v Evanjelickom kostole, 
odporúčame vám zakúpiť si lístky 
na kapacitne obmedzenú akciu v 
Informačnom centre na Námestí 
sv. Trojice (tel. 045 694 96 53) za 
zvýhodnenú cenu 8,5 €.     OKCRaŠ

Budeme väčší vlastenci?
Pred niekoľkými dňami v NR SR 

schválený Zákon o výchove k vlas-
tenectvu, predložený Slovenskou ná-
rodnou stranou, vyvolal na Sloven-
sku rozpačité reakcie. Od vyčkávania, 
či ho prezident Gašparovič podpíše, 
až po protesty učiteľov, rodičov a štu-
dentov pred Prezidentským palácom 
v Bratislave. Mnohým sa nepozdáva, 
že sa majú stať vlastencami na príkaz 
„zhora.“  Čo si o tomto zákone myslia 
pedagógovia našich škôl, sme zisťo-
vali týmito otázkami:

1. Ako ste prijali zákon o výchove 
k vlastenectvu?   

2. Máte vybavenie na jeho realizá-
ciu? 

3. Ak nie, koľko vás bude stáť? 
4. Myslíte si, že novým zákonom 

sa dosiahne žiadaný efekt? 
5. Aké sú vaše návrhy na výchovu 

k vlastenectvu? 
PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka 

Gymnázia A. Kmeťa, BŠ:

• S rozpakmi, myslím, že existuje 
veľa iných možností ako viesť mládež 
k úcte a láske k svojej vlasti. Direktív-
na výchova je prežitkom a vyvoláva v 
mladých ľuďoch prirodzenú nedôve-
ru a odpor. 

• V triedach máme funkčný školský 
rozhlas. Vlajky, znaky a text pream-
buly musíme dokúpiť – na internete 
sa už dajú nájsť „výhodné“ ponuky vo 
forme Tri v jednom, dokonca s rôz-
nym farebným pozadím. (Tu sa uka-
zuje prvý a zrejme aj posledný kladný 
dopad celej vládnej akcie – podpora 
podnikania a podnikavcov). 

• Podľa spomínanej „ponuky“ by 
to bolo 27 EUR za 1 sadu (vlajka, 
znak, preambula)  čo je na 18  tried 
spolu  486 EUR

• Myslím, že nie.

• Viac ukážok a prejavov skutoč-
ného vlastenectva zhora – počnúc 
predstaviteľmi štátu až po rodičov, 
vzory a ideály vždy vychovávali. A, 
samozrejme, rozumná prezentácia 
vlastenectva rovnako ako rasovej a 
národnej tolerancie v médiách – TV, 
rádio, tlač... 
Ing. Andrea Bednářová, riaditeľka 

SOU, Šoltésovej 5, BŠ:

• Tak ako každý zákon, nie je v na-
šej kompetencii komentovať ho, sme 
štátna inštitúcia.

• Vybavenie nemáme.
• Koľko bude stáť, sa dozvieme, 

keď budú na svete objednávky.
• To je otázka pre zákonodarcov, 

ktorí zákon schválili, my sme ako vý-
chovno-vzdelávacia inštitúcia tu na 
to, aby sme zákon previedli do praxe.

• Návrhov by bolo veľa, ale nás sa 
nikto nepýtal pred schvaľovaním zá-
kona, myslím si, že sa treba zaoberať 
problémami, ktoré sú pred nami. 
Mgr. Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ 

Maximiliána Hella, Št. Bane

• Zákony treba rešpektovať!
• Nie, nemáme momentálne vy-

bavenie na realizáciu, v súčasnosti 
monitorujeme zariadenie, ktoré bolo 
v minulosti odstavené.

• Zatiaľ neviem, koľko fi nancií 
použijeme na realizáciu, väčšiu po-
zornosť zákonu budem venovať až po 
nadobudnutí platnosti.

• Nie, nemyslím si, že dosiahneme 
požadovaný efekt – národnú hrdosť, 
stretávam sa s prípadmi,keď si žiaci 
nevážia ani rodičov, starších občanov, 
postihnutých ľudí a nie ešte svoju 
vlasť. 

• Na začiatku by sme sa mali veno-
vať budovaniu hrdosti  k rodine, škole 
a postupne prejsť k budovaniu hrdos-

ti k svojej vlasti. Pri budovaní hrdosti 
pomáhajú úspechy prezentované v 
médiách, no politika to nie je.
PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka 

SOŠ obchodu a služieb, BŠ

• Myslím, že nie je možné vnu-
covať vlastenectvo prostredníctvom 
zákona. Vlastenectvo je láska k vlasti, 
hrdosť na svoju vlasť. Je to jednoznač-
ne to, čo človek cíti, a to sa nedá reali-
zovať cez zákon.

• Nie, zatiaľ  nie a počkáme na 
podpis pána prezidenta.

• Odpovedala som k predchádza-
júcej otázke, neuvažujem zatiaľ o 
tom.

• Neviem posúdiť úplne presne, 
obávam sa práve efektu, ktorý zákon 
určite nechcel podporiť. Ak však v 
školách bude v nejakej forme inšta-
lovaná nástenka so štátnym znakom 
a zástavou, textom hymny, preambu-
lou Ústavy, nebude to rozhodne na 
škodu, ale pocit vlastenectva to mar-
kantne nezvýši.

• Problém národnej hrdosti Slo-
vákov je komplexným historickým 
javom. Vlastenectvo je súčasť národ-
ného povedomia, je súčasťou našej 
národnej identity. Slováci musia ve-
dieť, na čo majú byť hrdí, poznať slo-
venské dejiny, významné osobnosti 
slovenského národa, či už z dejín ale-
bo súčasné. Ale zároveň súčasný štát 
musí poskytovať dostatočné množ-
stvo dôvodov, aby tu ľudia chceli žiť, 
pracovať, študovať, vrátiť sa sem, aby 
Slováci vlastenectvo cítili v sebe.                                                                                          

„Keďže hymna sa má hrať aj na 
začiatku zasadnutia obecných a mest-
ských zastupiteľstiev, požiadali sme o 
reakciu  našich poslancov. Ich odpovede 
uverejníme v budúcom čísle.“

red

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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Zdravoveda

Dňa 12.3.2010 sa uskutočnilo v 
Baníckej krčme pri štôlni Glan-
zenberg prijatie Ing. Juraja 
Čabáka, významnej osobnosti 
Mesta Banská Štiavnica, v 
baníckom spolku pri príleži-
tosti jeho životného jubilea 
50 rokov. Slávnostný prího-
vor predniesol Ing. Richard 
Kaňa a súčasťou prijatia bol 
aj slávnostný šachtág, v rámci 
ktorého jubilant absolvoval 
čestný „skok cez kožu“.  

Ing. Čabák sa narodil 13.marca 
1960 v Banskej Štiavnici, ako naj-
mladší z troch detí. 

Základnú školu absolvoval v 
roku 1975 v rodnom meste, tu štu-
doval  aj na Strednej priemyselnej 
škole chemickej, odbor chemická 
technológia, štúdium ukončil ma-
turitou v r. 1979.  V tom istom roku 
začal študovať na Chemickotechno-
logickej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave, štú-
dium ukončil štátnou záverečnou 
skúškou v roku 1983 a získal titul 
„Ing.“ v  odbore chemické a ener-
getické spracovanie palív a ropy.

Po krátkej praxi robotníka v Slov-
naft e sa vrátil do  Banskej Štiavnice, 
kde  v roku  1984 nastúpil na závod 
Rudných baní vo funkcii závodný 
vodohospodár, neskôr aj referent 
pre agendu vynálezov a zlepšo-
vacích návrhov. V jeho pracovnej 
náplni bola aj zodpovednosť za taj-
chy  štiavnického vodohospodár-
skeho systému v správe Rudných 
baní, š.p., a odkalisko „Sedem žien“. 
Významnou v tomto období bola 
oprava hrádze Ottergrundu v rámci 
podujatia Strom života v roku 1987. 
Od r. 1987 do r. 1991 bol aj tajom-

níkom závodnej pobočky ČSVTS 
pri Rudných baniach.

V roku 1991 nastúpil do štát-
nei správy, keď bol vymenovaný 
za prednostu Obvodného úradu v 
Banskej Štiavnici s úlohou zabezpe-
čiť okamžitý výkon miestnej štátnej 
správy, personálne a materiálne, 
na území súčasného okresu. Bol 
tiež jeho likvidátorom po vytvo-
rení okresu Banská Štiavnica v júli 
1996.

Neskôr pôsobil v privátnej sfére, 
najskôr v obchodnej spoločnosti 
Akutrade, s.r.o., Banská Štiavnica, 
kde zastával funkciu technika a ob-
chodného zástupcu do r. 1999. Po 
jednoročnom pôsobení obchod-
ného zástupcu, v rodinnej fi rme 
Stavebné remeslá – Jozef Píš, sa 
vrátil späť do Akutrade do pozície 
zástupcu obchodného riaditeľa pre 
SR. Od  roku 2005 bol zamestnan-
com  obchodnej spoločnosti AUTO 
–PIKO, s.r.o., Banská Bystrica, kde 
vykonával funkciu obchodného 
riaditeľa. Doteraz jeho posledným 

pôsobiskom v privátnej sfére bola 
spoločnosť GeoTrans, s.r.o., Vyhne, 
kde vykonával v roku 2006 funkciu 
technického zástupcu riaditeľa. 

 
Od roku 1990 sa angažuje aj vo ve-
ciach verejných, keď bol zvolený za 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici a člena mestskej 
rady. Vďaka opakovanej dôvere od 
občanov mesta je  ním až doteraz, 
čím je  služobne najstarším po-
slancom mestského parlamentu. V 
roku 2006 bol zvolený za zástupcu 
primátora Mesta Banská Štiavnica, 
ktorú dodnes úspešne zastáva. 

 
Patrí aj medzi zakladajúcich členov 
Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku v roku 1992.

Do ďalšieho života mu želáme 
hlavne pevné zdravie a aby mu jeho 
angažovanosť a elán pre veci verej-
né vydržali ešte mnoho rokov. 

S pozdravom „Zdar Boh!“

  Ing. Milan Durbák

Ing. Juraj Čabák päťdesiatročný

Po roku tu máme opäť marec a 
sním aj mnoho literárnych, kni-
hovníckych a čitateľských podujatí 
po celom Slovensku, v menšom, 
či väčšom meradle. Jedno z tých 
väčších podujatí chystáme i v Ban-
skej Štiavnici. Ide o celoslovenský 
projekt zameraný na podporu det-
ského čítania s názvom „Čítajme 
si“, s ktorým prišiel po prvýkrát v 
r. 2008 slovenský výbor pri Unicef. 
Cieľom projektu je zhromaždiť v 
presne stanovenom čase po rôz-

nych kútoch Slovenska čo najviac 
čítajúcich detí a zároveň sa snažiť 
prekonávať rekordy z minulých 
rokov. Deň D bude v Týždni slo-
venských knižníc - 25. marca, vo 
štvrtok, keď sa v kine Akademik, 
v presne stanovenom čase od 9.00 
do 15.00 hod. vystriedajú pri mik-
rofóne mladí čitatelia zo všetkých 
banskoštiavnických základných 
škôl. Ak máte radi rozprávky a 
viete tíško počúvať, môžete sa prísť 
pozrieť, prípadne si aj prečítať po-

volenú 1 stranu (od jedného čitate-
ľa) z predpísanej rozprávkovej kni-
hy, ktorou je tento rok „Zverinec 
na siedmom poschodí“ od Petra 
Gajdošíka. Tešíme sa na všetkých 
prihlásených i tých, ktorí sa ešte 
len prihlásia a vmestia do časového 
limitu. Po 15.00 hod. sa zastavuje 
časomiera a vzápätí sa nahlasuje 
na ústredie počet čítajúcich. Vlani 
vás bolo presne 130. Prekonáme i 
náš banskoštiavnický rekord? 

Vaša Mestská knižnica.

Celoslovenský projekt „Čítajme si“

Aromaterapia – tento pojem 
sa po prvýkrát objavil vo Fran-
cúzsku – samotná aromatera-
pia je však stará niekoľko tisíc 
rokov. Dnes je možné vedecky 
dokázať jej liečivé účinky. Pod 
pojmom aromaterapia rozumie-
me liečenie pomocou vôní. Ide 
o súčasť prírodnej, alternatív-
nej medicíny. Lieči, predchádza 
ochoreniam, obnovuje poriadok 
a rovnováhu. Blahodarne pôsobí 
nielen na naše telo, ale aj na my-
seľ a ducha. Aromaterapeutická 
masáž nám poskytuje  možnosť 
dotyku s krásnou vôňou. Sú v nej 
skĺbené prvky klasickej masáže, 
shiatsu masáže a refl exnej tera-
pie. Celkove ide o ľahkú, hladivú, 
relaxačnú masáž. Poskytuje tiež 
možnosť pôsobiť jemným nená-
silným spôsobom liečenie. Dôle-
žitá je správna voľba éterického a 
rastlinného oleja.

Eterický olej – olej získaný z 
rastlín, čiže silica vyťažená z ras-
tín, obsahuje informácie obsiah-
nuté v rastline. 

Silica – látka, ktorú obsahuje 
rastlina ako celok v kmeni, plo-
doch, listoch, kôre, byline, seme-
nách.
Táto masáž je mäkšia a nežnejšia 

ako klasická.

Pôsobí na klienta 3 spôsobmi:
1., upokojujúcim a harmo-

nizačným – pohyb masérových 
rúk

2., cez pokožku sa do tela vstre-
bávajú výťažky liečivých rastlín

3., vôňou, ktorú pri masáži 
vdychujete a uvoľňujete sa. Vôňa 
je bezprostredne prepojená  s na-
šimi emóciami a vďaka tomuto 
trojitému účinku odchádza klient 
zbavený stresu, napätia, oddých-
nutý, uvoľnený a prevoňaný. Ma-
sáž je vhodné aplikovať na konci 
pracovného dňa, alebo týždňa.
Viac info: 0908 648 707

Zuzana Švidroňová

Aromaterapia

Viceprimátor mesta na slávnostnom šachtágu absolvoval „skok cez kožu“
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Fitnes centrum v plavárni

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

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

Bufet

Na plavárni je otvorený bufet, 
Ut-Ne od 14,00 – 20,30 hod. Zmena 
otváracích hodín po dohode mož-
ná. Tešíme sa na vašu návštevu. 

SZPB

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

tických bojovníkov.
SZPB

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. Žiadame vás o hojnú 
účasť.

Výbor MO SRZ

Stretnutie baníkov

Pozývame na pravidelné po-
sedenie baníkov a priateľov ba-
níckeho stavu, ktoré sa uskutoční 
dňa  26. marca 2010 o 16.00 hod. 
Stretnutie sa uskutoční v Baníckej 
krčme u pána Karabellyho. Na toto 
stretnutie vás srdečne pozývajú or-
ganizátori.

Výročná členská schôdza

Základná organizácia SZTP 
č.125 Banská Štiavnica Vás pozýva 
na členskú schôdzu, ktorá sa usku-
toční 16. apríla 2010, t.j. v piatok 
o 14,30 hod. v B. Štiavnici, Špitál-
ska 4. Žiadame o potvrdenie účasti 
návratkou, alebo kontaktujte sa 
každú stredu v kancelárii č.tel.: 

045/6920875, od 8,00 hod. – do 
12,00 hod. lebo pri objednávaní 
miest budete vychádzať len z po-
tvrdenia účasti. Tešíme sa na vás!

Ivan Madara, predseda OC SZTP, 

Anna Peťková, predseda ZO SZTP 

Oznamujem cteným zákazní-
kom pánskeho kaderníctva, že do 
konca apríla 2010 bude otvorené  
iba v sobotu v čase od 8 – 12 hod. a 
od 1. mája 6 dní v týždni.

Páleník

Zlatníctvo RyaNa Gold na Dol-
nej 3 v BS oznamuje svojim zákaz-
níkom, že z ekonomických dôvo-
dov bolo prinútené svoju predajňu 
zatvoriť. Ctení zákazníci ma nájdu 
v Leviciach na Štúrovej 19 (pešia 
zóna). Tel.:036-6312229. Nielen 
vaše objednávky, ale aj prípadné 
reklamácie vybavíme v Leviciach.

 S pozdravom Anna Nadová, 
RyaNa Gold, Ku Bratke 1, 934 05 
Levice

Poďakovanie

Existujú dva svety:
„V jednom krátko prebývame a 

musíme z neho odísť,
aby sme sa už nikdy nevrátili,

a do toho druhého budeme mu-
sieť vstúpiť,

aby sme z neho už nikdy neod-
išli...“

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavy sú-
strasti a za kvetinové dary na po-
slednej rozlúčke s naším drahým 
zosnulým Petrom Halajom, ktorý 
zomrel dňa 25.2.2010. 

Smútiaca rodina

D ň a 
1 5 . m a r c a 
2010 ráno o 5 
hod.  v Popra-
de  vo veku 90 
rokov, nás na-
vždy opustila naša rodáčka a 
moja teta vdova Helena Šive-
cová rod. Gajdošová, ako po-
sledná dcéra Jozefa Gajdoša 
– hostinského spod Hájika v 
Banskej Štiavnici. S manže-
lom Jánom vychovali 4 synov, 
Jána, Pavla, Jozefa a Tomáša. 
Tí čo ste ju poznali, venujte 
jej spomienku. Synovec Vla-
dimír Poprac

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

28. marec je sviatok „Deň učite-
ľov“. Mnohí sme už pomaly zabud-
li, ako to bolo v škole, ale nejaké 
spomienky nám každému zostali. 

Ale teraz mnohí z nás majú v 
škole deti, či vnúčatá. Aj môj Sam-
ko navštevuje ZŠ J. Horáka, ale po 
vyučovaní chodí ešte do školského 
klubu, kde si môže napísať úlohy, 
zahrať sa so spolužiakmi, ale pripra-
vujú aj program, či na karneval ale-
bo k vianočnému stromčeku, robia 
aj rôzne predmety, ku Dňu matiek, 
alebo k Veľkej noci. A preto ne-
smierne zabudnúť ani na ich panie 
učiteľky, ktoré ich majú na starosti, 
a preto chcem im touto cestou po-
ďakovať aj za ostatných rodičov, sú 
to panie učiteľky – Ľudka Wolfová, 
Ivetka Kmeťová, Marika Kaškötyo-
vá a Evka Čabáková. Ešte raz vďaka 
za všetky deti od 1.-4. ročníka.

My žiaci 2.C. triedy ZŠ J. Horá-
ka chceme poďakovať našej pani 
učiteľke Erike Šturekovej, ktorá nás 
učí od prvej triedy. Naučila nás pí-
sať prvé písmenká, čítať, prvé slová 
a počítať, je to ako naša mama, kto-
rá nás pochváli, ale aj vyhreší.    E.U.

Poďakovanie
Názov Achajuvav znamená v 

Rómskom jazyku rozumiem. A to 
je heslom nášho projektu.

Náš projekt spočíva v pomoci ne-
zamestnaným osobám s dôrazom 
na rómsku menšinu vo veku 15-19 
rokov a osoby s nízkou kvalifi káciou 
a prístupom, prípadne s návratom, 
na trh práce a s ich následnou in-
tegráciou do spoločnosti. Výučba 
základov práce s PC pre rómsku ko-
munitu vo veku od 15-19 rokov a ich 
následného zapojenia do trhu práce. 
Počas trvania projektu si mladí ľu-
dia osvoja základy práce s PC, napr. 
prácu v  textovom editore :

• inštalácia, spustenie programu, 
základné nastavenia 

• písanie textových súborov 

• úprava a vyberanie textu 
• formát písma a odsekov 
• vzhľad strany, hlavička a päta 
• pravidlá úpravy štandardných 

listov 
• ukážka pred tlačou, tlač 
• hromadná korešpondencia 
• prvky textu 
• tabuľky 
Ďalej: tvorba emailovej schrán-

ky, tvorba základných administra-
tívnych dokumentov - životopis, 
žiadosť do zamestnania a pod., in-
terview do práce, základné sociál-
no-komunikačné situácie, základné 
právne úkony pri nástupe do za-
mestnania. Všetko, čo sa na kurze 
naučia, určite zužitkujú vo svoj pro-
spech a lepšie sa uplatnia na trhu 

práce. Po jeho absolvovaní by mali 
byť schopní samostatne pracovať s 
PC, čo im umožní viesť plnohod-
notnejší život. A svoje nadobudnuté 
poznatky využijú aj v rámci rodiny 
a posunú nadobudnuté poznatky aj 
ďalej.

Kurzy budú prebiehať v mesač-
ných intervaloch, každý mesiac sa 
zaučí 12 záujemcov (praktická vý-
učba 24 hodín za mesiac) a celkovo 
kurz absolvuje 72 záujemcov.

Kurzy budú prebiehať od 29.mar-
ca v priestoroch ICM Banská Štiav-
nica.

Kurz je ZDARMA.
Prihlásiť sa môžete do 24.3.2010 

na email : bs@icm.sk alebo tel.: 
045/692 2151.  Mgr. Denisa Kalnovičová

Projekt Achajuvav pre rómsku menšinu
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Pozývame vás na Juniorské 
Majstrovstvá SR Stredných 
odborných škôl s lesníckym za-
meraním, ktoré sa uskutočnia 
v dňoch 21. – 22. apríla 2010 v 
Múzeu vo Svätom Antone.

Slávnostné otvorenie bude dňa 
21. 4. 2010 v stredu o 12 hod. v 
parku kaštieľa. 

Kontakt: Stredná odborná škola, 
Šltésovej 5, Banská Štiavnica, tel.č.: 
045/6830712. 

KALEIDOSKOP

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

O dobrom poľovníckom hospo-
dárení môžu hovoriť poľovníci 
z okresov Banská Štiavnica , 
Žarnovica a Žiar nad Hronom 
pri bilancovaní minuloročnej 
poľovníckej sezóny. Na posú-
denie správnosti odstrelu  a 
porovnanie bodových hodnôt 
sústredili do svätoantonského 
kaštieľa poľovníci zo 43 poľov-
níckych subjektov spolu 204 
ks jeleních, 215 srnčích, 65 ks 
mufl ónich, 52 ks diviačích, 6 ks 
danielích trofejí, ale aj trofeje 
líšok, jazvecov a vlka. Množ-
stvom predložených trofejí 
bol uplynulý rok pozoruhodný 
nárastom ulovenej zveri u 
každého druhu a dobré boli 
aj výsledky bodovej hodnoty 
trofejí.

Z 204 jeleních trofejí dosiahlo 26 
ks medailové ocenenie, zo srncov 3, 
z mufl ónov 16, z diviakov 9, z dani-
elov 1 a u šeliem boli 3 medailové 
ocenenia. Poľovnícka hodnotiteľská 
komisia zároveň posúdila 11 ks tro-
fejovej zveri ako nesprávne – pred-
časne ulovené. Banskoštiavnickú 
oblasť ako po minulé roky, tak aj 

tentoraz dôstojne reprezentovali 
medailové trofeje srncov z Banskej 
Štiavnice, diviaka, jazveca a líšky 
z Vyhieň, jeleňov z Banskej Belej, 
Prenčova, Počúvadla, Klastavy, 
Dekýša a mufl ónov z Počúvadla a 
Dekýša.

Na otvorení chovateľskej pre-
hliadky trofejí sa zúčastnilo veľa 
vzácnych hostí a nechýbal ani pre-
zident Slovenského poľovníckeho 
zväzu a zároveň aj prezident Slo-
venskej poľovníckej komory a po-

slanec NR SR Ing. Tibor Lebocký, 
Dr. Jozef Hlásnik za MP SR a ďalší. 
V rámci chovateľskej prehliadky 
mala veľký úspech aj výstava samo-
rastov p. Mariana Siekelu zo Sväté-
ho Antona.

Chovateľská prehliadka poľov-
níckych trofejí bude verejnosti sprí-
stupnená denne do 26. marca 2010, 
a zároveň vás  srdečne pozývame na 
jej prehliadku.

Ing. Erik Petrikovič

Vyhodnotenie poľovníckych trofejí

Inzercia

Juniorské Majstrovstvá SR v zručnosti
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Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí úspešná
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Sobota 20.3.

CTIHODNÝ OBČAN
Dráma, USA, 2009, 108 min., MP 15,vstupné 2 eurá, začiatok premietania:18:30 hod.
Frustrovaný muž sa rozhodne zobrať spravodlivosť do vlastných rúk po tom, čo niekto prepustil z väzenia vrahov jeho rodiny. Zameria sa nielen 
na vrahov, ale aj štátneho zástupcu a ostatné zúčastnené osoby.

Štvrtok 25.3.

LIETAM V TOM
Komédia, USA, 2009, 109 min., MP 15, vstupné 2,20 euro, začiatok premietania:18:30 hod.
Hrdina tejto komédie Ryan Bingham (George Clooney) je šťastný človek. Nie je nikým viazaný, iba jediným cieľom: Chcel by nalietať 10 miliónov 
leteckých míľ a vďaka tomu vstúpiť do elitnej spoločnosti. Prakticky celý rok trávi v lietadle, pretože križuje americké fi rmy, v ktorých vyhadzuje 
miestnych zamestnancov ako profesionálny externý vyhadzovač. S eleganciou a umením dokáže presvedčiť, že koniec predsa znamená novú mož-
nosť a nový život. Všetku jeho metodológiu však ohrozí nový neosobný spôsob vykopnutia, a to cez online videokonferenciu. Autorka tohto nápadu 
je mladá ambiciózna kolegyňa Natalie Keener (Anna Kendrick), ktorá sa ale nebráni spoznať Ryanovu prax…. a tak hor sa do oblakov spolu. Nebude 
to však ľahké a nebudú tam sami….

Sobota 27.3.

KAWASAKIHO RUŽA
ČR, 2009, 95 min. MP 15,vstupné 2,20 euro, začiatok premietania:18:30 hod.
Keď sa prevalí Luďkova milenecká aféra a manželka Lucia ho chce vyhodiť z domu, 
obráti sa jeho zlosť voči svokrovi Pavlovi. Zhodou okolností Luďek spolupracuje na 
tvorbe televízneho dokumentu o svojom svokrovi Pavlovi, bývalom disidentovi. Pri 
nakrúcaní sa objaví dôkaz, že svokor - ten neochvejný morálny hrdina, s ktorým ne-
ustále bojoval o pomyselný piedestál v očiach svojej ženy, má zrejme vo svojej hrdin-
skej minulosti obrovskú škvrnu zaschnutú vo fascikloch tajnej polície.

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

Vážení lúš-
titelia! Výhry 
vo výške 3,50€ 
(100,-Sk) si 
výherca môže 
prevziať v po-
kladni Klient-
skeho centra. 
Správne zne-
nie Krížovky z 
č.6/2010 znie: 
„Diplomat je 
ten, čo Vás 
pošle dočerta 
tak, že sa na 
ten výlet za-
čnete tešiť“. 
3,50€ vyhráva 
S. Tomašovič, 
Križovatka 23 
B. Štiavnica 

V tajničke sa ukrýva slovenské prí-

slovie: 

A., Spoluhlásky slova Bakomi, 
kraj na Slovensku, existujem, B., 
Mužské meno, čistiaci prostrie-
dok, opak slov nebudú, C., Roč-
né obdobie, 4. pád slova hra, časť 
schodišťa, D., Orgán zraku, domá-
ci zviera, krčné oddelenie skr., E., 
Piecka, svietidlo, 100, F., Útočisko, 
stred tajničky, obilnina, G., Pohos-
tinstvo na Drieňovej, novinový 
stánok, pišti, H., Polomer a Pond, 
imitácia po česky, oska, I., Román 
E. Zollu, Komunistická strana 
Čiech, stred slova kotule, J., Meno 
Surehanda, prilba, nestojí, K., 
Náhlenie expresívne, náhle neprí-
jemné prekvapenie, spoj lepidlom, 
L., Karty na vykladanie, 5 v Ríme, 
presolená,

M., Postava zo seriálu, brána, 
dovidenia! detsky. 

1., Začiatok tajničky. 2., Rev, 
bájkar, francovka, dusík, 3., Ved-
ľa, druh klobúka, ampér, 4., Ruská 
rieka, skr. plurál, časť Bratislavy, 
chovanie, 5., Staroegyptský boh 
Slnka, vyhrávaj, pykáš s hrúbkou, 
hlas žaby, 6., Dáva sa do pier, skry-
je, 7., Skr. valuty, uveď do spánku, 
vrecko, ozn. seniora, 8., Navádzací 
systém skr., textová skratka, stred 
slova kopcová, 2. pád slova zlo, 9., 
Nie mokro, vydávala svetlo, ozn. 
vozidiel Portugalska, 10., Zubná 
pasta, prezývka Bezdedu, konzer-
vovaná dymom, 11., Koniec taj-
ničky.

Pomôcky: Ezop, Abs, Erik, Tošo, La-
mač, Ra, Aa, Olr 

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk
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Žena je prameň nehy, pôvabu, 
múdrosti, zmyselnosti, krásy. 
Bez jej darov by bol život pustý 
ako lúka bez kvetov, ako nočná 
obloha bez hviezd, ako srdce 
bez lásky…

Nádhernú kyticu, uvitú z pozdra-
vov, veršov, piesní a tancov pri príle-
žitosti sviatku MDŽ venovali našim 
ženám, Živena- spolok slovenských 
žien, Mesto Banská Štiavnica a Smer 
SD.

Priestranná kaviareň Hotela 
Grand Matej sa v utorok 9.mar-
ca zaplnila do posledného miesta. 
Slávnostné popoludnie otvorili 
úsmevným fejtónom pracovníčky 
Mestskej knižnice p.Viera Ľuptáko-
vá a p. Bibiana Stanková. Mladučká, 
stále žiarivejšia hviezdička Patrícia 
Debnárová zaspievala populárnu 
pieseň Pokoj v duši a p. Renata Ta-
ligová sa ujala sprievodného slova,  
obohateného poéziou, humorom i 
históriou sviatku žien. Potom sa už 
kúzlom tanečného súboru Texasky 
priestory kaviarne zmenili na orien-
tálnu záhradu, plnú zmyselnej krásy 
a mladosti. Šarmantná moderátor-

ka Renatka pripojila vtipný návod 
,,Ako prežiť s mužom“. Na krídlach 
baladických tónov sa ako víly z 
krajiny fantázie vzniesli sólistky 
scénického baletu (Company Tanja 
sun) a priniesli milý pozdrav našim 
ženám z PKO v Banskej Bystrici. K 
atmosfére podujatia, vystupňovanej 
rôznorodou škálou farieb, tónov a 
temperamentných tancov, prispel 
krátkym príhovorom primátor Ban-
skej Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka, 
ktorý sa zároveň predstavil aj v úlo-
he skvelého recitátora. Po nežnej 
básni obdarovali pozorní páni kaž-
dú dámu kvetinkou, a milým pohla-

dením duše im boli verše v podaní 
p. Ľudovíta Kaníka. Príjemná zába-
va pokračovala  pri hudbe a speve 
Vierky Giertlovej a Jozefa Mališa, 
vínku, kávičke a povestných kolá-
čikoch šikovných členiek Živeny. 
Okrem umeleckého zážitku, dobrej 
nálady, kvetinky a darčekového po-
ukazu do novootvorenej kaviarne 
od šarmantného sponzora si kaž-
dá dáma spestrila šatník darčekom 
fi rmy Svetro. V mene predsedníčky 
Živeny p. Jolany Šamovej a pôvabne 
usmievavých oslávenkýň, všetkým 
sponzorom a účinkujúcim srdečne 
ďakujeme. J.Bernáthová

Kytica pozdravov k sviatku žien

,,Zišli sme sa tu dnes, aby sme si 
pripomenuli deň, na ktorý by sme 
nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok 
najdrahších bytostí- Medzinárod-
ný deň žien. Osláviť 8.marec zna-
mená preukázať ženám náležitú 
úctu, podporiť myšlienku, že na 
ich názoroch, hodnotách a snoch 
nám záleží. Žena je základným ka-
meňom každej rodiny, je nositeľka 
života i prekrásne umelecké dielo, 
ktoré má viacero podôb. Žena je 
schopná najväčšej lásky i najväčších 
obetí. Citlivo vníma veci, ktoré iní 
ľahostajne prehliadajú. Milé ženy, 
matky, babičky, hlboko sa skláňam 
pred vašou obetavosťou, pracovi-
tosťou, láskavosťou, ochotou, ale i 
humorom a dobrou náladou, kto-
rou okoreňujete chvíle nášho kaž-
dodenného života. Pri príležitosti 
vášho krásneho sviatku mi dovoľte, 
aby som vám v mene všetkých mu-
žov, ako aj v mene svojom, zaželal 
predovšetkým pevné zdravie a čo 
najmenej problémov, chvíľ bolestí 
a smútku a aby vás porozumenie 
a pohoda sprevádzali na každom 

kroku.“ Takto krásne a citlivo sa 
prihovoril ženám člen samosprá-
vy KD v B. Štiavnici p.Vladimír 
Poprac, 12.marca na slávnost-
nom posedení v Reštaurácii Pod 
galériou. Oslavám sviatku žien 
predchádzala členská schôdza, na 
ktorej predsedníčka KD p.Marta 
Borošková zhodnotila činnosť klu-
bu a p. Senciová oboznámila čle-
nov o možnostiach rekondičných 
pobytov v ČR. Slávnostný program 
začali muži. K príhovoru pána Po-
praca sa pripojil primátor Banskej 
Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka, 
ktorý každej dáme osobne veno-
val krásnu kytičku. Žartovné bás-
ne Mgr. Márie Petrovej a chutné 
pohostenie spríjemnili čakanie na 
príchod hviezd našej i svetovej pop 
music. Zábava sa rozprúdila napl-
no, keď do sály vošiel Otto Weiter, 
Jana Kociánová, Helena Vrtichová, 
Blanka Bezáková, ale najmä Tina 
Tirner a Dežko Lakatoš. Pestrá 
zmes známych hitov a srdečný 
smiech všetkým poriadne rozprú-
dili krv. Režisérkou a choreograf-

kou celej tejto roztomilej ,,hitpa-
rády“ bola pani Julka Popracová 
.Ostatné členky KD sa tiež nedali 
dlho prehovárať a ochotne zažiarili 
ako ,,hviezdy“. Takýto originálny 
darček si venovali ženy k sviatku 
,,Samy sebe.“ Ďalším darčekom 
bola pestrá a bohatá tombola. Po-
niektorým šťastlivcom sa ušlo aj 
niekoľko cien. Smiech, hudba a ta-
nec sprevádzali naše stále mladšie 
a krajšie dôchodkyne až do večer-
ných hodín.

Organizátormi podujatia boli 
KD v Banskej Štiavnici a POS Žiar 
nad Hronom- Pracovisko B. Štiav-
nica. Poďakovanie patrí štedrému 
sponzorovi, ktorým bol pán Ľubo-
mír Barák.

J.Bernáthová

SAMY SEBE – oslava MDŽ v Klube dôchodcov

Varíme s hotelkou

Zimný tekvicový bochník:

(na dva bochníky)

Peísady:3 1/2 šálky celozrnnej 
múky, 3 1/2 šálky polohrubej 
múky, 2 PL sušeného droždia, 
2/3 šálky nízkotučného mlieka, 
1/2 šálky vodky, 1/2 šálky medu, 
2 ČL soli, 2 veľké rozšlahané vaj-
cia, 1 1/2 šálky zmixovanej tekvi-
ce, 2 PL olivového oleja, 2 šálky 
posekanej cibuľky, 2 PL čerstvého 
rozmarínu, 1 šálka nesolených sl-
nečnicových semienok

Príprava: vo veľkej mise zmie-
šame celozrnnú múku a 3 šálky 
polohrubej múky. v inej veľkej 
mise zmiešame 3 šálky múčnej 
zmesi so sušeným droždím. V 
stredne veľkej panvici rozohreje-
me mlieko s vodou a medom, aby 
bolo teplé a vmiešame do múčnej 
zmesi s droždím. Pridáme vajcia 
a soľ. Mixujeme na pomalšom 
stupni 30 sekúnd a oškrabáva-
me steny nádoby. Potom šľahá-
me na rýchlom stupni 3 minúty. 
Pridáme tekvicu, olej, cibuľku, 
rozmarín, slnečnicové semienka 
a zvyšok múčnej zmesi. doklad-
ne prešľaháme. Cesto vyklopí-
me na zľahka pomúčenú dosku. 
Miesime 6 až 8 minút, kým nie 
je hladké a pružné. Podľa potre-
by prisýpame múku, aby sa cesto 
nelepilo. V pomastenej mise ne-
cháme hodinu kysnúť.

Cesto vyberieme na dosku a 
niekoľkokrát o ňu udrieme. Vy-
klopíme ho na pomastený po-
vrch a rozdelíme na polovice. 
Necháme desať minút odpočívať. 
Dve bochníkové formy s roz-
mermi asi 23x12 cm pomastíme 
olejom a naplníme cestom. Voľ-
ne prikryjeme a necháme kysnúť 
na teplom mieste ešte 50 minút. 
Rúru zohrejeme na 190 stupňov. 
Pečieme asi 30 minút, kým pri 
poklepaní na bochník nepočuť 
dutý zvuk. Bochníky vyklopíme a 
necháme vychladnúť na mriežke
čas prípravy: 1 hodina 35 minút

čas pečenia: 30 min minút

 Ing. Viera Baksová

Podujatie k MDŽ v hoteli Grand-Matej
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Inzercia

Inzercia

V predposlednom kole 4. ligy v 
šachu vyhrala Banská Štiav-
nica nad Bučinou Zvolen a v 
tabuľke sa dostala na tretie 
miesto. Kremnica mala voľno 
a v poslednom kole privíta v 
derby práve Banskú Štiavnicu.

Opevnenie Banská Štiavnica – ŠK 

Bučina Zvolen  5:3

Za Banskú Štiavnicu vyhrali 

Toma, Kuchyňa, Píš a Koleda, re-
mizovali Zicho a Mosim

ŠK Podpoľanie - ŠK Čebovce B  6:2

ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany - TH 

Junior Banská Bystrica C   0,5:7,5

FTC Fiľakovo B - Balassagyarmati 

Kabel SE (HUN)   4,5:3,5

 S. Kuchyňa

V. liga v stolnom tenise

Hráči LN TRADE odohrali dra-
matický zápas v telocvični v Hliní-
ku nad Hronom, a to s družstvom 
Hornej Ždáne. Od začiatku zápasu 
to bol boj o každý bod. Pomerne 
nevhodné podmienky /slabé svetlo 
v telocvični/ sa nakoniec podpísa-
li pod výsledok, keď favorizované 
družstvo LN TRADE nakoniec len 
remizovalo  9:9. Je to prvý neroz-

hodný výsledok LN TRADE v tejto 
sezóne. Výborný výkon v tomto 
zápase podal Laco Dobrovič ktorý 
získal dôležitý deviaty bod, a spolu 
Martinom Dobrovičom bodovali 
aj vo štvorhre.

Posledný zápas na domácich sto-
loch zohrá družastvo LN TRADE 
v nedeľu 21.3.2010 proti Kosorínu. 
Súťaž ukončí o týždeň neskôr, v 

piatok 26.3.2010 v Hliníku nad 

Hronom, proti tamojšiemu "B" 

-čku.

 
Horná Ždáňa - LN TRADE   9:9

 
Body za LN TRADE: štvorhra: Dob-

rovičovci Laco + Martin

dvojhry:  Sedilek, Prokaj,  Dobro-

vič Laco + Martin po 2

JS

Remíza LN TRADE s Hornou Ždáňou

Sitno Banská Štiavnica

IV. liga dorast – JUH
14. kolo 27.3.2010 o 14. hod. 

Sliač – B. Štiavnica
15. kolo 3.4.2010 o 14. hod. B. 

Štiavnica – Hriňová
16. kolo 11.4.2010 o 13 hod. V. 

Krtíš – B. Štiavnica
17. kolo 17.4.2010 o 14 hod. B. 

Štiavnica – R. Sobota
18. kolo 25.4.2010 o 13,30 hod. 

Krupina – B. Štiavnica
19. kolo 1.5.2010 o 14.hod. B. 

Štiavnica – Poltár
20. kolo 8.5.2010 o 14.hod. Tor-

naľa – B. Štiavnica
21. kolo 15.5.2010 o 14.hod. B. 

Štiavnica – Hliník/Hr.
22. kolo 23.5.2010 o 14,30 hod. 

Tomášovce – B. Štiavnica
23. kolo 29.5.2010 o 17.hod. Je-

senské – B. Štiavnica
24. kolo 5.6.2010 o 14.hod. B. 

Śtiavnica – Hodruša
25. kolo 12.6.2010 o 17.hod. Sel-

ce – B. Štiavnica
26. kolo 19.6.2010 o 14.hod. B. 

Štiavnica – Šalková

II. liga starší žiaci – JUH
14. kolo 27.3.2010 o 10.hod. 

Sliač – B. Štiavnica
15. kolo 3.4.2010 o 10.hod. B. 

Štiavnica – R. Sobota
16. kolo 10.4.2010 o 10.hod. 

Hriňová – B. Štiavnica
17. kolo 17.4.2010 o 10.hod. B. 

Štiavnica – Tempus R. Sobota

18. kolo 24.4.2010 o 10.hod. 
Krupina – B. Štiavnica

19. kolo 1.5.2010 o 10.hod. B. 
Štiavnica – Badín

20. kolo 8.5.2010 o 10.hod. Re-
vúca – B. Štiavnica

21. kolo 15.5.2010 o 10.hod. B. 
Štiavnica – Žiar/Hr.

22. kolo 23.5.2010 o 10.hod. B. 
Bystrica – B. Štiavnica

23. kolo 29.5.2010 o 10.hod. Ti-
sovec – B. Štiavnica

24. kolo 5.6.2010 o 10.hod. B. 
Štiavnica – Zvolen C

25. kolo 12.6.2010 o 10.hod. 
Detva – B. Štiavnica

26. kolo 19.6.2010 o 10.hod. B. 
Štiavnica - Fiľakovo

FUDO

Rozlosovanie jarnej časti
Zasadanie KŠaM sa uskutoč-

nilo dňa 9.3.2010 o 14.30 hod., 
v Belháziho dome. Hlavnou té-
mou rokovania bolo určenie ka-
tegórií a nominácií na športovca 
roka za rok 2009. V minulom 
roku boli 4 kategórie (Kategória: 
Žiaci + dorast; Dospelí; Veterán 
+ funkcionár + tréner; Kolektív). 
V tomto roku budú športovci 
ocenení taktiež v 4 kategóriách, 
budú však oproti minulému 
roku pozmenené, zmenia sa aj 
počty ocenených. 

V tomto roku budú športovci 
ocenení v nasledovných kategó-
riách: 

Kategória: Žiaci + dorast 
(ocenení budú 10 športovci); 
Dospelí (ocenení budú 5 špor-
tovci); Veterán (ocenený bude 
1 športovec); Organizátor špor-
tových podujatí v Banskej Štiav-
nici (s medzinárodnou účasťou) 
(ocenení budú 3 organizátori). 

Odovzdávanie cien sa usku-
toční 13.4.2010. 

RNDr. Viktória Michalská

Zo zasadania Komisie

 športu a mládeže

Vykupujem staršie PB fľaše, plat- 
ba 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 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 naštiepa- 
né, 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, ramená a čapy, tel.č.: 0907 
181 800

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

Predám orechy väčšie množstvo  
celé,  nabité, tel.č.: 0902 181 191

Predám Ford Escort, tel.č.: 0904  
804 032

Predám motocykel MZ 150,  
cena 300 €, tel.č.: 0917 631 185

Kúpim staré autá, autobatérie,  
tel.č.: 0908 531 348

Predám karisieť 4, 20 x 20, roxor  
8, 10 a 12, tel.č.: 0908 531 348

Služby

Opatrím dieťa príp. aj staršiu  
osobu, popri tom môžem urobiť 
nákup a upratať, tel.č.: 0917 317 
512

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

Šachové zápolenia 4. ligy
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INZERCIA

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 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

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

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

Predám dvojpodlažný byt v BŠ,  

tel.č.: 0905 889 451
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 podkroví   
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 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.

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

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

Predám pekný, slnečný 3-izbový  
byt na sídlisku Drieňová. Je čias-
točne prerobený a má vymenené 
okná. Byt má výhodnú polohu na 
2.posch. a je v osobnom vlastníc-
tve. Cena bytu je 33 300 Eur. Info 
na tel.č.: 0908 509 205.

Kúpim v okolí BŠ pozemok do 6  
ha, tel.č.: 0908 531 348 

Ponúkam podnájom v podkroví  
RD pre 1-2 os., tel.č.: 0910 488 211 


