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Inzercia

V roku 2011 naše mesto do-
stalo fi nančné prostriedky 
na pokračovanie úprav verej-
ných priestranstiev na ulici 
Akademická vo výške 720 tis. 
eur. Z uvedených fi nančných 
prostriedkov sa vybuduje úsek 
od „Kmeťa“ po Lesnícku školu 
(Štajgrubňu). 

Ulica Akademická je v súčasnos-
ti hlavným dopravným koridorom 
mesta a ústi na hlavnú mestskú ko-
munikáciu - Kmeťovu a Kammer-
hofskú ulicu. V súčasnej komuni-
kácii prechádzajú podzemné siete 
vodovodu, elektro NN, pod komu-
nikáciou prechádza aj historická a 
dodnes funkčná kanalizačná stoka 
s prípojkami, rozvody plynu, nad-

zemné a podzemné oznamovacie 
rozvody, podzemné rozvody verej-
ného osvetlenia a nadzemné roz-
vody mestského rozhlasu. Je mož-
né, že pri prácach sa zistia ďalšie 
vedenia inžinierskych sietí, ktoré 
sú funkčné, avšak v tomto čase nie 
je o nich nič známe. V súčasnosti 
je Akademická ulica vyasfaltovaná 
v niekoľkých vrstvách nad sebou, 
má veľmi premenlivú šírku v roz-
medzí od 5,50 až 7,5 m, miestami 
do 8,3m. Obojstranné chodníky sú 
asfaltové, v niektorých miestach sú 
veľmi úzke. 

Ku komunikácii Akademickej 
ulice je priradená plocha s vyras-
tenými starými stromami, pre-
to sa počíta s výrubom všetkých 
stromov, ktorých funkcia verejnej 

zelene je značne nevyhovujúca, 
spolu 16 ks. Na riešenej ploche sú 
aj zbytky kríkovej výsadby, ktorých 
likvidácia je zahrnutá v rámci vý-
meny zeminy. 

Novonavrhnuté dlažby vychá-
dzajú z pôvodného dláždenia ulice, 
kde sa používa prevažne pôvodný 

dlažobný materiál, alebo sú pokra-
čovaním už navrhnutého spôsobu 
dláždenia pri úpravách Kmeťovej 
ulice. Prevažne sú všetky dlažby ča-
dičové s dlažobnými kockami ukla-
danými do oblúkov s postrannými 
odvodňovacími žliabkami z piatich 
dlažobných kociek.  3.str.

Rekonštrukcia Akademickej ulice
Koncepcia dopravného riešenia je zameraná na zlepšenie automobilovej dopravy

Starostovia obcí sa dohodli, že najbližšie stretnutie sa uskutoční v obci Baďan

V pondelok 14. marca 2011 sa v 
Súkromnej hotelovej akadémii 
na Drieňovej uskutočnilo pra-
videlné stretnutie samosprávy 
mesta Banská Štiavnica so sta-
rostami obcí v našom regióne. 

Na stretnutí sa zúčastnili: Mgr. 
Nadežda Babiaková – primátorka 
mesta, JUDr. Dušan Lukačko – zá-
stupca primátorky, Ing. Rastislav 
Marko – vedúci OKCRŠ a Mgr. 
Lívia Adamová – riaditeľka Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny v 
Banskej Štiavnici. Okrem pozva-
ných starostov obcí prijali pozvanie 
aj starostovia z Hodruše-Hámrov a 

Vyhní. Primátorka mesta privítala 
prítomných hostí a oboznámila ich 
s programom stretnutia, ktorý sa 
týkal aktuálnych informácií z Úra-
du práce, soc. vecí a rodiny v B.Štia-
vnici, informácií k organizovaniu 
kultúrno – spoločenských podujatí, 
k územnému plánovaniu, atď.

Úvodné slovo dostal Ing. Marko, 
ktorý prítomných oboznámil s pri-
pravovanými kultúrnymi poduja-
tiami na rok 2011 a s programom 
Štiavnického kultúrneho leta. Sta-
rostovia obcí apelovali na vzájom-
nú koordináciu všetkých podujatí v 
meste a v okolitých obciach.   
 3.str.

Stretnutie so starostami obcí

Stretnutie samosprávy so starostami obcí v Súkromnej hotelovej akadémii
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Z programu primátorky

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Mgr.Nadežda Babiaková, pri-
mátorka mesta Banská Štiav-
nica, vyhlasuje v zmysle § 4 
zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov a § 5 zákona 
NR SR č.552/2003 Z.z. o výko-
ne práce vo verejnom záujme v 
znení zmien a doplnkov výbe-
rové konanie na pozíciu riadi-
teľa Základnej umeleckej školy, 
Námestie sv.Trojice č.4, Banská 
Štiavnica

Na výkon kariérovej pozície ria-
diteľa sú stanovené predpoklady v 
§ 6 zákona č.317/2009 Z.z.o peda-
gogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.

Kvalifi kačné predpoklady:

 - stanovené podľa vyhlášky MŠ 
SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa usta-
novujú kvalifi kačné predpoklady a 
osobitné kvalifi kačné predpoklady 
pre jednotlivé kategórie pedagogic-
kých a odborných zamestnancov – 
príloha č.1 – časť X.

Iné kritériá a požiadavky:

- pedagogická prax minimálne 5 
rokov

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť / telesná 

a duševná spôsobilosť/
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

- doklady o vzdelaní
- výpis z registra trestov ( nie 

starší ako 3 mesiace)
- návrh koncepcie rozvoja školy
- profesijný životopis
- potvrdenie o pedagogickej a 

odbornej praxi
- preukázanie telesnej spôsobi-

losti a duševnej spôsobilosti pre vý-
kon pozície riaditeľa – potvrdenie

- písomný súhlas uchádzača k 
použitiu osobných údajov pre účely 
výberového konania

Zasielajte do 15.4 2011 na adresu: 

Mestský úrad
Radničné námestie č.1
969 24 Banská Štiavnica
s vyznačením na obálke NEOTVÁ-

RAŤ- „VK riaditeľ ZUŠ“

Kontaktná osoba PaedDr.Viera 

Ebert, tel. 6949619

Mgr.Nadežda Babiaková

primátorka, v.r.

Výberové konanie

Výberové konanie

12.3.

Účasť na karnevale, ktorý zor-
ganizovalo OZ Margarétka.   
14.3.

Uskutočnilo sa pravidelné stret-
nutie vedenia Mesta B. Štiavnica 
a starostov obcí okresu Banská 
Štiavnica, na ktorom odzneli ak-
tuálne informácie z Úradu práce, 
soc. vecí a rodiny v B. Štiavnici, 
informácie k organizovaniu kul-
túrno – spoločenských podujatí, k 
územnému plánovaniu, atď.

Pracovné rokovanie k riešeniu 
verejného osvetlenia na sídlisku 
Drieňová.    
15.3.

Pracovné rokovanie s riadi-
teľom závodu Správa stredného 
Hrona, š.p. Zvolen Ing. Rudol-
fom Sýkorom ohľadne riešenia 
zamestnávania pri odstraňovaní 
povodňových následkov a pred-
chádzaní povodniam. 

Pracovné rokovanie k riešeniu 
rozšírenia mestského rozhlasu. 

Zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici.

Verejné prerokovanie otázok 
týkajúcich sa čistenia verejných 
priestranstiev po zimnej údržbe, 
využívania športovísk, zriadenia 
verejných miest na vodenie psov, 
ale aj podmienok týkajúcich sa 
držania a chovu psov so zástupca-
mi vlastníkov bytov a domov a s 
obyvateľmi sídliska Drieňová. 
16.3.

Pracovné stretnutie k organi-
začno – technickému zabezpeče-
niu výjazdového zasadnutia zastu-
piteľstva BBSK, ktoré sa uskutoční 
v apríli v Banskej Štiavnici.
17.3.

Rokovanie Mestskej rady v 
Banskej Štiavnici.  
18.3.

Pracovné rokovanie k riešeniu 
investičných akcií v meste.
20.3.

Pracovné stretnutie s J. E. Th e-
odorom Sedgwickom veľvyslan-
com USA v SR.    

Andrea Benediktyová 

Mesto Banská Štiavnica, v za-
stúpení primátorkou mesta, 
vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie: 

Konateľ Bytovej správy, s.r.o., v 

Banskej Štiavnici.

Výberové konanie sa uskutoční 
dňa 05. 04. 2011 (t. j. v utorok) o 
13.00 hod. v kancelárii primátorky 
mesta

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úrade 
v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. 
alebo na tel. č. 045/6949615.

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 31.03.2011 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 
na obálke s označením: Výberové 
konanie – konateľ Bytovej správy s. 
r. o. – neotvárať.

Kvalifi kačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie, resp. 
úplné stredné odborné vzdelanie

Iné požiadavky:  

- 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- občianska bezúhonnosť
- organizačné schopnosti
- osobné a morálne predpoklady
- vypracovanie projektu manažo-

vania Bytovej správy, s.r.o., v Ban-
skej Štiavnici.

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

-  stručný profesijný životopis
-  overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania  
-  výpis z registra trestov nie star-

ší ako 3 mesiace

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

Banská Štiavnica

Dňa 4.3.2011 o 01.10 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že v 
byte na Ul. Budovateľská dochá-
dza k rušeniu nočného pokoja. 
Hliadka MsPo zistila, že z bytu

M.V. sa šíri hlasná hudobná 
produkcia. Priestupok bol rie-
šený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

 Dňa 7.3.2011 o 10.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
sídlisko Drieňová, kde bolo na 
parkovisku odparkované neu-
zamknuté motorové vozidlo zn. 
Fiat Punto. Kľúče sa nachádzali 
vo dverách motorového vozidla. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila majiteľa motoro-
vého vozidla, ktorému boli kľúče 
odovzdané. 

 Dňa 8.3.2011 o 12.30 hod. 
bolo na útvar MsPo telefonicky 
oznámené, že na Ul. A. Kmeťa 
došlo k poškodeniu dopravnej 
značky „ daj prednosť v jazde“ 
motorovým vozidlom. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila majiteľa motorového vozidla, 
ktorý poškodil dopravnú značku, 
a následne privolala hliadku OO 
PZ. Vec je v riešení OO PZ. 
Upozornenie 

 Mestská polícia upozorňuje 
vodičov motorových vozidiel, 
aby dodržiavali pravidlá cestnej 
premávky a neparkovali so svo-
jimi motorovými vozidlami na 
verejnej zeleni. V opačnom prí-
pade porušujú § 25 ods. 1 písm. 
s/ zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o 
cestnej premávke, ktorý hovorí, 
že vodič nesmie zastaviť a stáť na 
cestnej zeleni a inej verejne prí-
stupnej zeleni, na ostrovčekoch 
a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou. 
V prípade porušenia uvedeného 
ustanovenia hrozí vodičovi blo-
ková pokuta až do výšky 65,- €. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Hokejový turnaj
Dňa 19.marca 2011 sa uskutoční 

priateľské hokejové stretnutie hrá-
čov z partnerských miest medzi tí-
mami HK Moravská Třebová a ne-
registrovaných hráčov z HK Banská 
Štiavnica. Turnaj sa uskutoční o 17. 
hod. na zimnom štadióne vo Zvo-
lene. Všetci hokejoví priaznivci sú 
vítaní, príďte povzbudiť svojich fa-
voritov!                       JUDr. D. Lukačko 
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Polícia informuje 

1.str. Všetky použiteľné nájde-
né prvky dlažby budú znovu pou-
žité. Na chodníkoch sú navrhnu-
té dlažby z mozaikových dlaždíc 
ukladaných do vejárikov a v malom 
množstve z ryolitových pôvodných 
dlaždíc na tých miestach, kde aj 
teraz sú ryolitové dlažby. Všetky 
vstupy do objektov a vjazdy do dvo-
rov sú v návrhu úprav rešpektova-
né. Výjazdy z domov, dvorov a pod-
brání, kde sa predpokladá prejazd 
automobilom, budú v časti chodní-
kov vydláždené dlažobnými väčší-
mi kockami . Všetky prechody pre 
chodcov budú bezbariérové. Ako 
osvetľovacie telesá sú navrhnuté 
liatinové stožiare s lucernami, rov-
naké ako na Kmeťovej ulici. Schody 
na Dolnú ružovú ulicu budú opra-
vené a budú obložené dreveným 
obkladom nástupníc a podstupníc. 
Zábradlia medzi komunikáciou a 
chodníkom budú s liatinovými stĺ-
pikmi. Zábradlie vedľa vstupu do 
kostola bude opravené pôvodné a 
doplnené novým zábradlím, ktoré 
bude tvarovo vychádzať z pôvod-
ného zábradlia. Zábradlie vedľa 
kostola na mieste terajšieho plného 
plechového zábradlia bude vymu-
rované z rôznofarebného kamenné-
ho muriva ukladaného do riadkov 
s korunou muriva zakrytou dreve-
ným šindľom. Je to pokračovanie 
už v časti existujúceho zábradlia 
okolo kostola. 

Komunikácia je zatriedená do 
funkčnej triedy C2, so šírkovými 
parametrami pre obslužnú miest-

nu komunikáciu kategórie MO 
7,5/30. MK (miestna komunikácia) 
plní obslužnú funkciu s priamou 
obsluhou priľahlého územia, s na-
vrhnutými prvkami na upokojenie 
dopravy. Miestami MK nedosahuje 
šírkové parametre pre danú kategó-
riu. Dané smerové, výškové a hlav-
ne šírkové pomery predpokladajú 
na komunikácii najvyššiu povolenú 
rýchlosť 30 km/hod. 

Koncepcia dopravného riešenia 
je zameraná na zlepšenie automo-
bilovej dopravy a skvalitnenie pod-
mienok pre peší pohyb na danom 
území. Križovanie pešieho pohybu 
s motorovou dopravou je riešené 
peším priechodom umiestneným 
na spomaľovacom prahu.

 Vzhľadom na danú kategóriu v 
predmetnom úseku projekt navr-
huje zónu 30 km/hod. Návrh novej 
úpravy komunikácie, chodníkov 
pre peších, vjazdov a výjazdov je 
smerovo a výškovo viazaný na sú-
časné vstupy do objektov a pripo-
jenia na existujúcu komunikáciu. 
Priechod pre chodcov bude vyzna-
čený bielymi pruhmi vytvorenými 
z dlažobných kociek. Užívanie a 
prevádzka stavby nebude mať žia-
den negatívny vplyv na životné 
prostredie. Priestory budú výhrad-
ne vydláždené prírodnými materi-
álmi, schody a oporné múry budú 
opatrené zábradliami.

Pri výmene dláždenia sa uvažuje 
o výmene podložia pod komuniká-
cie a chodníky. 

Na základe rokovania so zástup-

com správcu vodovodu je navrhnu-
tý nový vodovod s dimenziou po-
trubia DN 100mm. Na vonkajšom 
vodovode sú na základe požiarnych 
predpisov a noriem navrhnuté nad-
zemné požiarne hydranty. Ak budú 
potrebné prípojky vody k jednotli-
vým objektom, budú riešené navŕ-
tavacími pásmi.

Kanalizácia bude odvádzať vody 
z povrchového odtoku. Kanalizácia 
sa skladá z kanalizačných prípojok 
od uličných vpustov a od odvodňo-
vacích žľabov, ktoré budú vybavené 
záchytnými košmi na plaveniny a 
splaveniny. Pôvodné vonkajšie ve-
denia, svietidlá a stožiare verejného 
osvetlenia sa demontujú.

V súčasnej dobe zabezpečuje-
me stavebné povolenie a potrebné 
vyjadrenia dotknutých orgánov a 
organizácií. Začalo sa verejné ob-
starávanie na výber dodávateľa sta-
vebných prác. Okrem uvedeného je 
potrebné rokovať a zmeniť cestovný 
poriadok autobusov, pretože uli-
ca Akademická sa počas realizácie 
prác stane neprejazdnou s úplnou 
uzávierkou pre dopravu. Zmena 
dopravného režimu bude vyznače-
ná prenosným dopravným znače-
ním.

Začiatok prác by mal byť od 
2.5.2011, nakoľko doba výstavby 
na daný rozsah je určená na 6 me-
siacov , to znamená že ukončenie 
stavby bude 31.10.2011.

Dušan Vahlandt

oddelenie výstavby MsÚ

Rekonštrukcia Akademickej ulice

Krádež štvorkolky 

Dňa 14. 02. 2011 v obci Beluj 
neznámy páchateľ vykonal krádež 
vlámaním do priestorov garáže a 
dielne nachádzajúcej sa vo dvore 
rodinného domu č. 102 tak, že 
železnou tyčou vylomil zámok, 
vnikol do vnútra, odkiaľ odcu-
dzil motorovú pílu, elektrickú 
reťazovú pílu, kompresor, ručnú 
kotúčovú pílu a štvorkolku znač-
ky Shineray ev. č.  BS-913AB, čím 
majiteľovi T. Z.  spôsobil škodu 1 
872,- €. Na základe vykonané-
ho vyšetrovania boli dňa 04. 03. 
2011 zistení páchatelia uvedené-
ho skutku a to M. G., J. S. a T. D., 
ktorým bolo vznesené obvinenie 
pre prečin krádeže. 
Poškodzovanie cudzej veci

Doposiaľ nezistený páchateľ v 
čase od 18.10 dňa 27. 02. 2011 
do 07.45 dňa 28. 02. 2011 poško-
dil osobné motorové vozidlo zn. 
Renault Th alia ev. č. BS-709AI 
odstavené v samostatne stojacej 
garáži na Ul. J. Karola Hella bez 
popisného čísla v Banskej Štiav-
nici a to tak, že odstránil visiaci 
zámok garáže a po vojdení do 
garáže rozbil nezisteným pred-
metom na vozidle obidve zadné 
svetlá, malé okná na dvoch zad-
ných dverách, čelné sklo, odtr-
hol a rozbil obe spätné zrkadlá, 
rozrezal dve zadné pneumatiky, 
urobil ryhu na streche a taktiež 
ľavých predných a zadných dve-
rách, čím majiteľovi Ľ. D. spôso-
bil škodu poškodením vo výške 
965,- €.
Krádež vlámaním

Na základe vyšetrovania, kto-
ré vykonali policajti Obvodného 
oddelenia PZ Banská Štiavnica 
a kriminálnej polície Žiar nad 
Hronom, bol zistený páchateľ 
krádeže vlámaním do kaviarne 
Libreso v Banskej Štiavnici ku 
ktorej došlo 05. 02. 2011. Pácha-
teľ I. Š. bytom Hodruša Hámre 
rozbil skenenú výplň okna, cez 
ktoré vnikol dovnútra kaviarne, 
odkiaľ odcudzil fi nančnú hoto-
vosť. Páchateľovi I. Š. hrozí trest 
odňatia slobody do 2 rokov. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ BS

1.str. Ing. Marko uviedol, že 
je problematické všetky poduja-
tia skĺbiť tak, aby sa neprekrývali 
ich termíny. Vyzval starostov, aby 
sa viac zamerali na mimosezónne 
aktivity počas celého roka, a tým 
predĺžili turistickú sezónu pre náv-
števníkov. V ďalšom vstupe dostal 
slovo Igor Kuhn, odd. KCRaŠ, kto-
rý informoval o pokračovaní prác 
na projekte založenia Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu, kde 
okrem mesta majú participovať 
obce a súkromný sektor. Oblast-
ná organizácia cestovného ruchu 
by mohla byť založená v mesiaci 
máj 2011. Následne Mgr. Adamo-
vá - riaditeľka ÚPSVaR, predsta-

vila možnosti malých obecných 
služieb. Konštatovala, že v bu-
dúcnosti sa plánuje so zrušením 
malých obecných služieb. Tieto 
služby budú nahradené protipo-
vodňovými prácami, o ktoré môžu 
obce požiadať. Riaditeľka prisľú-
bila pomoc pri vzájomnej koordi-
nácii medzi starostami a Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
pri voľných pracovných miestach 
pre nezamestnaných. Ich počet v 
poslednom sledovanom období 
presiahol 20%, čo je najvyššie číslo 
za posledných. Na záver stretnu-
tia primátorka mesta informovala 
o plánovanom výjazdovom za-
sadnutí BBSK, ktoré sa uskutoční 

27.4.2011 v Kultúrnom centre v 
Banskej Štiavnici. V diskusii sta-
rostov obcí okrem iných tém bol aj 
predaj z dvora pri rôznych poduja-
tiach, aktivity Miestnej akčnej sku-
piny Zlatá cesta z Prenčova, ktorá 
podávala výzvy v rámci opatrenia 
Implementácia Integrovanej stra-
tégie rozvoja územia: Vzdelávanie 
a informovanie a Podpora činností 
v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu. Bližšie o aktivitách Miest-
nej akčnej skupiny Zlatá cesta sa 
dozviete na str. 8 a iné. 

Starostovia obcí sa dohodli, že 
najbližšie stretnutie sa uskutoční v 
obci Baďan.  

Michal Kríž     

Stretnutie so starostami obcí
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Anketa Štiavnických novín
1. ŠN si kupujete pravidelne?   Áno   Nie
2. Myslíte si, že ŠN poskytujú dostatočné informácie o dianí v meste?  Áno  Nie
3. Ktoré rubriky (témy) považujete za najzaujímavejšie?

4. Ktoré rubriky (témy) vás nezaujali? 

5. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie kvality ŠN:

6. Prípadné ďalšie pripomienky:

AKTUALITY

Oznam

Milí čitatelia, 

našou snahou je urobiť ŠN pre 
vás zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
Preto vás prosíme, aby ste zodpove-

dali na naše nasledovné otázky. Mô-
žete ich vhodiť do týchto schránok: 
Drieňová - nemocnica, Križovatka, 
predajňa Bala, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, prípadne e-mai-
lom: michal.kriz@banskastiavnica.
sk. Z prispievateľov vylosujeme 3, 
ktorí získajú vecné ceny.

Chcete prispieť k skvalitneniu ŠN?Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
28.03.2011, 08.00 do 28.03.2011, 
15.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy el. zariadenia. Bez el. 
energie budú v B. Štiavnici ulice 
Laskomerského, Exnára, Ob-
chodná, Špitálska, Budovateľská, 
Komenského, Povrazník a Horná 
Huta.

Od 30.03.2011, 08.00 do 
30.03.2011, 14.00 bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z dô-
vodu opravy a revízie el. zariade-
nia. Bez el. en. bude v B.Štiavnici 
Ul. Roľnícka, Okrajová, Ovocná, 
Kysihýbelská, Drieňová 2-13, 
celá časť Kysihýbel, celá obec B. 
Studenec a StVaK, Babiná časť 
Holý vrch.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Bez akýchkoľvek pochybnos-
tí najsledovanejším médiom v 
našom meste je VIO TV Banská 
Štiavnica. Má ju možnosť sledovať 
až 1606 domácností a okrem toho 
Štiavnický magazín aj videotext 
majú možnosť naši spoluobčania 
sledovať aj na internete. V po-
slednom období u Štiavničanov 
zarezonovalo viacero pozitívnych 
zmien tohto média. Od minulého 
mesiaca Štiavnický magazín je už 
nie dvojtýždenníkom , ale týžden-
níkom, na obrazovke sa zjavili už 
aj monotematické besedy – najprv 
k VIO TV Banská Štiavnica a ná-
sledne aj k Štiavnickým novinám. 
Obsah začali dostávať aj ďalšie rub-
riky Štiavnického magazínu. Keď-
že VIO TV Banská Štiavnica má 
možnosť sledovať absolútna väč-
šina našich spoluobčanov a okrem 
toho na jej činnosť ide aj fi nančný 
príspevok z rozpočtu mesta, v tejto 
súvislosti sme sa opýtali Stanisla-
va Maruniaka, konateľa PO-MA, 
s.r.o., čo ešte môžeme očakávať od 
VIO TV Banská Štiavnica: „Be-
sedy budú pokračovať aj naďalej, 
každé 2 týždne na konci každého 
Štiavnického magazínu, teda raz 
do týždňa bude navyše samostatná 
relácia. Do minulého mesiaca bý-
val Štiavnický magazín v rozsahu 

15-20 minút každé 2 týždne. Frek-
venciu vysielania sme zvýšili na 
týždňovú periodicitu, navyše aj s 
výrazným zvýšením minutáže vy-
sielania. V tejto súvislosti sme pri-
pravili pre Mesto Banská Štiavnica 
novú zmluvu na roky 2012-2014, 
v ktorej sa zaväzujeme vysielať 
Štiavnický magazín každý týždeň, 
pričom prvý v mesiaci budeme 
vysielať okolo 20 minút, ďalšie 2 
magazíny budú 30-40 minútové 
a štvrtý v poradí bude obsahovať 
záznam z rokovaní mestských za-
stupiteľstiev. Plánujeme tiež rozši-
rovať dosah nášho vysielania polo-
žením nových rozvodov káblovej 
televízie. Zameriame sa hlavne na 
tie časti mesta, kde sa bude robiť 
rekonštrukcia ulíc, v prvom rade 
to bude Akademická ulica. Robíme 
prieskum možnej sledovanosti na 
Hutníckej ulici, Štefultove, bude-
me pokračovať pod Kalváriou, už 
sme tu vytypovali aj miesto, kde by 
mala byť hlavná stanica. Dňa 9.3. 
sme s odborníkom Rádia Expres 
doriešili aj zlepšenie kvality zvuku, 
hlavne zo zasadnutí MsZ.
Minister vnútra SR a Banská Štiav-

nica

V minulom čísle ŠN boli 2 člán-
ky, ktoré informovali o návšteve 
ministra vnútra SR Daniela Lip-

šica v B.Štiavnici dňa 4.3.2011. 
Akákoľvek návšteva člena vlády 
SR vyvoláva priaznivé rezonancie 
u našich spoluobčanov. Nebolo to 
inakšie ani v prípade návštevy D. 
Lipšica v B.Štiavnici. Nikoho ne-
prekvapilo, že otváral zrekonštru-
ovanú Hasičskú stanicu a navštívil 
Obvodné oddelenie Policajného 
zboru, veď je všeobecne známe, že 
hasiči aj policajti patria do rezortu 
Ministerstva vnútra SR. Naši spo-
luobčania sa však čudovali, prečo 
navštívil aj banskoštiavnické archí-
vy. Odpoveď je prostá – do rezortu 
Ministerstva vnútra SR patrí totiž 
aj archívnictvo. V tejto súvislosti je 
potrebné ešte uviesť veci na pravú 
mieru, keď našťastie sa v ŠÚBA ne-
prepadávajú stropy, ako bolo uve-
dené na 2 str. ŠN, ale len opadáva 
omietka.

Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie
O budúcnosti regionálnej televízie VIO TV Banská Štiavnica

Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú, že  sa  začína-
jú rozmiestňovať veľkokapacitné 
kontajnery ( ďalej VKK ) na jarné 
čistenie mesta.

VKK budú dňa 25.03.2011 prista-
vené nasledovne: 

1 VKK – Ul.Hviezdoslava
1 VKK – Ul.Svobodu, Pátrovská
1 VKK – Ul.Dobšinského, Krasku
1 VKK – Ul.1.mája

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny (železný šrot, papier, 
sklo, plasty ), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie ).

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Tech-
nických služieb,m.p. na Ulici 
E.M.Šoltésovej č.1. 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

pondelok až piatok – 6,00 hod do 
18,00 hod.

sobota -8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter, riaditeľ podniku
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Prezentácia Banskej 
Štiavnice na veľtrhu 
Utazás v Budapešti

V dňoch 03. – 06. marca 2011 
sa konal najvýznamnejší veľtrh 
cestovného ruchu zameraný na 
dovolenky, relax a voľný čas v 
Maďarsku – Utazás v Budapešti. 

Banská Štiavnica sa na tomto 
veľtrhu už po niekoľký krát pre-
zentovala v spoločnom stánku 
Slovenskej agentúry pre cestovný 
ruch spolu s ďalšími 16 spoluvy-
stavovateľmi. Slovenský stánok 
ponúkol návštevníkom veľtrhu 
zaujímavé turistické ciele a uni-
káty, ktoré maďarskí turisti na 
Slovensku vyhľadávajú.  

Aj tento rok sa potvrdil veľký 
záujem o Banskú Štiavnicu, a aj 
to, že maďarskí turisti naše mesto 
veľmi dobre poznajú a veľmi radi 
sa sem vracajú. Najväčší dopyt 
zo strany návštevníkov sa týkal 
možností ubytovania a cyklistic-
kých trás v meste a jeho okolí. 
Banskú Štiavnicu v spoločnom 
stánku navštívili aj zástupco-
via partnerského mesta Šoproň. 
Veľtrh navštívilo cca. 60 tis. náv-
števníkov. 

Touto cestou by sme chceli po-
ďakovať za pomoc a spoluprácu 
Slovenskej agentúre pre cestovný 
ruchu a pánu Andrejovi Ebertovi. 

IN

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom, že 
sa v mesiaci marec 2011 bude 
realizovať zvoz nebezpečné-
ho odpadu a elektroodpadu 
(chladničky, pračky, televízory, 
počítače, telefóny, písacie stro-
je, žehličky, žiarivky, akumulá-
tory,...).  Zvozy sa uskutočnia 
nasledovne:

Dňa 28.03.2011 sa uskutoční 
zvoz  na vyzbieranie odpadu z mes-
ta, zo Špitálky (rodinné domy), síd-
liska Drieňová, sídliska Juh (Križo-
vatka), Ul. Dolná, Kammerhofská, 
1.mája, Okrúhla, Novomestského

Dňa 30.03.2011 sa uskutoč-
ní zvoz na vyzbieranie odpadu z 
ulíc: Augustu, Belianska, Belianske 
jazero, D.Licharda, Dolná a Hor-
ná Resla, Dolná a Horná ružová, 
Gagarina, Hájik, Hella, Hodžu, 
Hurbana, Kamenná, Kukučína, 
Langsfelda, Malá Okružná, Miero-
vá, Michalská, Pecha, Staromestská, 
Staronová, Starozámocká, Striebor-

ná, Václavekovej, Vodárenská, Vý-
skumnícka, Banícka, Družstevná, 
Gwerkovej, Mládežnícka, Pletiar-
ska, Pod Kalváriou, Podjavorinskej, 
Poľnohospodárska, SNP, Športová, 
Tótha, Údolná, 8.mája, Akade-
mická, Botanická, Farská, Holého, 
Katova, Malé trhovisko, Novozá-
mocká, Palárika, Pod Troj.vrchom, 
Remeselnícka, Spojná, Višňovské-
ho, Zigmund šachta 

Dňa 31.03.2011  sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu zo Šte-
fultova, z časti Sitnianska a z   Pov-
razníka

Prosíme občanov, aby si spomí-
naný odpad vyložili v dobe do 7,00 
hod. 

V prípade nepriaznivého počasia 
budeme informovať o náhradnom 
termíne zvozu.

Technické služby, mestský pod-
nik, ďalej oznamujú, že sa podľa 
požiadaviek občanov budú roz-
miestňovať veľkokapacitné kontaj-
nery (ďalej VKK) na jarné čistenie 
mesta. V prípade záujmu o umiest-

nenie VKK na vašej ulici, zavolajte 
na tel. číslo 0456922407.

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na „kla-
sický“ komunálny odpad – napr. 
kusy nábytku, staré matrace, odpa-
dové stavebné materiály z drobných 
stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné su-
roviny (železný šrot, papier, sklo, 
plasty), nebezpečný odpad (chlad-
ničky, pračky, televízory, počítače, 
telefóny, písacie stroje, žehličky, žia-
rivky,...), biologicky rozložiteľný ko-
munálny odpad (zvyšky potravín, 
odpad vhodný na kompostovanie 
– tráva, konáre, lístie).Tieto druhy 
odpadov je možné priniesť na Zbe-
rový dvor Technických služieb,m.p. 
na Ulici E.M.Šoltésovej č.1. 

Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

pon. - pia. – 6,00 hod do 18,00 hod.
sobota -8,00 hod do 12,00 hod.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu 

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO 

12.2. Alica Knezovičová, 15.2. 
Filip Malatinec, 21.2. Kristián Píš.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

14.2. Mgr. Helena Tršová vo 
veku 84 rokov, 14.2. Zuzana Bo-
sáková vo veku 90 rokov,  17.2. 
Martin Lajčiak vo veku 77 rokov, 
17.2. Imrich Šimko vo veku 81 
rokov, 18.2. Karol Ambróz vo 
veku 74 rokov, 20.2. Pavol Ma-
cák vo veku 48 rokov, 23.2. Vilma 
Ivanová  vo veku 91 rokov, 23.2. 
Ľudmila Sedliaková vo veku 68 
rokov.

Jarmila Simonidesová

Dňa 20.2.2011 sa na Štefultove 
konala výročná členská schôdza 
záhradkárov, na ktorej bola pre-
hodnotená práca organizácie za 
uplynulý rok 2010. V roku 2010 
sme organizovali výtvarnú súťaž 
pre deti, bola vybratá a ocenená 
práca Martina Baču z MŠ Drie-
ňová. Táto kresba zdobila všetky 
záhradkárske akcie na Slovensku 
do konca roku 2010. Uskutočnila 
sa súťaž o najkrajšie okno, balkón 
a skalku. Na súťaži v aranžovaní 
kvetov, ktorá sa konala v Trenčíne, 
nás reprezentovali naše členky p. 

Mojžišová, Antalová a vtedy ešte 
sl. Maruniaková, s veľmi dobrým 
umiestnením. Naši členovia sa 
zúčastnili súťaže o Najkrajšie jabl-
ko v Trenčíne. V roku 2010 nám 
nepriaznivé počasie neumožnilo 
zorganizovať výstavu ovocia a ze-
leniny. V našom regióne našťastie 
záplavy nemáme, ale nemôžu si to 
povedať všetci. Sú regióny, ktoré 
boli zaplavené. Záhradkári z našej 
organizácie vykonali zbierku a po-
mohli záhradkárom z východného 
Slovenska čiastkou 500 €. V roku 
2010 sa konal v Nitre 9. zjazd zá-

hradkárov, na ktorom bolo nášmu 
členovi Bohumírovi Mojžišovi za 
jeho prácu a aktivitu udelené vy-
znamenanie 3. stupňa. Výbor ďa-
kuje za veľmi pekné zaranžovanie 
priestorov, kde sa schôdza kona-
la, p. Antalovej a p. Žemberovej. 
Ďakujeme p. Fáberovi a p. Mojži-
šovej za napečenie dobrôt, ktoré 
si účastníci pochvaľovali. Vďaka 
patrí všetkým sponzorom, ktorí 
pomáhajú našej organizácii a jej 
členom.

Výbor ZO v Štefultove 

Činnosť záhradkárov za rok 2010

Špeciálna základná škola v 
Banskej Štiavnici sa zapojila do 
projektu s názvom Recyklohry. V 
rámci neho sa deti tejto školy zo-
známia so správnym nakladaním, 
triedením a následnou recykláciou  
rôznych drobných vyradených 
elekrozariadení. Škola získala aj 
špeciálny kontajner, do ktorého 
budú deti nosiť „všetko, čo fun-
guje na elektrinu“. Podstatnou pre 

tento zber je podmienka, aby sa 
spotrebiče vošli do nádoby s maxi-
málnym otvorom pre vhadzovanie 
21x21 cm. 

Pedagógovia školy pripravili 
pre deti zároveň aj nový vyučova-
cí program, v ktorom sa dozvedia 
ako naložiť so starými batériami, 
úspornými žiarovkami a žiariv-
kami, ale aj televízormi a počíta-
čovými monitormi, ktoré sa do 

zbernej nádoby nezmestia, ale v 
Banskej Štiavnici už sú vytvorené 
podmienky pre ich zber v rámci 
Technických služieb mesta.

Výchova detí so špeciálnym pe-
dagogickým programom  sa  stáva 
čoraz naliehavejšou nielen v našom 
meste, a preto si aktivita spomenu-
tej školy zaslúži širšiu podporu a 
uznanie.

RK

Zaujímavý eko-nápad Špeciálnej základnej školy
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25.marca t.r. si pripomíname 
nedožité jubileum známeho 
stredoškolského profesora na 
Lesníckej škole a insitného ma-
liara vinohradníkov, lesníkov a 
baníkov Ing. Jozefa Lackoviča. 

Jeho rodiskom bolo síce malo-
karpatské vinohradnícke mestečko 
Svätý Jur, kde sa – ako sám často 
spomínal- narodil na Veľký piatok 
25.3.1921, ale najšťastnejšie a naj-
plodnejšie polstoročie svojho života 
prežil v Banskej Štiavnici, ktorá sa 
stala jeho domovom od roku 1955 
až do smrti 19.4.2009. Po absolvo-
vaní základnej školy pokračoval v 
roku 1936 na Štátnej reálke v Bra-
tislave, kde ho vyučovali  maliari 
prof. Ľ.Fulla, G.Baláž a A.Struhár, 
ktorú ukončil v roku 1941. V snahe 
vyhnúť sa odchodu na ruský front, 
študuje na Slovenskej vysokej škole 
technickej, odbor poľnohospodár-
skeho a lesníckeho inžinierstva v 
Bratislave, ktorú končí po presťaho-
vaní školy v roku 1946 v Košiciach. 
Ešte počas štúdií sa oženil so svojou 
študentskou láskou Annou. Naro-
dili sa im tri deti. Po krátkom pôso-
bení v rodisku a Lesnom závode v 

Malackách, zakotvil v našom meste. 
Tu pedagogicky pôsobil 30 rokov 
na Lesníckej škole a jeho hlavným 
predmetom bolo pestovanie lesov. 
Ako sa sám priznával, pedagogická 
profesia ho napĺňala, bol rád me-
dzi mladými ľuďmi- študentami a 
navyše počas voľna a prázdnin sa 
mohol venovať maľovaniu. Študen-
tov viedol k láske k prírode, ume-
niu, zasväcoval ich do tajov krásy. 
Absolventi školy dodnes radi spo-
mínajú na svojho profesora a jeho 
ľudský prístup. Začiatky Lackovičo-
vej umeleckej tvorby spadajú do 50. 
rokov minulého storočia, keď sa zo-
znamuje s banskoštiavnickými ma-
liarmi: J.Augustom, E.Gwerkom a 
najmä Jozefom Kollárom. Od nich 
získal prvé odborné poznatky v 
oblasti kresby i maľby. Jeho celoži-
votnou láskou  bol však  holandský 
maliar Vincent van Gogh, ktorého 
ťažký  život a dielo samouka mu 
bolo veľkou inšpiráciou. J. Lac-
kovič v začiatkoch kreslí a maľuje 
portréty priateľov, rodiny, krajinky, 
poľovnícke a lesnícke motívy. Po-
čas odbornej praxe so študentami 
v Kysihýbli si kreslí do povestných 
škicárov. V 60. rokoch, aj zásluhou 

výstav Trienále insitného umenia v 
SNG v Bratislave, ho očarili maliari 
z Kovačice a začína sa jeho insitná 
umelecká cesta.  Ako prvé sú to 
spomienky na odchádzajúci svet vi-
nohradníkov, na rodičov v Svätom 
Jure, na typické zvyky a obyčaje, 
ktoré zažil na vlastnej koži. Vino-
hradnícka tematika vrcholí cyklom 
12 obrazov Vinohradníckeho roka 
(1979). Potom obrátil pozornosť na 
banícke tradície a špecifi cký folklór 
Banskej Štiavnice. J.Lackovič bol 
žánrovým maliarom, jeho obrazy 
majú silné príbehy. Známe sú mo-
tívy Salamandrových sprievodov 
( namaľoval 5 obrazov), Šachtág, 
cyklus 12 obrazov Baníckeho roka 
(1981-82). Farebne svieže obrázky, 
rozprávkovo zrozumiteľné, ma-
ľované srdcom, oslovujú divákov 
dodnes. Ako autor často prízvu-
koval, maľuje spomienky pre bu-
dúce generácie, maľuje svet, ktorý 
odchádza, ktorý už nikto nenama-
ľuje. Autor si témy rád idealizoval, 
vkladal do príbehov humorný pod-
text. Ďalšou témou bola lesnícka a 
poľovnícka tematika, jemu veľmi 
blízka. Vytvoril cyklus 12 obrazov 
Poľovníckeho roka (1995) s eko-

logickým podtónom. J. Lackovič 
namaľoval do 200 obrazov, mal do 
20 samostatných i  kolektívnych vý-
stav doma i v zahraničí. Jeho dielo 
je zastúpené v múzeách i galériách, 
v súkromnom majetku. V roku 
2000 spolu s dcérou Máriou napí-
sal knihu spomienok Genius loci, 
ktorá približuje jeho život, jeho 
pedagogickú i maliarsku činnosť. 
Kniha vyšla sponzorsky, zásluhou  
p. Pavla a Dagmar Ihringovcov. 
Neodmysliteľnou súčasťou života 
J. Lackoviča boli aj prechádzky do 
okolitej prírody, po našom meste, 
ale aj posedenia pri šachoch v hoteli 
Grand, kam chodil až do vysokého 
veku s veľkým porozumením rodi-
ny Kaníkovej. J. Lackovič mal rád 
život, bol veľmi spoločenský, mal 
rád ľudí. Snažil sa ho prežiť čo naj-
plnšie a najhodnotnejšie, čo sa mu 
aj podarilo. Dodnes nám ho živo 
pripomínajú spomienky, fotogra-
fi e i kúzelné obrázky. Jeho dielo už 
preveril čas a je trvalým vkladom 
do histórie insitného umenia nielen 
Banskej Štiavnice, ale v širších relá-
ciách i Slovenska. 

Mgr. Mária Čelková

Spomienky na 90. nedožité narodeniny
Stredoškolský profesor na Lesníckej škole a insitný maliar Ing. Jozef Lackovič

Pred tristo rokmi, dňa 8. marca 
1711, boli v štiavnickom jezuit-
skom (nemeckom) i evanjelic-
kom kostole slávnostné boho-
služby. Pri zvukoch delových 
výstrelov sa spievalo Te Deum... 
a to na znak toho, že mor v mes-
te celkom ustúpil. Zavŕšil sa tým 
rok, v ktorom naše mesto preži-
lo jednu z najväčších katastrof  
svojich dejín. 

Všetko sa začalo na jar 1710, keď 
sa aj v Štiavnici začali vyskytovať 
prípady úmrtí po horúčkovitej ne-
moci, ktorá sa rýchlo rozmáhala. V 
máji sa Mestský magistrát ešte snažil 
túto strašnú chorobu bagatelizovať 
a prípady vysvetlovať ako iba aké-
si horúčkovité ochorenia („hitzige 
Krankheiten“). Na zasadnutí mest-
skej rady 1. júla 1710 však už otvo-
rene vyhlásili, že ide o hrôzostrašnú 
nákazu, čo prináša so sebou veľké 

pustošenie. Dr. Ján Lang, mestský 
lekár, dôrazne požadoval od úradov, 
aby urobili rázne opatrenia, ako sa 
majú opatrovať chorí, ako treba po-
chovávať mŕtvych a ako celkove po-
stupovať v tomto strašnom nebez-
pečenstve. Na naliehanie Dr. Langa 
zvolali členov vonkajšej mestskej 
rady a po dlhotrvajúcom rokovaní 
vyniesli toto rozhodnutie:

1. Nakoľko sú potrebné peniaze 
pre lekárov, felčiarov, ošetrovateľov, 
nosičov mŕtvol, hrobárov, na lie-
ky a zaopatrenie potrebnej výživy, 
a mestská pokladnica je celkom 
prázdna, treba vyrúbať zvláštnu 
daň, ktorá bude mesačne činiť na 
jedného obyvateľa 1 forint a 10 ha-
lierov. Za baníkov sa túto zaväzuje 
platiť rovnakým dielom banská ko-
mora. 

2. Na vymáhanie tejto mimo-
riadnej dane sa poverujú Ján Peter 
Neyathart a Ján Linkisch. Obidvaja 

budú úradovať na mestskom váho-
vom úrade a všetkým, ktorí pracujú 
pri morovej nákaze, budú vyplácať 
podiely. 

3. Pretože sa na niektorých 
miestach pred domami nachádzajú 
smeti a iná špina a niektorí ľudia 
vysýpajú a vylievajú na ulicu rôzne 
odpady, nielen mestská rada, ale aj 
miestny vojenský veliteľ gróf Erps, 
nariaďujú, aby každý občan mesta, 
ale hlavne krčmári, vyriadili znečis-
tené miesta a odteraz vyvážali smeti 
von z mesta.

4. 1. júla 1710 nariadila mestská 
rada, aby sa v domčeku patriacemu 
Puniakhovi zriadila infekčná ne-
mocnica a  v  záhrade pri domčeku 
cintorín. Majiteľ domčeka s roz-
hodnutím súhlasil, ale žiadal, aby 
mu mesto zaplatilo za parcely. Táto 
zápisnica by sa mala nachádzať v 
mestskom archíve a začína slovami: 
„Tritt Herr Puniakh. Táto záhrada je 

teraz cintorínom, ktorý aj dnes vo-
lajú v Banskej Štiavnici Lazaretom. 
Lazaret leží vedľa horného evanje-
lického cintorína a oddeľuje ho od 
neho len úzky chodník.“ 

Koľko významných ľudí zomrelo 
na morovú epidémiu a všetci boli 
pochovaní v Lazarete! Medzi inými 
boli v Lazarete pochovaní aj manžel-
ka a deti váženého mestského sudcu 
Lemoniho. Všetci zomreli v priebe-
hu 12 hodín, zatiaľ čo sudcu dali do 
karantény. Počas karantény bol za 
jeho zástupcu poverený hlavný no-
tár Pirolt, ktorému na znak toho, že 
na neho prechádza všetka sudcov-
ská moc, odovzdali mestskú pečať a 
kľúče od mesta. V mesiaci júli 1710 
museli uzatvoriť aj evanjelickú mod-
litebňu, lebo celá rodina, čo tam žila, 
synovia a matka a stará matka Au-
gustiniová, zomreli na mor.

(pokračovanie v ďalších číslach)

Ing. Myron Majdák

Morová epidémia v Banskej Štiavnici
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 Oznamy

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom dve obytné bunky a 
4 ks skleníky na ul. Kysihýbeľská, 
Banská Štiavnica. Bližšie informá-
cie na www.soulesnickebs.sk a in-
formačnej tabuli v SOŠ Ľ.Greinera, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ Ľ.Greinera

Rez stromov

Slovenský zväz záhradkárov 
oznamuje svojim člnom, že dňa 
19.3.2011 sa uskutoční rez stromov 
pod odbornou inštruktážou v Pu-
kanci. Zraz na námestí pred pohos-
tinstvom Tatiar o 7,45 hod. Bližšie 
info Bohuš Mojžiš: 0903 250 921

Výstava záhradkár

SZZ oznamuje, že dňa 16.4.2011 
sa uskutoční zájazd do Trenčína na 
výstavu záhradkár. Info u p. B. Moj-
žiša, tel.č.: 0903 250 921, alebo u p. 
R. Lampera, tel.č.: 045/692 02 52, 
0918 454 894.

Obec Podhorie, ako zriaďovateľ 
Materskej školy oznamuje, že prijí-
ma deti na školský rok 2011/2012 (v 
prípade potreby aj skôr) od veku 2 
rokov. Bližšie info na tel.č.: 045/699 
21 25 alebo 0915 817 675.

 
Bezplatný kurz meditácie

24.3.2011 Hostel Sv. Juraj o 18. 
hod. www.jogameditacia.sk, tel.č.: 
0918 504 767

Pozvánka na pravidelné stretnutie 

baníkov a ich priateľov

Dňa 25.marca 2011 o 16.00 hod. 

v baníckej krčme u pána Karabelly-
ho sa uskutoční pravidelné piatkové 
posedenie baníkov a ich priateľov. 
Na vašu účasť sa tešia usporiadate-
lia.

Sprievodcovský kurz

Informačné centrum mesta Ban-
ská Štiavnica vyhlasuje ďalší Sprie-
vodcovský kurz, ktorý sa uskutoč-
ní v týždni od 11.4. – 16.4.2011 v 
popoludňajších hodinách. Termín 
aj miesto budú spresnené. Záujem-
covia o kurz sa môžu prihlásiť v 
Informačnom centre na  Nám. sv. 
Trojice 6. Uzávierka prihlášok bude 
4.4. 2011. Info: www.banskastiavni-
ca.sk, ic@banskastiavnica.sk,  tel.č.: 
045/694 96 53. 

Poďakovanie

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí 
sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s 

mojim milovaným synom Ing. Pav-
lom Burdom. Moje úprimné poďa-
kovanie patrí primátorke mesta Mgr. 
Nadežde Babiakovej, vedeniu školy, 
kolegom a študentom Strednej prie-
myselnej školy Samuela Mikovíni-
ho, priateľom z Banskoštiavnicko 
– hodrušského baníckeho spolku, 
baníckemu spevokolu Štiavničan, 
Včelárskemu zväzu, susedom, pria-
teľom a rodine. otec Ján Burda   

Dňa 15.3.2011 
uplynul rok, čo nás 
navždy opustila 
naša teta,  dlho-
ročná učiteľka Mgr. 
Šarlota Martošová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej s nami ti-
chú spomienku.

Smútiaca rodina

OZNAMY

Oznamy

Oznam

Čo sa bude kontrolovať u fy-
zickej osoby pri preventívnych 
protipožiarnych kontrolách v 
mesiacoch : marec a apríl 2011

Strecha: stav strešnej krytiny, 
tesnosť strešného otvoru okolo ko-
mínového telesa, stav komínového 
muriva, Poruchy na bleskozvode a 
televízna anténa (inštalácia).

Povalový priestor: skladovanie 
(spôsob skladovania ) horľavých 
materiálov, akým spôsobom sa 
povala osvetľuje, stav elektrickej 
inštalácie, stav komínového telesa 
(omietnutie), či na komínové muri-
vo nepriliehajú, alebo dokonca nie 
sú zapustené drevené konštrukcie, 
podlaha pod vymetacími dvierka-

mi (má byť z nehorľavého mate-
riálu), vymetacie dvierka (musia 
byť tesné, nehorľavé a dvojité), pri 
vymetacích otvoroch nesmú byť 
žiadne horľavé konštrukcie, komí-
ny a ich príslušenstvo (je zakázané 
pripevňovať akékoľvek zariadenie a 
komín sa musí pravidelne čistiť.

Komunikácie: schodištia, chodba 
a východy z budovy musia byť vždy 
voľné, vyberacie dvierka poschodo-
vých komínov musia byť zaistené 
zámkou, stav elektrického osvetle-
nia, najmä na tmavých schodištiach 
a komunikáciách.

Pivnice: poloha komínových 
dvierok (ich stav), poriadok (spô-
sob uloženia rôznych materiálov) a 
elektrická inštalácia (svietidlá).

Kotolne: skladovanie palív ( v 
malých kotolniach sa môže sklado-
vať palivo priamo v kotolni na ohra-
denom mieste, vo vzdialenosti asi 2 
metre od kotla), dodržiavanie po-
kynov výrobcu pri obsluhe kotlov, 
podlaha (nesmie byť z horľavého 
materiálu, vodovodný prívod s ha-
dičkou, výška násypu paliva (hnedé 
uhlie maximálne 3 meter, čierne 
uhlie maximálne 4 metre.

Kôlne, prístavky: rôzne elektric-
ké provizóriá, skladovanie horľa-
vých kvapalín, náterových látok a 
garážovanie automobilov.

Garáže: skladovanie pohonných 
hmôt (na jeden automobil mož-
no skladovať 40 litrov pohonných 
hmôt v plechových nádobách), stav 

elektrickej inštalácie.
Dôležitou súčasťou preventív-

nych protipožiarnych kontrol je 
tiež oboznamovanie vlastníkov ob-
jektov alebo iných osôb s požiadav-
kami na ochranu pred požiarmi a 
poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych 
protipožiarnych kontrol vzniknú 
pochybnosti o bezchybnom sta-
ve komínov, rozvodov elektrickej 
energie a plynu z hľadiska proti-
požiarnej bezpečnosti, kontrolná 
skupina mesta navrhne, aby mesto 
požiadalo príslušné odborné orgá-
ny alebo odborne spôsobilé osoby o 
preverenie ich stavu.

vrch. inšp. Vladimír Poprac

vedúci kontrolných skupín

Oznámenie občanom Banskej Štiavnice

Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža v B. Štiavnici po-
zýva občanov na odber krvi, ktorý 
sa uskutoční dňa 22.3.2011 od 7.00 
hod. do 10.00 hod. v nemocnici na 
rehabilitačnom oddelení v B. Štiav-
nici. Spravte všetko pre to, aby ste 
krv prišli darovať, a tak pomohli 
tým, čo sú na vašu tekutinu odká-
zaní. Prineste si občiansky preukaz, 
poistenecký preukaz, je to potreb-
né pri registrácii darcu krvi. Dobre 
sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 
nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 
pred odberom krvi.

Organizátori odberu 
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Pôdohospodárska platobná 
agentúra zastúpená Miestnou 
akčnou skupinou Zlatá cesta v 
rámci opatrenia 4.1 Implemen-
tácia Integrovanej stratégie 
rozvoja územia vyhlásila ďal-
šie dve výzvy. 

Výzva č. 3/2011/PRV/MASZC/44 
opatrenie 3.3 Vzdelávanie a infor-
movanie
Podporované činnosti:

Oprávnené sú vzdelávacie a 
informačné aktivity určené pre 
podnikateľské subjekty a subjekty 
verejnej správy (obce, mestá a ich 
združenia a občianske združenia), 
súvisiace s cieľmi 

integrovanej stratégie MAS Zlatá 
cesta zamerané na zlepšenie komu-
nikácie, koordinácie a spolupráce 
medzi spoločenskými subjektmi, 
spolkami a samosprávami s cieľom 
zvýšiť zapájanie občanov do vecí 
verejných, zabezpečiť podmienky 
pre trvalé a celoživotné vzdeláva-
nie všetkých občanov územia.
Zameranie informačných aktivít: 

• krátkodobé kurzy, školenia, 
tréningy na získanie potrebných 
vedomostí 

• ďalšie formy informačných 
aktivít: tlačené publikácie, webové 
portály 

• informačný a poradenský ser-
vis zameraný na celoživotné vzde-
lávanie 

Výška oprávnených výdavkov pre 
predkladaný projekt: min. 3.000 € a 
max. 70.000 €

Celkový rozpočet pre opatrenie: 
150. 000 € 

Oprávnenosť konečného prijí-
mateľa - predkladateľa projektu

a) Oprávneným konečným 
prijímateľom – predkladateľom 
projektu sú subjekty – inštitúcie, 
pôsobiace v oblasti poskytovania 
vzdelávacích a informačných slu-
žieb (štátne, príspevkové, rozpoč-
tové, verejno-právne, neziskové 
organizácie, občianske a záujmové 
združenia, profesijné komory, štát-
ne podniky). 

b) Oprávnení koneční prijímate-
lia – predkladatelia projektu, musia 
pôsobiť (mať trvalé, príp. prechod-
né bydlisko, sídlo, alebo prevádz-
ku) v území pôsobnosti MAS.

Výzva č. 4/2011/PRV/MASZC/44 
opatrenie 3.2 Podpora činností v ob-
lasti vidieckeho cestovného ruchu

Podporované činnosti:

- marketing služieb vidieckeho 
cestovného ruchu a rozvoja regiónu

 Územie disponuje jedinečným 
prírodným a kultúrno – historic-
kým potenciálom, ktorý však nie je 
v dostatočnej miere prezentovaný 
hlavne smerom navonok. Absen-
tuje prezentácia regiónu na medzi-
národných veľtrhoch a výstavách, 
propagačné materiály prezentujú-
ce región MAS ako celok, multi-
mediálne prezentácie využívajúce 
IKT, ako aj moderné, aktuálne web 
stránky.

Výška oprávnených výdavkov 

pre predkladaný projekt: min. 1.500 
€, max. 80.000 €

Celkový rozpočet pre opatrenie: 
300.000 € 

1. Oprávnenosť konečného prijí-
mateľa - predkladateľa projektu

a) Oprávneným konečným pri-
jímateľom – predkladateľom pro-
jektu sú subjekty – Právnické osoby 
(subjekty s právnou subjektivitou a 
ofi ciálne zaregistrovaným sídlom 
na území SR) združujúce subjekty 
pôsobiace v oblasti vidieckeho ces-
tovného ruchu. Právna forma ko-
nečného prijímateľa - predkladateľa 
projektu: verejná obchodná spo-
ločnosť, komanditná spoločnosť, 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným, akciová spoločnosť, občian-
ske združenia, záujmové združenia 
právnických osôb a pod. 

 b) Oprávnení koneční prijímate-
lia – predkladatelia projektu, musia 
pôsobiť (mať trvalé, príp. prechod-
né bydlisko, sídlo, alebo prevádzku) 
v území pôsobnosti MAS.

Termín platnosti výzvy: 1.3.2011 
- 17.6. 2011 

Príjem žiadostí: 16.5. 2011 - 17.6. 
2011 v kancelárii MAS Zlatá cesta

Stretnutie uchádzačov sa koná v 

marci, v prípade záujmu o stretnu-

tie alebo konzultácie kontaktujte 

kanceláriu MAS: 045/672 6243, 

viac info na www.zlatacesta.sk

Výzvy MAS Zlatá cesta

POZOR!!!!!!! Hlasovanie o osobnosť, kolektív a podujatie roka 2010!!!!!!!!

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA KOLEKTÍV:   1. ..............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA PODUJATIE: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

Napíšte svoje tipy a odovzdajte v redakcii Štiavnických novín. Ďakujeme
Hlasovanie o osobnosť, kolektív a podujatie roka 2010

Blahodarný účinok sauny

Sauna – tento „vynález“ severských 
krajín a Ruska – sa rozšírila do celej 
Európy a na prelome 70. a 80. rokov 
aj k nám. Už mnoho rokov tento 
spôsob relaxu ponúkajú Mestské 
kúpele – plaváreň aj v našom meste. 
Aká je návštevnosť sauny, opýtali 
sme sa pracovníčky pri pokladni.

M.P.: Saunu navštevujú viac 
muži ako ženy. Máme stálych 
zákazníkov, ktorí prichádzajú 
pravidelne. Ponúkame aj služ-
by masérky. Do zmiešanej sauny 
chodia najmä páriky. Pri posled-
nej rekonštrukcii sme obnovili aj 
priestory sauny. Ponúkame saunu 
suchú i parnú.
Oslovili sme aj saunujúce sa 

dámy a položili im otázky: Cho-

dievate do sauny pravidelne a 

aké účinky pociťujete?

T.P.: Do sauny chodievam pra-
videlne už od jej otvorenia, a to 
je pekných pár rôčkov. Vodievala 
som sem aj svoje tri deti, ktoré, 
možno aj vďaka saune, boli zdra-
vé a odolné voči prechladnutiu. 
Dnes sú už dospelé a do sauny 
chodia stále, hoci už všetky neži-
jú v Štiavnici. Doprajem si saunu 
každý týždeň, cítim sa dobre, ne-
mávam chrípku ani angínu. Ob-
čas využívam aj služby masérky. 

I.Č.: Ja navštevujem saunu dva 
razy do týždňa – v stredu a v pia-
tok. Vynikajúco si tu oddýchnem 
a cítim sa ako znovuzrodená.

M.B.: Aj ja si zariadim čas tak, 
aby som sa mohla „vysaunovať“ 
raz do týždňa. Najmä po nároč-
nom týždni si tu výborne oddých-
nem a načerpám sily.

O.M.: Mám rada teplo a vodu, 
a preto do sauny chodievam pra-
videlne už niekoľko rokov. Dobre 
si tu oddýchnem, odhodím všet-
ky problémy, uvoľním si stuhnuté 
svalstvo. Myslím si, že aj vďaka 
saune mám dobrú imunitu a ne-
bývam chorá. 
Viaceré saunujúce sa dámy sa 

zhodli na tom, že im prekážajú 

mamičky s malými deťmi, ktoré si 

nedokážu ustriehnuť. Deti behajú 

hore-dole, skáču do bazéna a robia 

krik. A sauna by mala byť miestom 

pokoja, relaxu... Možno by stálo 

za uváženie vyčleniť hodiny pre 

mamičky s deťmi. Vyzývame štiav-

nické ženy, aby v záujme svojho 

zdravia využívali blahodarné účin-

ky sauny. Veď tá hodinka – dve 

týždenne sa pri dobrej organizácii 

prác dá vždy nájsť. 

NB
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže 
prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie 
krížovky z 10.3.2011: „Žena je 
vydarená napodobenina anje-
la, lenže pán Boh sa pritom do-
pustil niekoľkých milých chýb.“ 
Výhercom sa stáva Ivan Mada-
ra, Dolná 23, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva porekadlo: 

A., Rodič, rozum, kňaz, písal po 
česky, B., Začiatok tajničky, liter,  
C., Krtko, prispejú k niečomu, hlas 
žaby, D., Les, oná, rival, meč, E., 
Časť lesa vyhradená na chov, pre-
hŕňa vo vlasoch, mužské meno, F., 
Polomer, Ivkov nápad, stred slova 
tér, G., Lono česky, 3.časť tajničky, 
stred slova polypy, H., Vzduch, 
návod, kaz, obydlie v Rusku, I., 4. 

časť tajničky, dravý vták, velikán, 
Adolf, J., Meter, vzdušný dopravný 
prostriedok, osobné zámeno, na-
varí, 500 v Ríme, K., Úhor nemec-
ky, osobné zámeno, pojem duše 
u Egypťanov, farba, plurál slova 
Ema,  

1., Osobná technická kontro-
la, 2.časť tajničky, lovkyňa perál, ,  
2., Označenie áut Turecka, konal, 
ostrov v Tyrhenskom mori, 3., Eu-
rópsky pohár, míňa, futbalový klub 
v Madride, 4., Mlátilo sa ním obi-
lie, stred slova barany, Roland, 5., 
Zbadaj zrakom, označenie ruských 
lietadiel, šľachtický titul, 6., Plurál 
hliník, žena v Španielsku, 7., Viac 
pív, predložka 7. pád, podhrdli-
na, 8., Obilnina, kilovolt, ženské 
meno, 9., Vokalizovaná predpona, 
Anka, bol východniarsky, 10., Psí-
ček, 5. časť tajničky, patriaca Adovi, 

11., Ako, opak odzadu, stred slova 
baraky, 12., Tiež, morský živočích, 
rieka vo Švajčiarsku, 13., Francúz-
sky člen, vyhrážky, konzervujem 

dymom, 14., Koniec tajničky.
Pomôcky: Áer, aal, ka, uh, Aare

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 19.3.

GULIVEROVE CESTY
Dobrodružná komédia,USA,2010,86 min.MP 12,Vstupné: 2,20 €
Najnovší Lemuel Gulliver je zosatirizovaná postava egocentrického a 
neambiciózneho šéfa podateľne newyorských novín. Má svojský ži-
votný štýl: počas pracovného času hráva Guitar Hero, robí nechutnú 
kávu a neustále si chce „búchať päsťou“. A čo je najhoršie – je to chro-
nický klamár. V snahe urobiť dojem na spisovateľku Darcy (Amanda 
Peet) sa Gulliver zahrá na cestopisca. Svoje nadanie ide dokázať až do 
Bermudského trojuholníka. Jeho loď však v búrke stroskotá. Ocitne sa 
na brehu Liliputánie, kde sa začína jeho dobrodružstvo .
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 24.3.

BASTARDI
Dráma ,ČR,2010,MP 18,Vstupné: 2,20 €
Príbeh z prostredia praktického školstva bez povrchnosti, klišé a pre-
tvárok. Film vychádza z realistických základov a ukazuje, ako to do-
padne, keď zlyhá systém. Dej sa odohráva v drsnom prostredí základ-
nej školy. Skupina tunajších žiakov - mladých násilníkov, je obvinená 
zo znásilnenia a vraždy mladej praktikantky. Napriek tomu neboli za-
tiaľ odsúdení a stále navštevujú školu. Do nej nastupuje mladý učiteľ, 
ktorý si svojim neortodoxným prístupom získava sympatie ostatných 
kantorov aj žiakov. S akým cieľom však do školy naozaj prišiel, zistíme 
až v závere celého príbehu.
V jednej z vedľajších úloh sa predstaví slovenský raper Rytmus.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

V PIVNICI S... JURAJOM ČERVENÁKOM
18. MAREC 2011, 18.00 HOD.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, KULTÚRNE CENTRUM
Juraj Červenák (1974) knižne debutoval v roku 1993, odvtedy vy-
dal bezmála 20 kníh, väčšinu z nich v češtine. Presadil sa ako autor 
historickej fantasy so slovanskými motívmi. 
Autorovu tvorbu charakterizuje postupný odklon od rýdzej myto-
logickej fantasy k historickému románu. Vyvrcholením tohto vý-
voja je románová séria Dobrodružstvá kapitána Báthoryho, ktorej 
prvé dva diely (Strážcovia Varadína a Brána Irkally) vyšli zároveň v 
češtine i slovenčine.
Červenák je držiteľom viacerých žánrových ocenení vrátane Ceny 
Fantázie, Ceny o najlepšiu fantasy či Ceny Akadémie sci-fi , fantasy 
a hororu za najlepšiu českú a slovenskú knihu roka.

Jeho romány a poviedky vyšli aj v poľštine, ruštine a angličtine.
HUBOBNÉ OBČERSTVENIE ZABEZPEČIA PAĽO KRUŽLIC & DODO 
KLIMKO
VSTUP: ZDARMA
WWW.BANSKASTIAVNICA.SK

Koncert: Chris Byars Quartet
26.03.2011, 17:00
B. Štiavnica, Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1
Koncert výborných amerických jazzových 
hudobníkov, pripravený v spolupráci s 
Veľvyslanectvom USA na Slovensku.
Vstupné: zadarmo

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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Vo štvrtok 10.marca sa v kon-
certnej sále ZUŠ v Banskej 
Štiavnici uskutočnil spoločný 
autorský večer troch výni-
močných dám - členiek ban-
skoštiavnického Autorského 
klubu. To najlepšie zo svojej 
tvorby ponúkli Lucia Beňová, 
Katarína Kissová a Zdenka Ko-
reňová.

Čarovnú bránu večera  plného 
krásy, nehy a empatie otvoril Kris-
tián Kováč hrou na keyboarde. 
O srdečné privítanie sa postarali 
riaditeľka ZUŠ Irenka Chovanová 
so zakladateľkou a vedúcou ban-
skoštiavnického Autorského klubu 
Máriou Petrovou. Príjemnou spo-
ločníčkou celým programom bola 
vedúca Mestskej knižnice p. Vier-
ka Luptáková, ktorá jednotlivé au-
torky postupne predstavila. Prvým 
lupienkom vzácneho trojlístka 
bola Lucia Beňová,  ktorá ponúkla 
okrem svojich precítených veršov 
(odzneli v podaní Renátky Taligo-
vej a Janky Bernáthovej) o láske, 
rodnom kraji, matke, či boľavejších 
témach života, aj pohľad na jemnú 
trpezlivú krásu,  vytvorenú z me-
deného drôtu. Druhou predsta-
venou autorkou bola Zdenka Ko-
reňová(členka skupiny Impresia). 
Jej tvorba je banskoštiavnickému 
publiku dobre známa. Melodické 

piesne, zrelé texty,  profesionálny 
hudobný prejav, neodmysliteľná 
gitara a prílev pozitívnej energie. 
Zdenka  ponúkla okrem najobľú-
benejších skladieb aj niekoľko veľ-
mi pôsobivých noviniek. 

Pôvabný autorský ,,trojlístok“ 
dotvárala svojou poéziou a  pred-
nesom Katarína Kissová. 

Jej vystúpenie bolo obohatené 
umeleckou interpretáciou Naď-
ky Kvakovej, nádherným spevom 
Katkinej dcérky Marušky s kla-
vírnym sprievodom p .uč. Irenky 
Chovanovej a tiež hudbou Kristi-
ána Kováča. Poézia tejto autorky 
vie poláskať, zabolieť, prinútiť k 
zamysleniu a dotýka sa najrozma-
nitejších oblastí pozemského, ale i 
duchovného života.

Ak by ste sa chceli o jednotli-
vých členoch  autorského klubu a 
ich tvorbe dozvedieť viac, odporú-
čam do pozornosti spoločnú pub-
likáciu Štiavnické inšpirácie, ktorá 
obsahuje okrem množstva  básní, 
poviedok a ilustrácií, aj krátke ži-
votopisy jednotlivých autorov.

Organizátori tohto podujatia 
BBSK- Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom - Praco-
visko Banská Štiavnica, Základná 
umelecká škola, Mestská knižnica 
a Autorský klub,

pripravujú bohatú sériu autor-
ských večerov a už teraz sa tešia 
na stretnutie so svojím vnímavým 
publikom.

J.Bernáthová 

Štiavnické inšpirácieMaškarný ples v 
Margarétke

Uplynulá sobota patrila úprimnej 
detskej radosti. V klubovni Marga-
rétky, OZ pre telesne a zdravotne 
postihnuté deti a ich rodiny, sa zišli 
na Maškarnom plese deti, rodičia a 
priatelia, aby sa vzájomne potešili, 
podporili, zabavili a načerpali pozi-
tívnu energiu.

Život takýchto rodín je plný 
každodenných prekážok, ktoré si 
neraz nevieme ani len predstaviť, 
preto sú im podujatia Margarétky 
také vzácne. Cestujú do Banskej 
Štiavnice aj zo vzdialených miest 
Slovenska, aby sa aspoň na nie-
koľko hodín stali súčasťou veselé-
ho kaleidoskopu smiechu, hudby 
a tanca. Tak ako po iné roky, aj te-
raz boli všetky masky fantastické, 
ocenené obdivom a potleskom. 
Každé dieťa potešil darček od 
pani primátorky Mgr. Nadež-
dy Babiakovej, ktorá podporila 
toto krásne podujatie a prijala aj 
spontánne pozvanie detí do tan-
ca. Sladký čokoládový pozdrav im 
priniesla  predsedníčka Živeny p. 
Jolana Šamová. Ujo Paľko Gubáň  
a DJ Filip Moravčík sa už tradične 
postarali o skvelú hudbu. Šikovné 
ruky mamičiek pripravili chutné 
koláčiky a chlebíčky, ktoré deťom 
medzi tanečnými prestávkami 
náramne pochutili. Z celého srdca 
ďakujeme a už teraz sa tešíme na 
obľúbený májový výstup na Sitno.

J. Bernáthová

Koniec fašiangov oslávili mnohé 
obce tradičnými oslavami prislú-
chajúcimi k regiónu. Nebolo tomu 
inak ani vo Svätom Antone kde 
sa v sobotu 5.marca konali rôzne 
akcie. Najviac divákov prilákal 
Hajnal, fašiangový sprievod, ktorý 
prechádzal dedinou. Sledovali ho 
diváci z obce aj jej okolia, prišla aj 
TV Joj. V úvode sprievodu bola asi 
3 m vysoká maska, ktorá mala oči i 
ústa dookola hlavy, aby sa nikto ne-
mohol sťažovať, že sa na neho ne-
pozrela. V sprievode bolo mnoho 
zaujímavých masiek, ktoré pútali 
pozornosť. Býva zvykom, že muži 
sa obliekali za ženské masky a ženy 
za mužské. Sprievod sprevádzala 
ľudová hudba, ktorá sa viezla na 
voze. Na konci sprievodu heligon-
kári vyhrávali do tanca. Ježibaby 

natierali lekvárom. Smiech a dobrá 
nálada nikomu nechýbala. Okrem 
Hajnalu si mohli návštevníci po-
chutnať na dobrotách zo zabíjačky, 
ktorá od rána prebiehala na dvore 
bývalého obecného úradu. Slad-
kosti sa  v podobe pampúchov a 
krapní ponúkali v  Starom hostin-
ci, v penzióne Mlyn, ale aj z mno-
hých domov gazdinky pohostili 
účastníkov sprievodu. Počasie tiež 
bolo priaznivé, a tak si večer mohli 
diváci pozrieť ohňovú šou a po nej 
v kultúrnom dome vystúpenie he-
ligonkárov. Mirka Dubovského a 
Stanka Bartku, tanečné vystúpenie 
Texasiek, ktoré ako vždy neskla-
mali a svojimi kostýmami a per-
fektnými tanečnými choreografi a-
mi nadchli všetkých prítomných. 
Po vystúpení sa mohli tí, ktorým 

nestačila zábava počas dňa, zabaviť 
pri ľudovej hudbe z Detvy. Hajnal 
teda ukončil fašiangy tak, ako sa 
patrí. Organizátorom aj účastní-
kom sprievodu patrí poďakovanie 
za pekný zážitok.

Anna Rihová

Svätoantonský Hajnal 2011
Pozvánka do divadla Erb

Zita Furková a Zuzana Kró-
nerová a Miroslav Marcelli v hre 
Sylvestra Lavríka „Tichý dom“. 
Čierna komédia o láske dvoch 
žien k jednému mužovi. Neza-
budnuteľné, autentické herecké 
výkony podávajú Zita Furková a 
Zuzana Krónerová. Ich herecké 
majstrovstvo v postavách Marty 
a Bíborky partia k tomu najlep-
šiemu, čo v súčasnosti možno 
vidieť na slovenských javiskách. 
Divadelná hra Silvestra Lavríka, 
ktorý patrí k našim najvýznam-
nejším súčasným dramatikom, 
získala 1. miesto v súťaži Sloven-
ského literárneho fondu. 
Sobota 26.3.2011, 17,30 hod. v 

divadle Pivovaru Erb, Novozá-

mocká 2, B. Štiavnica, vstupné 

19€, predpredaj vstupeniek v 

reštaurácii Pivovaru Erb alebo na 

www.pivovarerb.sk

Členky banskoštiavnického Autorského klubu 
L. Beňová, K. Kissová a Z. Koreňová
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Inzercia

Inzercia

Jarné Majstrovstvá stredosloven-

skej oblasti – dlhé trate : Žiar nad 

Hronom 26. 2. 2011 

Kategória : seniorky a juniorky : 

Tenkelová Denisa : 
800 m voľ. sp. - 9:46.24 1. 
1500 m voľ. sp. - 19:43.86 2.

Maruniaková Monika : 
800 m voľ. sp. - 10:35.52 3.
1500 m voľ. sp. - 20:27.44 4.

Kategória : seniori a juniori :  

Adamský Marián :  

400 m voľ. sp. - 4:33.53 1.
1500 m voľ. sp. - 18:12.58 1.

Konečný Marek : 
800 m voľ. sp. - 11:51.14 7.

Hriňák Dávid : 
400 m voľ. sp. - 4:40.84 2.
1500 m voľ. sp. - 18:56.06 2.

Kategória : žiaci A:

Berlanský Matúš : 
800 m voľ. sp. - 10:09.50 2.

1500 m voľ. sp. - 19:35.26 2.
Ernek Matej : 
800 m voľ. sp . - 10:40.96 4.

Longauer Jakub : 
800 m voľ. sp. - 11:57.15 8.

Orság Dalibor Daniel 
800 m voľ. sp. - 12:22.67 11.

Kategória : žiaci B : 

Ernek Šimon : 
800 m voľ. sp. - 12:30.68 4.

red

Jarné Majstrovstvá SO v plávaní

Dňa 4. marca 2011 sa usku-
točnil XI. ročník  hokejového 
turnaja žiakov ZŠ na ľadovej 
ploche hokejového ihriska Šte-
fultov.

Turnaja sa zúčastnili družstvá 
základných škôl: ZŠ Jozefa Kollára, 
ZŠ Jozefa Horáka, ZŠ Svätý Anton. 
Výsledky jednotlivých zápasov:

1. zápas: ZŠ Jozefa Kollára - ZŠ.Svä-

tý Anton   7-1

2. zápas: ZŠ Jozefa Horáka - ZŠ.Svä-

tý Anton   7-0

3. zápas: ZŠ Jozefa Kollára - ZŠ. Jo-

zefa Horáka  1-0

Najlepší brankár: Ivan Javorský 
(ZŠ Jozefa Kollára) 

Najlepší hráč: Jakub Kanda ZŠ 
Jozefa Horáka

Ďakujem, Banská Štiavnica, za 
pomoc pri organizovaní turnaja a 
zakúpené ceny, p.primátorke Na-
dežde Babiakovej, ktorá otvorila 
turnaj príhovorom a hodením 
úvodného buly.. Poďakovanie pat-
rí P.Kandovi so synom za pripra-
venie ľadovej plochy, rozhodcom J. 
Luptákovi a M. Lichnerovi za kva-

litne  odpískaný turnaj, Ľ Barákovi 
za vynikajúci guláš, ktorý všetkým 
chutil. Fotografovi P. Chovano-
vi za fotografi e z celého priebehu 
turnaja.Teším sa na ďaľší ročník, 
dúfam, že sa už bude hrať na no-
vovybudovam hokejovom ihrisku 
na sídlisku Drieňová. Držím palce, 
aby všetko dobre dopadlo 

Vladimír Gazda

XI. ročník hokejového turnaja žiakov ZŠ: 
O putovný pohár primátorky mesta

Žiadosť pre všetky špor-
tové kluby v Banskej 
Štiavnici – výzva!

Komisia športu vás žiada do 
termínu 18.03.2011:

- podať plán o svojej činnosti 
na rok 2011, 

-zhodnotiť vašu športovú se-
zónu 2010, 

- podať nominácie na športov-
ca roka 2010. 

Aj v tomto roku budú najlepší 
športovci, funkcionári a kolek-
tívy odmenení za ich činnosť a 
reprezentáciu mesta. Dôležité 
je, aby všetky športové kluby v 
BŠ poslali do termínu 18.3.2001 
svoju správu. Do rozdeľovania 
fi nančných prostriedkov budú 
zaradené len tie športové kluby, 
ktoré túto správu v uvedenom 
termíne zašlú na adresu: viktoria.
michalska@banskastiavnica.sk

RNDr. Viktória  Michalská

Prípravné zápasy muž-
stva dospelých Banskej 
Štiavnice

29.1.2011 Banská Štiavnica – Lu-
tila 2:6 (0:3)

Góly: Dulaj, Kosec
5.2.2011 Banská Štiavnica – Žar-

novica 2:2 (2:2)
Góly: Kminiak, Hrabko
12.2.2011 Banská Štiavnica – 

Hodruša – Hámre 4:1 (1:1)
Góly: Dulaj 2, Kminiak, Číž
18.2.2011 Banská Štiavnica – Ka-

nianka 1:3 (0:2)
Gól: Kosec
20.2.2011 Banská Štiavnica – 

Pliešovce 1:3 (0:3)
Gól: Kminiak
4.3.2011 Banská Štiavnica – Han-

dlová 0:6 (0:4)
12.3.2011 Nová Baňa – Banská 

Štiavnica 0:4 (0:1)

V zápasoch nastúpili: Pažout, 
Číž, Dulaj, Halát, Vereš, Kosec, 
Pajerský, Hanzlík A., Kosec, Ba-
rák N., Šima, Hrabko, Lupták, 
Kminiak, Čiliak, Hudák M. ml., 
Ostramok, Beňadik. Ferenčík st., 
Čík, Židík, Necpal, Barák Ľ., Po-
tančok, Cabaník

Dorast: Banská Štiavnica – Ková-

čová 2:0 (2:0)

Góly: Čík, Židík
Hontianske Nemce – Banská 

Štiavnica 3:0 (2:0) 

FUDO  

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás 
na ul. Križovatka 5, tel.č.: 0915 259 
624

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 791

Predám 3-izbový luxusný byt po  
rekonštrukcii v centre BŠ, 2. posch., 
tel.č. 0903 795 775

Kúpim 4 – izbové byty, zn: po- 
núknite, tel.č.: 0902 882 707

Dám do prenájmu obchodné  
priestory na Križovatke 1 v B. Štiav-
nici na obchod a služby, tel.č.: 0905 
386 359

Hľadám podnájom v 2.-3. izb.  
byte v BŠ, tel.č.: 0907 113 608

Predám 2-izbový tehlový byt na  
Ul. Dobšinského, tel.č.: 0903 605 
567

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom, čiastočne prerobený OV 60 
m2, cena: 40 000 €, dohoda možná, 
tel.č.: 0903 566 913

Prenajmem 3-izbový byt v Ban- 
skej Štiavnici, sídl. Drieňová. Kon-
takt 0911 616 301

Predám RD v BŠ, tel.č.: 0915 615  
521

Prenajmem 2 – izbový byt v  
RD pod Starým mestom, nájom + 
energie 300€/mesačne, tel.č.: 0910 
564 638

Predám 3-izbový prerobený, za- 
riadený byt na Drieňovej (Energe-
tikov 8), tel.č.: 0911 973 200

Súrne hľadáme RD v BŠ do dlho- 
dobého prenájmu, tel.č.: 0903 740 
125 

Predám 4-izbový byt v tichej lo- 
kalite v obci Pukanec. Byt je po čias-
točnej rekončtrukcii, má plastové 

okná, zateplený. Byt je s balkónom, 
rozloha bytu je 72m2, cena bytu je 
30 000€, kontakt: 0917 671 169

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

Spracujem jednoduché a podvoj- 
né účtovníctvo aj DPH, tel.č.: 0915 
200 636

Doprava tovaru dodávkou do 1,3  
t, tel.č.: 0908 618 563

Doveziem drevo, aj suché, met- 
rovica, štiepané (25,33,50cm),max. 
3,5m3,v paletách/2m3,štrk, piesok, 
drť, stavebný materiál, tel.č.: 0903 
121 901

Predám štiepané palivové drevo,  
dĺžka 33cm, tel.č.: 0918 858 600

Predám tvrdé palivové drevo,  
rôzne dĺžky, tel.č.: 0907 529 666

Pílenie  palivového dreva  na klá- 
tiky - cirkulárom, motorovou pílou, 
tel.č.: 0908 655 270
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Víťazný tím žiakov zo ZŠ J.Kollára
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INZERCIA

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371

AKCIA od 21. 3. v reštaurácii 
Pod Starým mestom

Pre návštevníkov, ktorí sa prídu 
pravidelne stravovať od pondelka do 
štvrtka, čaká vždy v piatok po kon-
zumácii menu prekvapenie v podobe 
sladkej dobroty alebo kávy a 1 x do 
mesiaca menu za polovičnú cenu.

STRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

BÚRANIE-STAVBA-OPRAVY-
NÁTERY-ÚDRŽBA + pílenie a 

ošetrenie problémových stromov
tel. č. 0905 943122, 0948 012919, 

e-mail: barni@zoznam.sk

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny•-

Bezlepkové potraviny•Dia, Bio 
potraviny•Kvitnúce čaje•Do-
plnkový tovar•Netradičné 
darčeky

Dolná ul. (nad Kooperatívou)
Tel.č.: 0911 168 999

TAPETY, PARKE-
TY, MAĽOVKY

Vykonávam interié-
rové stavebné práce 

rýchlo, čisto a kvalitne.
Tel.č.: 0903 313 542

Poskytujem starostlivosť o deti  
rôzneho veku v domácom, útul-
nom prostredí. Skúsenosť mám, 
momentálne opatrujem 2 detičky 
(2.r.). Pracujem na živnosť. Bližšie 
info Vám poskytnem na tel.č.: 0907 
323 753, príp. na osobnom stretnu-
tí. Teším sa na spoluprácu a Vaše 
ratolesti.


