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Drahí bratia a sestry v Kristovi, 
vážení obyvatelia mesta Ban-
ská Štiavnica, milí čitatelia.

Opäť prežívame najväčšie a naj-
dôležitejšie sviatky kresťanstva – 
Veľkú noc. Opäť sa budú v našich 
mysliach odvíjať posledné udalosti 
Ježišovho života, ktoré podstúpil 
kvôli každému jednému z nás. Opäť 
umučenie, ukrižovanie a nakoniec 
slávne víťazstvo – zmŕtvychvstanie. 
Všetko toto Kristus podstúpil preto, 
lebo človeka veľmi miluje. Ježiš po-
vedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako 
ten, kto položí svoj život za svojich 
priateľov. Vy ste moji priatelia...“ 
(porov. Jn 15, 9 – 17) Teda právom 
môžeme nazvať veľkonočné sviat-

ky sviatkami lásky Boha k človeku. 
Preto je kresťanské náboženstvo 
odpoveďou lásky k Bohu, druhému 
človeku a k sebe samému.

Aj hlboko nábožensky orientova-
nému človeku sa môže stať, že jeho 
láska zovšednie. Stane sa z neho bez-
citný a apatický stoik, ktorý „všet-
kému rozumie“, chladne uvažuje o 
svojom živote a o živote svojich blíž-
nych. Pritom jediné, čo má v živote 
skutočný zmysel, je láska. Aj viera, 
ktorá vrchy prenáša, aj nádej, ktorá 
vidí za obzor, ale najväčšia z nich je 
láska. Zdá sa, že Ježišovi sú bližší tí, 
ktorí všeličo prebojúvajú, dokonca 
aj boje s vlastnými hriechmi, ako tí, 
ktorí akoby nikdy nemali problémy 
s vlastným srdcom:  4.str.
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Veľká noc – sviatok jari a kresťanstva
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želá redakcia Štiavnických novín

Marcové rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Odpredaj komerčných bytov v pripravovanej výstavbe na sídlisku Drieňová

24. marca sa konalo riadne 
zasadnutie MsZ. Otvoril a 
viedol ho primátor mesta Pavol 
Balžanka

Poslanci MsZ schválili:

- predloženie žiadosti o NFP, za-
bezpečenie realizácie a fi nančného 

príspevku mesta vo výške 5% (15 
000 eur)  na projekt Podpora in-
fraštruktúry cestovného ruchu v 
štiavnickom regióne.

- úpravu č. 1 rozpočtu Mesta na 
rok 2010

- programový rozpočet Mesta B. 
Štiavnica na roky 2010-2012

- zámer odpredaja kotolne súp.č. 
1986 na Ul. Budovateľská 19 a po-
zemku p.č. CKN 1670 o výmere 
1731 m 2 verejnou obchodnou sú-
ťažou s minimálnou kúpnou cenou 
60 500, 00 eur, stanovenou znalec-
kým posudkom

4.str.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Bytová správa, s.r.o., Dolná 2, 
Banská Štiavnica oznamuje svo-
jim nájomníkom, že v čase od 
2. 4. 2010 do 5. 4. 2010 v prípa-
de porúch bude pohotovostná 
služba pre tepelné hospodárstvo 
na telefónnom čísle 0903 696 207 
– p. Michal Pika a pre údržbu 
bytov na telefónnom čísle 0903 
696 183 – RNDr. Pavel Bačík – p. 
Ladislav Maďar. Za pochopenie 
ďakujeme.

RNDr. Pavel Bačík

konateľ spoločnosti

Bolo...

29.3.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami odborov.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie primátora mesta a veľvy-
slankyne Nórskeho kráľovstva v 
SR  J. E. Trine Skymoen v Banskej 
Štiavnici.

Pracovné rokovanie s riadi-
teľom Strednej odbornej školy 
lesníckej vo veci prehodnotenia 
podmienok prenájmu mestských 
lesov na vzdelávanie. 
31.3.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k príprave MANAŽMENT 
PLÁNU lokality svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO 
– Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia. Plán  bude slú-
žiť na zabezpečenie ochrany kul-
túrnych a prírodných hodnôt v 
súlade s trvalo udržateľným roz-
vojom regiónu.
Bude...

6.- 9.4.

Čerpanie dovolenky.
Andrea Benediktyová 

Systém parkovania v našom meste 
sa postupne udomácňuje medzi vo-
dičmi. V tomto období sú postupne 
zavádzané do praxe malé zmeny, 
schválené mestským zastupiteľstvom, 
ktoré majú zlepšiť informovanosť vo-
dičov a upraviť podmienky pre lepšie 
fungovanie statickej a dynamickej 
dopravy v B. Štiavnici. Na nové par-
kovacie tabule a zmeny v systéme 
parkovania sme sa opýtali zástupcu 
primátora Ing. Juraja Čabáka. 
1. P. zástupca, prečo došlo k výme-

ne dodatkových  tabúľ za nové? 

Snahou bolo jednoduchšie a pre-
hľadnejšie informovať motoristov 

- o dobe, počas ktorej je státie na 
označenom mieste /miestach/ spo-
platnené

- že v prípade nezaplatenia poplat-
ku /zakúpenia parkovacieho lístka/, 
môže byť na  vozidlo umiestnené za-
riadenie znemožňujúce jeho odjazd /
papuča/

- o označení predajných miest na 
zakúpenie parkovacích lístkov.

Ideový návrh na vyhotovenie ta-
búľ predložili zástupcovia Združenia 
turizmu a do ich defi nitívnej po-
doby  boli zapracované aj poznatky 
zamestnancov parkovacej služby z 
predchádzajúceho roku.
2. Koľko stáli tieto parkovacie tabu-

le?

Cena novej potlače tejto dodatko-
vej tabule je 16,66 €/ks 
3. Aké zmeny nastali v systéme 

označovania? 

Systém označovania zostal nezme-
nený. Parkovacie miesta sú označené 
vodorovným, zvislým dopravným 
značením a dodatkovými tabuľkami. 
Tieto okrem informácií, popísaných 
v predchádzajúcej odpovedi, infor-
mujú o výške platby za parkovanie 
na príslušnom mieste. Farba prúž-
kov na tejto dodatkovej tabuľke musí 
byť zhodná s farbou prúžku na pou-
žitom  platnom doklade o zaplatení 
poplatku za parkovanie. Dokladom 
je parkovací lístok alebo permanent-
ná parkovacia  karta. V prvých troch 
mesiacoch r. 2010 bolo prvýkrát po-
užité aj prenosné dopravné značenie 
umožňujúce dočasné parkovanie 
pred Bergerrichtom počas snehovej 
kalamity.

Prevádzkový poriadok pre parko-
vanie v meste Banská Štiavnica na 
rok 2010 je na : http://www.banskas-
tiavnica.sk/navstevnik/informacne-
centrum-/parkovanie.html
4. Aké zmeny v parkovaní čakajú 

vodičov v najbližšom období?

Najvýznamnejšou zmenou, ktorá 
sa dotkne vodičov z nášho mesta i 
ostatných prichádzajúcich do Ban-
skej Štiavnice, je rekonštrukcia ďalšej 
časti Kammerhofskej ulice. V tomto 
roku nebude možné, resp. bude vý-
razne obmedzené parkovanie v úseku 
od hotela Salamander až po odbočku 
na Mládežnícku ulicu. Prosím vodi-
čov i chodcov o trpezlivosť a vzájom-
nú ohľaduplnosť, dodržiavanie  a sle-
dovanie dopravného značenia, ktoré 
bude podliehať zmenám v závislosti 
od prebiehajúcich rekonštrukčných 
prác. Po ukončení stavieb pri VÚB 
bude upravený režim parkovania aj v 
tomto priestore.
5. Zvýši sa počet parkovacích miest, 

ak áno, v ktorých častiach mesta? 

Mestským zastupiteľstvom schvá-
lený materiál o Doplnení režimu 
parkovania a zmenách na rok 2010 
vyhodnocuje poznatky z minulého 
roku, dopĺňa parkovacie miesta na 
Ulici J. Palárika a na Višňovského 
ulici. Ťažiskom v tomto roku bude 
zvýšenie parkovacích miest najmä na 
Dolnej ulici úpravami dopravného 
značenia. V bývalej Kaniarikovskej 
záhrade za „výškovými“ panelákmi 
upravením plochy a jej osvetlením 
vytvoríme priestor na dočasné státie 
vozidiel, a tým chceme „odľahčiť“ 
priestor na Dolnej ulici pred doma-
mi č.27, 29, 31.

Na sídlisku Drieňová bude Strako-
va ulica predĺžená, dostane nový as-
faltový povrch, zmení sa systém par-
kovania, dosiahne sa zvýšenie počtu 
parkovacích miest cca o 20.

Pred blokom B -2, na Ul. L.Svo-
bodu boli vypílené stromy, následne 
bude upravená plocha a  vznikne 
ďalších cca 11 parkovacích miest. Po-
dobne aj pri obytnom dome, oproti 
bloku B -3, bude upravená plocha zo 
zadnej časti pre šikmé státie cca 8 až 
10 vozidiel.

V prípade priaznivého vývoja 
príjmov rozpočtu mesta tento rok 
pripravujeme rozšírenie parkoviska 
pod marketom CBA, vrátane nového 
povrchu a systému státia.

Na plochách pod nemocnicou je 
možné novým vyznačením parko-
vacích boxov získať ďalšie parkovacie 
miesta.

Po realizácii týchto zámerov 
prijmeme opatrenia, ktorými za-
bránime odstavovaniu vozidiel vo 
vnútroblokových priestoroch, na 
chodníkoch a na plochách určených 
pre zeleň.

Za rozhovor poďakoval M. Kríž

Nové parkovacie tabule

Na známosť sa dáva, že cte-
ný a neomylný prípravný výbor 
sa neomylne a natrvalo rozho-
dol, že záväzný termín poduja-
tia NÁCKOVA ŠTIAVNICA so 
všetkým, čo k tomu patrí, bude 
tento rok (kto by nevedel, aký rok, 
tak 2010)   v piatok, 23. 4. 2010. 
Keďže medzitým bude aj Veľká 
noc a veľa iných nocí a dní, tak 
vám už dnes pripomíname, aby 
ste sa na súťaž v prednese Nácko-
vých vtipov, príhod a anekdot „ v 
štiavničtine“ začali pripravovať už 
od dnešného dňa, poprípade od 
zajtra. Na víťazov čakajú pekné 
ceny. Všetko ostatné (o sprievod-
ných podujatiach, Náckovom vý-
jazde, kvíze zo znalosti „štiavnič-
tiny“, o téme 6. pilotnej prednášky 
nášho slovutného „náckológa“... 
a iné sa dozviete neskôr z pozvá-
nok, plagátov, ŠN, z webstránok, 
z agentúry JPP (jeden pán/jed-
na  pani  povedal/a) prípadne z 
iných ofi ciálnych i neofi ciálnych 
zdrojov, klebiet a rečí... Takže sa 
pripravujte, aby ste potom neboli 
naskočení, pardon, zaskočení. 

Toto vám odkazuje prípravný výbor 

Náckovej Štiavnice.

Pripravujte sa na

NÁCKOVU ŠTIAVNICU

Dňa 25.3. 2010 o 20,20 hod. 
bola hliadka MsPo spoločne s 
hliadkou OO PZ privolaná na 
Ul. Dolná, kde došlo k bitke. 
Nakoľko jedna osoba bola zra-
nená, bola privolaná IRS. Ostatní 
účastníci boli predvedení na OO 
PZ v Banskej Štiavnici s cieľom 
vykonania ďalších úkonov. 

Dňa 25.3.2010 o 23,10 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná 
na Ul. Horná Huta, kde došlo 
k domácemu násiliu. Dotknuté 
osoby chceli komunikovať len 
so štátnou políciou, preto bola 
na miesto privolaná hliadka OO 
PZ. 

Dňa 26.3. 2010 o 7,00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na ulici Križovatka niekto 
vypiluje stromy pravdepodobne 
bez povolenia. Hliadka MsPo 
na mieste zistila, že osoba, ktorá 
vypiluje stromy, nevie doložiť po-
volenie na výrub. Vec bola odstú-
pená na Mestský úrad, oddelenie 
výstavby, RM, ÚP a ŽP. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 
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Oznam

Oznamy

Vzhľadom na nedostatok 
priestoru v poslednom čísle 
Štiavnických novín vám v 
tomto čísle prinášame vyjad-
renie primátora mesta Pavla 
Balžanku k vývoju ŠN po roku 
2007.

„Hneď úvodom dovoľte aj mne 
pogratulovať Štiavnickým novinám 
k okrúhlemu výročiu ich založenia. 
Počas svojho života prešli tieto no-
viny rôznymi etapami, keď na ne 
boli veľmi rozdielne názory. Na 
tomto mieste je asi zbytočné hlbšie 
rozoberať výhrady, pripomienky, či 
dokonca porušenie zákona, s kto-
rými sa v minulosti noviny stre-
távali. Ak niekto robí svoju prácu 
svedomito a s plným nasadením, 
dopúšťa sa aj chýb. Pri 20 - ročnej 
existencii je to dokonca prirodze-
né. Len chyby a omyly, väčšie či 
menšie kontroverzie môžu posúvať 
nielen ľudí, ale v tomto prípade no-
viny ďalej. Faktom je, že niektoré 
obdobia boli veľmi náročné. Ako ja 
vnímam vývoj Štiavnických novín 
po roku 2007? Čo sa zmenilo za po-
sledné roky na novinách? V prvom 
rade sme sa pokúsili spriehľadniť 
náklady na vydávanie novín. Zria-
dili sme miesto šéfredaktora, ktorý 
prevzal na svoje plecia kompletnú 
agendu novín, ktorá bola dovtedy 
rozdelená medzi viacerých ľudí. 
Grafi ku novín sme riešili zvýšením 
produktivity práce na Oddelení 
kultúry, cestovného ruchu a športu, 
v súčasnosti externými službami. 
Podarilo sa nám stabilizovať príjem 
z reklamy aj zásluhou novej a vý-
razne čitateľnejšej grafi ky. Udržali 
sme aj v neľahkej dobe zaujímavú 
cenu tým, že sme znížili náklady 
na tlač, ba dokonca od prvého čísla 

v roku 2009 sme zaokrúhlili cenu 
na 30 centov, čím sme Štiavnické 
noviny zlacneli o celú 1 Slovenskú 
korunu, čo znamená 10% ceny. Za-
čali sme pravidelne v spolupráci so 
študentmi realizovať prílohu Vivat 
a nepravidelne iné tematické prílo-
hy, akou bola aj tá v predchádzajú-
com čísle, k horúcim a aktuálnym 
témam nášho mesta. Ponúkli sme 
miesto v redakčnej rade každému, 
kto noviny tvoril aj v minulosti 
a zachovali sme tak kontinuitu v 
kľúčových oblastiach. Vo väčšej 
miere sa snažíme, aby noviny po-
núkali viac priestoru najmä na dia-
lóg vo vzťahu samospráva a občan 
a zároveň aby pôsobili ako aktívny 
zdroj informácií o aktivitách, ktoré 
sa v našom meste či regióne dejú 
– pretože s takým cieľom noviny 
pred 20 rokmi vznikali. A čo je z 
hľadiska životaschopnosti našich 
novín najdôležitejšie – noviny ani 
po zmenách neklesli na predaj-
nosti, práve naopak. Dôležité ako 
faktický argument keď sa pri tvor-
be mestského rozpočtu diskutuje o 
bytí či nebytí Štiavnických novín, 
že sú čítané a obľúbené a nemusí-
me ich zachraňovať len z akéhosi 
pocitu nostalgie. S úctou si dovo-
lím parafrázovať jedno vyjadrenie 
z predchádzajúceho čísla a vyjad-
riť, že som rád, že ako primátor 
nemusím držať nad týmito novina-
mi ochrannú ruku. Iste, aj dnešné 
Štiavnické noviny nie sú pre kaž-
dého čitateľa ideálne. Najmä na 
obsahovej stránke tohto periodika 
sa dá stále robiť viac. Novinám chý-
ba nová krv – mladí ľudia, ktorí sa 
uchytia, odchádzajú za školou ale-
bo prácou do iných miest, iným zas 
chýba chuť a záujem obetovať svoj 
voľný čas v prospech dobrej veci. 

Aj preto sa na tomto mieste patrí 
poďakovať všetkým členom súčas-
nej i minulej redakčnej rady, ktorí 
pracujú na novinách prakticky za-
darmo, vo svojom voľnom čase a 
podieľajú sa tak na tvorbe tohto, 
z pohľadu slovenskej žurnalistiky, 
unikátneho týždenníka. Rovnako 
patrí poďakovanie všetkým, ktorí 
sa o noviny aj v minulosti zaslúži-
li – či už šéfredaktorom, grafi kom, 
prispievateľom, administrátorom, 
distribútorom a iným, ktorí no-
vinám v minulosti akokoľvek po-
mohli. Noviny žijú a idú ďalej vo 
svojom na prípravu náročnom 
týždňovom tempe. Som presved-
čený, že ostanú aj do budúcnosti 
vzácnym a dôležitým zdrojom in-
formácií pre obyvateľov a návštev-
níkov mesta a dúfam, že i v čase 
internetu a moderných technológií 
budú vďaka záujmu čitateľov a in-
zerentov objektívnym a kvalitným 
médiom i v ďalších rokoch.“ S vďa-
kou za dôveru

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 

Banská Štiavnica

Štiavnické noviny a ich budúcnosť

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom mesta, 
že zvozy zmesového komunál-
neho odpadu a separovaného 
odpadu  sa počas veľkonočných 
sviatkov uskutočnia nasledov-
ne:

vozidlo Multicar Fumo: zvoz zo 
dňa 02.04.2010 sa uskutoční dňa 
01.04.2010 (Ul.Farská, Palárika č.1 
až 18, Pletiarska č.1 až 8, Údolná č.1 
až 8, Zvonová č.1 až 30) 

- zvoz zo dňa 05.04.2010 sa usku-

toční dňa 06.04.2010 (koše Mesto, 
Križovatka, Drieňová, Ul.Remese-
lnícka, Radničné námestie, Trojič-
né námestie, Na terase, Ul.SNP)                                 

vozidlo Renault Premium: zvoz 
zo dňa 02.04.2010 sa uskutoční dňa 
01.04.2010 (vývoz ZKO zo sídlis-
ka Drieňová, sídliska Juh – Križo-
vatka (1100 l.nádoby), Rekreačná 
časť Počúvadlianske jazero, Nám.
sv.Trojice, Ul.Kammerhofská, Dol-
ná, z cintorínov)

- zvoz zo dňa 05.04.2010 sa usku-
toční dňa 06.04.2010 -  okrem síd-

liska Drieňová, sídliska Juh – Kri-
žovatka a ul.1.mája – 1100 l.nádoby. 
Zvoz zo spomínaných sídlisk sa 
uskutoční dňa 04.04.2010

Zvoz separovaného odpadu zo 
dňa 05.04.2010 (časť „Špitálka“) sa 
uskutoční dňa 06.04.2010.

Dňa 26.04.2010 sa uskutoční 
zvoz „2x ročne“, a to na uliciach: 
Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, 
Stratená a v častiach Bartkov majer, 
Široký vrch, Vindišlajtňa.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Zvozy ZKO a SZ počas veľkonočných sviatkov a zvoz „2x ročne“

Súkromná hotelová akadémia 

Joergesov dom, n. o.,

v B. Štiavnici oznamuje záujem-
com o štúdium, že v školskom roku 
2010/2011 v študijnom odbore 

63236 00 hotelová akadémia 
ponúka:

• kvalitnú výučbu založenú na 
odbornosti /vyučujúci techniky 
obsluhy je majster Európy v bar-
manstve/

• prax vo vlastnej reštaurácii
• odborné kurzy: baristický, 

barmanský, someliersky a deko-
ratívne vyrezávanie do ovocia a 
zeleniny /carving/

• prax v kvalitných zariade-
niach na Slovensku i v zahraničí  
/Francúzsko, Švajčiarsko, Nemec-
ko, Anglicko/

• získanie medzinárodného 
certifi kátu IES 

• pokračovanie v štúdiu na Eko-
nomickej fakulte UMB Banská 
Bystrica - odbor cestovný ruch so 
sídlom v tej istej budove

Absolventi našej školy nachá-
dzajú uplatnenie ako samostatní 
podnikatelia v oblasti cestovné-
ho ruchu a manažéri hotelov na 
Slovensku, ako odborný personál 
v hoteloch, reštauračných zaria-
deniach a na lodiach v zahraničí 
alebo pokračujú v štúdiu na vyso-
kej škole. 

Počas 17 ročnej existencie boli 
evidovaní na úrade práce len 2 
naši študenti. KONTAKT: 0911401064

045/6921095, studijne@sha.sk

Mesto Banská Štiavnica vy-
hlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na predaj: kotolne súp. č. 1986 na 
Ul. Budovateľská 19 v B. Štiavni-
ci, postavenej na pozemku p. č. C 
KN 1670 a pozemku p. č. C KN 
1670 vo výmere 1731 m2 , zasta-
vané plochy a nádvoria v k. ú. B. 
Štiavnica

Minimálna požadovaná cena 
za nehnuteľnosti je cena zistená 
znaleckým posudkom vo výške  
60.500,- €. 

Predmetom verejnej obchodnej 
súťaže je výber najvyššej cenovej 
ponuky na nehnuteľností .

Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si zá-
ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, odd. právnom a správy majet-
ku, tel: 045 -6949637, 0905413945

e-mail: majetok@banskastiavnica.sk.  

Podklady aj na www.banskastiavnica.sk
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1.str.  „Srdcia si 
roztrhnite a nie šaty“, volá starozá-
konný prorok Ozeáš.

Úlohou veriaceho človeka a 
vlastne každého človeka je, aby sa 
stal pre druhého mostom na ceste 
lásky k Bohu. Nikto nebude spa-
sený sám, ale len s tými, ktorých 
mu Boh rôznymi spôsobmi zveril. 
Keď vstupuješ do vzťahu a zvlášť, 
ak chceš niekomu pomôcť, počítaj 
s tým, že ti vtlačí črty svojej tváre 
tak, ako vtlačil Kristus črty tváre 
do šatky Veroniky. Možno tie črty 
budú krvavé, azda ťa to bude bolieť, 
ale buď pre druhých Veronikou či 
Šimonom, ktorý pomohol Ježišovi 
niesť kríž. Ak chceš byť niekomu 
oporou, pomocou, či spolu s ním 
kráčať k Bohu, otváraj dvere jeho 
duše pomaly. Nevtrhni do jeho 
sveta s hrmotom, so snahou hneď 
ho naprávať, obracať hoci aj na 
sväté cesty. Rešpektuj čas druhého 

človeka, rešpektuj jeho osobnosť, 
buď citlivý a vchádzaj po špič-
kách. Buď ako kvapka rannej rosy 
na tráve, ktorá ju len jemne ohne, 
ale nezlomí. Nalomenú trstinu ne-
dolomiť, knôtik nedohasiť, nitku 
vzťahu neroztrhnúť...

Láska je o tom, že mi má záležať 
na šťastí druhého. Ak je reč o sku-
točnej láske, znamená to milovať 
skôr, predchádzať lásku druhého. 
Mám rád, aj keď mňa ten dotyčný 
nemá rád, keď je láska neopätova-
ná. Neznamená to, že sa niekomu 
vnucujem, tú lásku nesiem v sebe 
a jej prejavenie je vecou rozumu, 
múdrosti a okolností vzťahu, o 
ktorý ide. Skutočne milovať zna-
mená chcieť viac dobro druhého 
ako svoje vlastné. Toto preniesť do 
praxe je náročné, ale veľmi užitoč-
né a praktické. Dotýka sa to vzťahu 
človeka a Boha, dotýka sa to pria-
teľstva, rodičovskej lásky, všeobec-

ne lásky k blížnemu, kde ide o po-
moc. A samozrejme dotýka sa to 
aj manželov. Skutočná láska chce 
viac dobro druhého!

Láska neberie druhému slobo-
du, nechce zväzovať, obmedzovať, 
zotročovať, okrádať. Žiarlivosť je 
ešte stále nezrelá láska. Nepritláčaj 
k múru, nenasadzuj okovy, reťaze, 
lebo tak milovaného stratíš.

Láska nesie v sebe zodpovednosť 
za človeka, ktorému sme dovolili, 
aby nás miloval a dovolili sme, aby 
pochopil, že milujeme jeho.

Samozrejme by sa dalo o tomto 
najkrajšom ľudskom cite popísať 
ešte veľa strán, no najvýrečnejšie to 
vyjadril Ježiš Kristus na kríži, keď 
zomrel za každého jedného z nás. 
Ja vám všetkým zo srdca prajem, 
aby ste chceli, vedeli a vládali milo-
vať jeden druhého tak, ako Kristus 
miloval nás.

Jozef Poliak, rímsko-katolícky kaplán

Veľká noc – sviatok jari a kresťanstva

1.str. 

- vyhlásenie obchodnej súťaže na 
odpredaj kotolne súp.č. 1986 na Ul. 
Budovateľská 19

- vymenovanie súťažnej komi-
sie na otváranie obálok v zložení: 
predseda –JUDr. Emília Jaďuďová, 
členovia – Ľubomír Barák, Ing. Ján 
Mojička, Ing. Ondrej Michna, za-
pisovateľka – Oľga Nigríniová.

- odpredaj pozemku CKN parce-
la č. 2503/4 o výmere 165 m2 Márii 
Štangovej, B. Štiavnica, Ul. Klinger 
447/3 za kúpnu cenu 960 eur

- odpredaj pozemku CKN parc. 
č. 2503/5 o výmere 14 m2 a parc. 
č. 2503/6 o výmere 8 m2 Róbertovi 
Kováčovi, B. Štiavnica, Ul. Klinger 
č.3 za kúpnu cenu 130 eur

- priamy odpredaj pozemkov 
CKN parc. č. 5565/2 o výmere 157 
m2 a CKN parc.č. 6564/4 o výme-
re 21 m2 Ing. Štefanovi Filipovi s 
manž., B.Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra 26 
za kúpnu cenu 1010 eur. a ukladajú 
MsÚ

- vyznačiť na tomto pozemku 
vecné bremeno spočívajúce v po-
vinnosti nového vlastníka zachovať 

pôvodnú funkciu zberného jarku
Poslanci MsZ schválili:

- priamy odpredaj pozemku parc. 
CKN č. 5877/2 o výmere 130m2 za 
kúpnu cenu 830 eur. Ing. Forrovi s 
manželkou a ukladajú MsÚ

- vyznačiť vecné bremeno spočí-
vajúce v povinnosti nového vlast-
níka zachovať pôvodnú funkciu 
zberného jarku a vykonať opatrenia, 
ktoré zamedzia vytápanie okolitých 
pozemkov.  

- dlhodobý nájom nebytového 
priestoru na 5 rokov v bytovom 
dome na Ul. Mládežnícka 16, vchod 
č. 16 v bytovom dome súp.č. 767 s 
minimálnym ročným nájomným 
1620,00 eur a podmienkou úpravy 
priestorov na náklady nájomníka. V 
cene nie sú zahrnuté ostatné poplat-
ky spojené s nájmom a ukladajú 

MsÚ

- zverejniť ponuku na priamy dl-
hodobý nájom tohto majetku mesta
Poslanci MsZ schválili:

- kúpu pozemku parc. CKN č. 
5283/42 o výmere 693 m2 a parc. č. 
5326/7 o výmere 33 m2 do vlastníc-
tva mesta za kúpnu cenu stanovenú 

dohodou zmluvných strán vo výške 
1 euro s cieľom zabezpečenia prí-
stupu k stavebným pozemkom na 
Ul. SNP v B. Štiavnici. Vlastníkom 
pozemkov bola Ing. Margita Mojí-
ková, rod. Kosíková. Kupujúci spolu 
s kúpnou cenou uhradí všetky po-
platky spojené s prevodom nehnu-
teľnosti.
Poslanci MsZ vzali na vedomie

- informáciu o stave plnenia úloh 
vyplývajúcich z uznesenia vlády SR 
č. 593/2008 k výjazdovému rokova-
niu vlády SR v okrese B. Štiavnica

- informatívnu správu o odpre-
daji komerčných bytov a nebytových 
priestorov v pripravovanej výstavbe 
na Drieňovej.

- informatívnu správu o vyhod-
notení stavebných akcií fi nancova-
ných z rozpočtu mesta v r.2009

- Správu o činnosti hlavného 
kontrolóra

- informatívnu správu o stave 
realizácie projektov v odpadovom 
hospodárstve

Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov primátor mesta zasadnutie 
ukončil. MsÚ

Marcové rokovanie MsZ
Odpredaj komerčných bytov v pripravovanej výstavbe na sídlisku Drieňová

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želá redakcia Štiavnických novín
Technické služby s.r.o., Banská 

Štiavnica, Ul. E. M. Šoltésovej 

č. 1, 96900 Banská Štiavnica 

Dispečing:   0908/272 630
Riaditeľ:       045/6922244, 

0905/682279
Odvoz DO p.Blahová:  

0905/262058, 045/6922407
Verejné osvetlenie, zimná 

ručná údržba chodníkov a 
MK p. Orčík:  0905/462356, 
045/6922243
Bytová správa s. r. o. 

Banská Štiavnica, Ul. Dolná č. 2, 

96900 Banská Štiavnica

Poruchy vykurovania a dodáv-
ky teplej úžitkovej vody p. Pika: 
0903/696207

Ostatné poruchy a údržba 
bytov 

RNDr. Bačík: 0903/696 183
Poruchy výťahov: EM Lift  s.r. 

o., Žarnovica, 045/6813166
Nemocnica B. Štiavnica, a. s., 

Bratská 17, 96900 B. Štiavnica

Rýchla zdravotná služba IRS.: 
155, 112

Lekárska služba prvej pomoci: 
045/6942375 
Slovenský plynárenský prie-

mysel a.s.

tel.: 041/5142210
poruchová linka: 0850 111 727
mcs@spp-distribucia.sk 

Stred. energetika a. s.

poruchová linka: 0800 159 000
zákaz. centrum domácnosti: 

0906/25 25 25, 0850/111 468
zákaz. centrum podnikatelia: 

0906/25 25 21, 0850/123 555
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.

Vedúca p. Bačíková: 
0908/679593

tel.: 045/6911172
dispečing Žiar nad Hronom: 

048/4327347
Mestská polícia, 

Radničné nám. č. 1, 

96924 Banská Štiavnica

tel.: 159, 045/6949601
mobil: 0905/597673

Obvodné oddelenie PZ Štiavnica

Ul. Mládežnícka č. 25, 96900 

Banská Štiavnica

tel.: 158, 112, 045/6921158
Požiarna ochrana

tel.: 150, 112
Banskobystrická regionálna 

správa ciest a.s. 

dispečing:045/6912806
mobil: 0918/543648

Dôležité telefónne 

čísla počas veľkej noci
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Varenie s hotelkou

Dňa 23.3.2010 v popolud-
ňajších hodinách sa v kine 
Akademik konal míting novej 
politickej strany na slovenskej 
scéne Most – Híd. Jej predse-
dom a lídrom je sympatický 
politik Béla Bugár. Spolu s 
ním prišli p. Ivan Švejna a 
moderátorom celého poduja-
tia bol Peter „Pinďo“ Lengyel.  
Témami bola nielen diskusia 
ohľadom politiky, ale aj života 
okolo nás. V tejto súvislosti 
sme p. Bélovi Bugárovi položili 
pár otázok:

1. P. Bugár, prečo tento míting ste 

uskutočnili v našom meste a prečo 

práve Banská Štiavnica?

„No jednak preto, že sme celoslo-
venská politická strana, pomaličky 
získavame ľudí. Za 8 mesiacov sme 
vybudovali určité štruktúry, takže 
si myslím, že aj v tomto meste tu 
máme čo ponúknuť, a preto sme sa 
stretli na mítingu s občanmi.“
2. Poznáte náš región, ako podľa 

vás by sa dali riešiť otázky neza-

mestnanosti v našom meste?

„Je veľa súvisiacich koncepčných 
krokov. Jedným z nich by bolo zní-
ženie odvodového zaťaženia pre 
zamestnávateľov, druhým by bolo 
využiť eurofondy na konkrétny 
aktívny trh práce, teda nie násten-
kové tendre, sociálne podniky, ale 
konkrétne riešenia, ktoré vytvárajú 
fyzicky miesta, nehovoriac o tom, 
že si myslíme, že u vás je aspoň časť 
napojená na diaľnicu, ale ostatné 

cesty sú v zlom stave a tam nie sú 
využívané európske peniaze. Bolo 
by potrebné presunúť európske pe-
niaze do rozvoja infraštruktúry vo 
vašom meste. 
3. Ako by mohla Śtiavnica využiť 

svoj potenciál v oblasti cestovné-

ho ruchu?

„ Myslím si, že Štiavnica má his-
torický "šmrnc". Aj okolité krajiny 
sa snažia o turistov a to je neustá-
ly konkurenčný boj, čo dokážeme 
naviac urobiť a ako prilákať turis-
tov. Vidím, že sa tu dokončil vlek, 
ale je tu obrovské množstvo príle-
žitosti ako to využiť, ale myslím si, 
že treba pritiahnuť turistov tým, čo 
okolité mestá napr. nemajú. Prá-
ve preto som sa snažil vybrať na 
kandidátku ľudí, ktorí sú z jednot-
livých regiónov, ako je napr. Ivan 
Švejna, lebo oni najlepšie vedia 
pomenovať všetky problémy v da-
nom regióne.“

4. Čím by ste chceli osloviť voličov 

v našom regióne?

„Záleží od toho, čo považuje vo-
lič za najväčší problém, čo ho trápi. 
Napr. pre dôchodcov sme vymys-
leli s Ivanom Švejnom projekt ako 
pomôcť starodôchodcom. Potom 
pre mladých sme pripravili projekt 
„ Štartovacích bytov“, kde by pla-
tili do 50 EUR maximálne s tým, 
že by dlhodobo tam mohli bývať, 
ale museli by sporiť každý mesiac 
a keď sa im to nazbiera, mohli by 
si odkúpiť potom tie byty alebo si 
postaviť vlastný domček.“
5. Čo by ste chceli odkázať na zá-

ver obyvateľom Banskej Štiavnice 

a čitateľom ŠN?

„Musia by  veľmi uvedomelými 
občanmi tohto regiónu a Banskej 
Štiavnice, lebo historická skúse-
nosť hovorí o tom, že na to majú.“

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Rozhovor s Bélom Bugárom nielen o politike

Hlavným cieľom projektu je 
zriadiť a rozbehnúť organizáciu pre 
rozvoj turizmu v štiavnickom regi-
óne, zlepšiť kvalitu poskytovaných 
služieb (vrátane sprostredkovania 
informácií návštevníkovi) a zvýšiť 
počet návštevníkov a prenocovaní. 
Aktivity projektu majú zastrešiť 
štiavnický región, teda okrem obcí 
okresu Banská Štiavnica aj obce 
Vyhne, Hodrušu Hámre a Sklené 
Teplice. Ak sa podarí nenávratný 
fi nančný príspevok získať, projekt 
v celkovej hodnote 300 tisíc EUR 
začne v roku 2011, bude trvať 3 
roky a mesto ho bude spolufi nan-
covať sumou 10 600 EUR (319 336 
Sk), obce sumou 4 400 EUR (132 
554 Sk).

V stredu 24. marca predložila 
prednostka mestského úradu Mgr. 
Nadežda Babiaková zastupiteľ-
stvu návrh žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok v rámci výzvy 
ROP-3.2b-2010/01 „Podpora in-
fraštruktúry cestovného ruchu 
v štiavnickom regióne“. Projekt 
vypracovalo oddelenie KCRaŠ  a  
poslancom ho predstavil primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka. 

   Projekt dovoľuje iba neinves-
tičné, tzv. mäkké aktivity. Návrh 
pozostáva zo štyroch balíkov, kto-
ré spolu vytvárajú synergiu. V pr-
vom balíku je výskum návštevníka, 
prieskum dopravy (ako podklad k 
vypracovaniu štúdie/ dopravného 
generelu mesta), návrh systému 

cyklotrás v štiavnických vrchoch, 
návrh postupu pre zníženie podielu 
čierneho ubytovania atď., a potreb-
ná podpora pri založení organizá-
cie pre riadenie rozvoja turizmu v 
štiavnickom regióne. V druhom 
balíku je podpora existujúcich a vy-
tvorenie nových kultúrnych podu-
jatí s cieľom rozšíriť turistickú sezó-
nu. V treťom balíku je marketing a 
propagácia, čo umožní vytvoriť tla-
čené informačné materiály regiónu 
a kampaňami v médiách podporiť 
návštevnosť podujatí, štvrtý umož-
ňuje vytvoriť komplexný turistický 
portál regiónu s predajnými kanál-
mi a e-marketingom. Poslanci MsZ 
návrh projektu schválili. 

Igor Kuhn, OKCRaŠ

Projekt „Podpora infraštruktúry turizmu“

Šunkové jednohubky

300 g šunky, 300 g tvrdého syra, 
250 g syr Lučina, 2 lyžice pochúť-
kovej smotany, 5 g želatíny v práš-
ku, soľ, mleté biele korenie

Postup: Krémový syr vymie-
šame s pochúťkovou smotanou, 
bielym mletým korením a so so-
ľou. Pridáme želatínu pripravenú 
podľa návodu, dobre vymiešame. 
Na alobal rozložíme plátky šunky 
a potrieme ich pripravenou sy-
rovou zmesou, ktorú prikryjeme 
plátkami syra a potrieme ho pln-
kou. Postup zopakujeme asi 5x a 
zakončíme plátkom šunky. Napl-
nené pláty necháme v chladničke 
stuhnúť 4 hodiny. Potom ich po-
krájame na kocky, ktoré napichá-
vame na špáradlá a podávame ako 
jednohubky.
Plnené veľkonočné vajcia

6 vajec, 60 g masla, 100 g šunky, 
pažítka,soľ, korenie, strúhaný syr, 
olivy, 1 PL horčice

Postup: Vajcia uvaríme natvr-
do. Po vychladnutí ich rozpolí-
me, žĺtky vyberieme a s maslom 
vymiešame. Pridáme horčicu a 
nasekanú pažítku. Šunku nakrá-
jame nadrobno, pridáme do mas-
la, okoreníme, osolíme a takouto 
zmesou plníme vajcia. Na záver 
ich posypeme strúhaným syrom, 
pridáme olivu a prepichneme 
špáradlom. Môžeme ozdobiť pa-

žítkou či petržlenom
Plnené vajíčka s pažítkou

6 vajíčok, 1 cibuľka, 1 PL oleja, 
1 zväzok pažítky, 1dl šľahačkovej 
smotany, soľ, korenie, 1 kokteilo-
vá paradajka, 1 reďkovka

Postup: Odklepnite vrchné 
časti vajíčkových škrupiniek. Na 
oleji opražte nadrobno pokrája-
nú cibuľku, pridajte vajíčka, dve 
polievkové lyžice studenej vody a 
za stáleho miešania urobte praže-
nicu. Dochuťte soľou a korením. 
Pridajte smotanu a posekanú pa-
žítku. Nechajte vychladnúť. Škru-
pinky ponorte do vriacej vody a 
opatrne vyberte. Naplňte ich pri-
pravenou praženicou. Kokteilovú 
paradajku nakrájajte na kolieska 
a reďkovku na mesiačiky. Vrch 
vajíčok s nimi ozdobte. Naplnené 
vajíčka nechajte odležať v chlad-
ničke 12 hodín.                         SHA

Na mítingu sa zúčastnili B. Bugár, I. Švejna a P. Lengyel
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Oznam

Zdravoveda

Infrasauna – zdravotný význam

Sauny a parné kúpele boli po 
stáročia používané na detoxikáciu 
organizmu. Počas týchto rokov 
bolo zistené, že sauny znižujú ob-
sah toxických látok v tele v obrov-
ských množstvách. Teplo spôsobu-
je vylučovanie toxínov z buniek. 

Infrasauna na rozdiel od klasic-
kej fínskej sauny dosahuje teplota 
od 30º do 60ºC. Tým je spôsobené, 
že aj dýchanie je oveľa príjemnej-
šie, ako je tomu v tradičných sau-
nách. 

Kabína na báze infračerveného 
žiarenia prehrieva telo do hĺbky 4 
cm pod kožu, čím spôsobuje až 3 
krát väčšie vylučovanie škodlivých 
látok z tela, ako je to pri tradičnej 
saune. Nižšie teploty v infra kabíne 
sú dôležité pre ľudí s kardiovasku-
lárnym rizikom.

Terapeutické účinky infračerve-
nej kabíny: zvyšuje elasticitu ko-
lagénnych tkanív, priamo znižuje 
stuhnutosť kĺbov, znižuje svalový 
spazmus, poskytuje zníženie bo-
lesti, zvyšuje prietok krvi, pomáha 
pri rozklade zapálených infi ltrátov, 
edémov a výpotkov. Lekári uvádza-
jú, že zvýšenie telesnej teploty ve-
die k usmrteniu baktérií a vírusov 
alebo u niektorých druhov aspoň 
k zastaveniu ich reprodukčného 
cyklu. Pri infekcii organizmu do-
chádza súčasne k väčšiemu mno-
ženiu leukocytov zodpovedných 
za likvidáciu infekcie. Dlhodobým 
výskumom bolo dokázané, že zlo-
ženie potu v klasickej saune z 95 
– 97% tvorí voda. V infra kabíne  
len 80 – 85%, zvyšok tvoria tukové 
bunky a cholesterol, v tukoch roz-
pustené jedy, ťažké kovy, kyseliny, 
sodík a čpavok. Z tohto vyplýva, že 
v klasickej saune sa vylúči potom 
len 5% škodlivín, ale v infra kabíne 
až 15%. 

Viac info: 0908 648 707 

Zuzana Švidroňová

V rámci 11. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc usporiada-
la Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici okrem množstva malých 
interných podujatí, spojených s 
predstavovaním poslania knižnice 
a zmyslom budovania knižničných 
fondov žiakom základných a ma-
terských škôl, aj tradičné zápolenie 
pre deviatakov všetkých základ-
ných škôl nášho okresu s názvom 
„Ak vieš- odpovieš“, ktoré pokra-
čuje vo svojej tradícii už 19. rok. 23. 
marca si preverili svoje vedomosti 
z literatúry, ale aj všeobecného pre-
hľadu reprezentanti jednotlivých 
základných škôl a znovu dokázali, 
že vedia! V priestoroch jedálne ZŠ 
J. Kollára tak počas akademickej 
hodinky vládlo dôstojné ticho, pre-
rušované len sprievodným slovom 
knihovníčky Bibiany Stankovej - 
moderátorky podujatia a šuchotom 
súťažných hárkov, ktoré sa postupne 
zapĺňali odpoveďami. Napokon za-
znelo vyhodnotenie poroty ústami 
jej predsedníčky a vedúcej Mestskej 
knižnice p. Viery Luptákovej, ktorá 
spolu s ďalšími členkami poroty, 

p. Jolanou Šamovou a p. Monikou 
Rozsípkovou, pridelením bodov 
podľa vedomostí žiakov určila na-
pokon poradie víťazov. Najlepšie sa 
tento rok darilo ZŠ z Banskej Belej, 
ktorá si obhájila prvenstvo i z mi-
nulého roku, tentokrát zásluhou 
dvojice dievčat: Kristína Kukučko-
vá a Iveta Ďurčányová.

Na druhom mieste skončila ZŠ 
J. Horáka, za ktorú bojoval tan-
dem Barbora Šebeňová a Beatriz 
Bratschet, tretie miesto získala ZŠ 
J. Kollára so súťažnou dvojicou 

Gregor Petrikovič a Alexandra Bie-
la. Nevďačné štvrté miesto sa ušlo 
SKŠ, no naprázdno neodišiel nikto. 
Okrem nových poznatkov a skúse-
ností si každý súťažiaci odniesol – 
ako inak- peknú knižnú odmenu. 
Mestská knižnica ešte raz ďakuje 
všetkým zúčastneným žiakom a ich 
pedagógom za podporu podujatí 
Mestskej knižnice, nielen pri lite-
rárno-vedomostnej súťaži „Ak vieš, 
odpovieš“ a teší sa na ďalšie spoloč-
né stretnutia.

/kk/

Týždeň slovenských knižníc

25. marca, v rámci Týždňa 
slovenských knižníc, sa pod 
záštitou Linky detskej istoty 
pri Slovenskom výbore Unicef 
konalo v knižniciach po celom 
Slovensku simultánne čítanie 
detskej knihy žiakmi základ-
ných škôl. Išlo o tretí ročník 
projektu na podporu detského 
čítania s názvom ČÍTAJME SI...

Organizáciu celodenného podu-
jatia v našom meste, ktoré sa kona-
lo v presne stanovenom čase me-
dzi 9.00 a 15. 00 hod,  zabezpečila 
Mestská knižnica v Banskej Štiav-
nici, ktorá bola oslovená Linkou 
detskej istoty pri Unicef, s ktorou 
po celý čas úzko spolupracovala, 
podobne ako i ďalších 80 knižníc 
na celom Slovensku.

   Podujatie v našom meste pri-
šiel morálne podporiť primátor 
mesta Banská Štiavnica Mgr. Pa-
vol Balžanka, ktorý hneď v úvode 
poprial deťom veľa chuti do číta-
nia a osobným príkladom, prečí-
taním prvej strany z knihy, ktorá 
bola centrálne určená pre všetkých 

rovnako- Zverinec na siedmom 
poschodí od Petra Gajdošíka, od-
štartoval čitateľský maratón. Ten 
pokračoval bez prestávky až do 
15.00 hod., keď sa zastavila časo-
miera a posledná čitateľka musela 
dočítať poslednú stranu.

Odozva na všetkých základných 
školách bola úžasná, veľmi nás po-
tešil záujem pedagógov, ktorí do-
kázali zabezpečiť účasť detí na ce-
lých šesť hodín čítania bez jedinej 
prestávky! Môžeme zodpovedne 
prehlásiť, že záujem škôl presiahol 
možnosti jedného čítacieho mies-
ta, ktorým bolo tento rok kino 
Akademik a do budúcnosti mô-
žeme začať uvažovať o povolených 
viacerých čítacích miestach podľa 
našich fyzických možností. Keďže 
popri čítaní rozprávky ide aj o pre-
konávanie celoslovenského rekor-
du, dohliadateľom nad podujatím 
bola agentúra Slovenské rekordy 
prostredníctvom svedkov pokusu 
o rekord, ktorým býva poverený 
pracovník knižnice a dohliada na 
predpísané podmienky rekordu. 
Na rozdiel od minulého roku, keď 

sa pri knihe vystriedalo 130 detí, 
tento rok to bolo až 150, a to čí-
tali aj malí druháčikovia, ktorí 
statočne preslabikovali celú pred-
písanú stranu, hoci im čas plynul 
pomalšie! Ešte raz ďakujeme a na 
povzbudenie do ďalších ročníkov 
dávame do pozornosti číslo 21 
234, čo je celkový počet detí za-
pojených v roku 2010 do projektu 
Čítajme si. Celoslovenský rekord 
bol prekonaný o 10  436 detí! Čo 
dodať? Nech nám každodenné čí-
tanie vydrží po celý rok a dočítania 
v roku 2011, mladí priatelia! Vaša 
mestská knižnica.

/kk/

Naše deti prekonali vlaňajší rekord

Oznamujeme všetkých obča-
nom nášho mesta, že po Veľkej 
noci dňom 6.4.2010 bude postup-
ne uzatvorená Ul. Kammerhofská 
z dôvodu pokračovania 2. etapy 
rekonštrukcie cestnej komuniká-
cie. Za porozumenie, trpezlivosť 
a rešpektovanie dopravného zna-
čenia  všetkým účastníkom cest-
nej premávky ako aj majiteľom 
prevádzok ďakujeme!

Red. 

Prvenstvo obhájili žiačky zo ZŠ B. Belá
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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. 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

Deň poézie

Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici, Mestská 

knižnici, Mestská knižnica v Ban-
skej Štiavnici srdečne pozývajú Vás 
a Vašich priateľov na Deň poézie 
2010 pri príležitosti 190. výročia 
narodenia Andreja Sládkoviča. 
Vystúpia interpreti poézie a hudby 
nášho mesta a okresu. Hosť pod-
ujatia: štiavnická poetka Katarína 
Kissová s rodinou. Štvrtok 8. apríla 
2010 o 16. hod. v Základnej ume-
leckej škole v Banskej Štiavnici na 
Námestí sv. Trojice. 

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 

Juniorské MSR v zručnosti

Pozývame vás na Juniorské Maj-
strovstvá SR Stredných odborných 
škôl s lesníckym zameraním, kto-

ré 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. 

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 ho 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

Srdečné poďakovanie

Margarétka - OZ pre zdravotne 
a telesne postihnuté deti ďakuje 
pánu primátorovi Mgr. Pavlovi 
Balžankovi za to, že dvaja úžasní 
chlapci, naši kamaráti, Martinko 

Stecík zo Zvolena a Martinko Mly-
nár zo Spišskej Novej Vsi,  budú 
môcť počas letných prázdnin ab-
solvovať rekreačný pobyt v Gréc-
ku. Pán primátor sa s nimi spoznal  
minulý rok na Haluškovej párty, 
ktorú obaja chlapci obdivovali z 
perspektívy svojich invalidných 
vozíčkov, a keď sa dozvedel, ako 
veľmi túžia ísť s ostatnými deťmi 
k moru, prisľúbil im pomoc. Svoj 
sľub dodržal a každému z chlapcov 
prispel na pobyt fi nančnou čiast-
kou 166 eur. V mene oboch našich 
kamarátov srdečne ďakujeme.

Deň 6. aprí-
la 1980 veľmi 
zasiahol naše 
srdcia, keď 
nás navždy 
opustila naša 
drahá a milovaná mama a 
stará mama Katarína Ihrac-
ká z Banského Studenca. Aj 
keď je tomu už 30 rokov, stále 
ju máme v našich srdciach a 
spomienkach. Dcéry Mária, 
Božena a vnuci Miroslav, 
Mária a Jaroslav.

OZNAMY

Oznamy

,,Ako hodnotíte uplynulú zimnú se-

zónu a prínos lyžiarskeho strediska 

?“

Túto otázku som položila majite-
ľovi známeho obchodíka s umením 
na Námestí sv. Trojice pánu Ivanovi 
Ladzianskemu.

,,Po pravde povedané, žiadne po-
zitívne, ani negatívne zmeny som 
nepostrehol. Zimná sezóna bola 
rovnaká ako po iné roky. Lyžiari za-
tiaľ nemajú veľký záujem pobudnúť 
v meste dlhšie, ako je potrebné. Mô-
žem konštatovať, že naši doterajší 
zákazníci k nám chodia kvôli nám, 
nie kvôli stredisku.“
V čom vidíte príčiny ?

Ľudia sú nároční, nestačí im po-
núknuť len lyžovanie. Dôležité je aj 
kvalitné dopravné spojenie (Hod-
ruša- Štiavnica)a rôzne doplnkové 
služby. Mám informácie, že veľký 
záujem v zimných mesiacoch bol o 
Vyhne. Štiavnici jednoznačne kraľu-
je letná sezóna a otvorené možnosti 
vidím v rozvoji kongresovej turisti-
ky.

Kto tvorí vašu klientelu?

,,Z dlhodobého hľadiska, najmen-
ší záujem je zo strany domácich, čo 
mi je veľmi ľúto. Na druhej strane sú 
tu chalupári, turisti, ale aj dlhoroční 
verní zákazníci, ktorí vyhľadávajú 
diela uznávaných slovenských au-
torov.“
Čo je ťažiskom vašej ponuky?

,,Sme orientovaní na slovenské 
výtvarné umenie. Každé ponúkané 
dielo je originál. Sortiment je obo-
hatený o drevené plastiky, drobné 
umelecké predmety, úžitkovú kera-
miku, šperky...“
V obchode, aj na internetovej strán-

ke, zaujme bohatá škála diel auto-

rov zvučných mien. Spolupracujete 

priamo s nimi ?

,,Za všetkým je roky budovaná 
dôvera. Treba povedať, že dobré 
meno je v tejto oblasti veľmi dôleži-
té. Je to o cestovaní, návštevách ate-
liérov, kontaktoch, odporúčaniach, 
veľkej zodpovednosti pri  manipu-
lácii s dielami...Snažím sa získavať 
dobré veci a udržať úroveň, na akú 

boli naši zákazníci vždy zvyknutí.“
Obchodík s umením je už roky krás-

nou a neodmysliteľnou súčasťou 

Námestia svätej Trojice. Po odstrá-

není aj posledného lešenia na Rubi-

galle by sa mohlo konečne zaskvieť 

v plnej kráse. Aký je váš pohľad ?

,,Podporujem občianske aktivi-
ty za ,,zútulnenie“ centra. Napriek 
všetkým snahám, námestie v súčas-
nosti vyzerá ako jedno veľké, neprí-
vetivé, hlučné a prašné parkovisko. 
Neraz treba doslova uskakovať, aby 
človek neskončil pod kolesami. Tu 
niekde sa stráca motivácia návštev-
níkov, vrátiť sa sem zas. Myslím si, 
že Trojica by mala byť pre ľudí a nie 
pre autá. Miesto, kde by všetci prí-
jemne a radi trávili svoj čas.“

Poďakovala som sa za rozhovor 
v príjemnej atmosfére a spoločnos-
ti oboch pánov Ladzianskych. Pri 
odchode z námestia som sa ešte ob-
zrela a spravila niekoľko fotografi í 
,,Parkoviska pod svätou Trojicou“.

J.Bernáthová

Zimná sezóna a parkovisko pod sv. Trojicou Rozmiestnenie VKK 
Technické služby, m.p., ozna-

mujú, že  sa podľa požiadaviek ob-
čanov  budú rozmiestňovať veľko-
kapacitné kontajnery (ďalej VKK) 
na jarné čistenie mesta. 

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matrace, 
odpadové 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, 
žiarivky,...), biologicky rozložiteľ-
ný komunálny odpad (zvyšky po-
travín, odpad vhodný na kompos-
tovanie – tráva, konáre, lístie).

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Technic-
kých služieb, m.p. na Ulici E.M.Šol-
tésovej č.1. Otváracie hodiny na 
Zberovom dvore sú nasledovné:
pon. až pia. – 6,00 hod do 18,00 

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

Heiler Peter riaditeľ podniku



8 1. apríla 2010MÚZEÁ

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

100 rokov po prvej svetovej po-
ľovníckej výstave vo Viedni sa ko-
nala v areáli Brnenských výstav a 
veľtrhov v dňoch 21. až 28. marca 
v poradí už piata medzinárod-
ná poľovnícka výstava, ktorá bola 
označená ako „svetová“. Na tej pr-
vej vo Viedni v roku 1910 bolo po-
ľovníctvo z územia Slovenska pre-
zentované ešte v pavilóne Uhorska 
a predstavili sa jednotlivé šľachtic-
ké sídla – napr. i posledný majiteľ 
svätoantonského kaštieľa Filip Co-
burg mal samostatnú poľovnícku 
sálu. Pre zaujímavosť uvádzam, že i 
banskoštiavnická banícka a lesníc-
ka akadémia sa predstavila na tejto 
prvej svetovej poľovníckej výstave. 
Na ďalších svetových v Berlíne roku 
1937, v Budapešti roku 1971 a v 
Plovdive roku 1981 bolo slovenské 
poľovníctvo prezentované v rámci 
Československa. 

V Brne -  v pavilóne „Z“ sa svo-
jimi expozíciami predstavilo Slo-
vensko vlastne prvýkrát v histórii 
samostatne. Múzeum vo Sv. Antone 
pomohlo navrhnúť celú expozíciu 
Slovenského poľovníckeho zväzu a 
v rámci nej sa prezentovali Lesy SR, 
Štátne lesy TANAPu, Národné les-
nícke centrum Zvolen, Univerzita 
veterinárneho lekárstva Košice, Slo-
venský klub sokoliarov pri SPZ, TV 
magazín Halali a prirodzene samot-
né svätoantonské múzeum. V galé-
rii, ktorú sme nainštalovali v Brne, 
nechýbali veľkorozmerné uhlomaľ-

by Otta Recknagela (300 x 230), 
umelecké diela Karola Sovánku, 
Františka Šestáka, M. Krasického a 
F. X. Pausingera. Návštevníkom sa 
snáď najviac páčila štýlová izba po-
ľovníka zo začiatku 20. storočia, v 
ktorej nechýbal originálny nábytok, 
postlaná posteľ, vešiaková stena so 
všetkým potrebným poľovníckym 
výstrojom i výzbrojou, zrkadlo, lyže, 
snežnice, krásne obrazy, zarámova-
né terče, poľovnícke palice, trofeje 
a  prirodzene poľovníkových „5F“. 
Najsilnejšie jelenie trofeje z múzea 
tvorili dekoráciu zarámovaným in-
formáciám o histórii i súčasnosti 
slovenského poľovnícta, ktoré sme 
inštalovali v expozícii Slovenské-
ho poľovníckeho zväzu. Výborné 
meno slovenského sokoliarstva po-
mohli vytvárať žiaci ZŠ v Štiavnic-
kých Baniach spoločne s riaditeľom 
tejto školy, ktorá sa chce profi lovať 
práve cez sokoliarstvo. Deň pred 
slávnostným otvorením 20. marca 
sa konala v areáli výstaviska me-
dzinárodná konferencia na tému 

„Vzťah spoločnosti k poľovníctvu“, 
na ktorej som prezentoval príspe-
vok o skúsenostiach zo Slovenska. 
Konferenciu slávnostne otvoril 
prorektor Českej zemědělskej uni-
verzity v Prahe Prof. Ing. Marek 
Turčáni, PhD. - ak niektorí čitatelia 
Štiavnických novín nevedia – ide 
o občana Banskej Štiavnice, ktorý 
vzorne reprezentuje slovenskú vedu 
a školstvo v Českej republike. Na 
konferencii zaujal i príspevok Ing. 
Pavla Michala o výučbe sokoliar-
stva na Slovensku. Dňa 21. marca 
– na slávnostnom otvorení svetovej 
poľovníckej výstavy prečítal posla-
nec NR SR - prezident Slovenskej 
poľovníckej komory Ing. Tibor 
Lebocký pozdravný list prezidenta 
Slovenskej republiky Ivana Gašpa-
roviča.  Slovensko sa na svetovej 
poľovníckej výstave prezentovalo 
dôstojne a nás teší, že sme mohli 
vzorne predstaviť i naše múzeum a 
celý banskoštiavnický región.

Marian Číž

Sv. Anton na poľovníckej výstave v Brne

Slovenské banské múzeum - Galé-
ria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom - Pracovisko 
Banská Štiavnica 

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

VYHLASUJÚ

XII. jubilejný ročník  výtvarnej  
súťaže  so zahraničnou účasťou 
MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NA-

HLAS

so zameraním na ochranu príro-
dy a environmentálnu výchovu

 „Medzinárodný rok biodiverzity“
Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové ka-

tegórie : 

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

školy a dospelí
Jeden autor môže poslať do súťa-

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

ba, kresba, koláž, plastika, objekty 
z prírodných a odpadových mate-
riálov ...)
Formát: maximálne A2, v - 50 cm

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

adresu školy a triedu
Organizátori súťažné práce ne-

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

Uzávierka súťaže:  9.4.2010 
Vyhodnotenie   súťaže a verni-

sáž  výstavy  súťažných prác bude 
21.4.2010 o 11.00 hod. 

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

Vystavené nemusia byť všetky 
práce, len tie, ktoré odporučí po-
rota
Súťažné práce posielajte na adresu: 

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

My sa nevieme sťažovať nahlas

Časť expozície Múzea vo Sv. Antone
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

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

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

Inzercia

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, cena 24 230€ (730 
000,-Sk), 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  

Predám starší RD na Štefultove  
ul. Obr. mieru. Cena: 28 000 €. 
Tel.č.: 0911 240 901 

Predám 4 – izbový prerobený  
byt na Križovatke, cena dohodou, 
tel.č.: 0908 919 890

Vykupujem staršie PB fľaše, plat- 
ba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771

Predaj nových prázdných PB  

Inzercia

fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492
Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  

344 558
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  palivové drevo naštie- 
pané dĺžka 25, 30, 33 cm, cena 
40€/1prm, tel.č.:0944 200 347

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

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

Sobota 3.4. 

KLONY
Akčný, sci-fi , thriler, USA, 2009, MP 15,Vstupné 2,20 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod.
Filmová adaptácia rovnomenného komiksu, zasadeného do budúcnosti, kedy bude mať každý svoj umelý klon, ktorý prežije celý život za nás. 
Stačí sa pohodlne usadiť a zo skrine vybehne robotický fešák - vaše nové ja, ochotné spraviť čokoľvek podľa vašich pokynov. Vidíte všetko čo aj 
on, cítite všetko čo aj on... čo sa môže pokaziť?

Štvrtok 8.4. 

SMRŤ ČAKÁ VŠADE
Dráma, USA, 2008, 128 min.MP 15, Vstupné 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod.
Sledujeme malý tím pyrotechnikov, kdesi v Iraku likvidujúci bomby. Samotná vojna a širšie súvislosti nehrajú žiadnu úlohu, dôležité je, že trojica 
na sebe životne závislých ľudí sa rozrástla o nového člena. A tak ako na ulici (prípadne v mŕtvom dieťati alebo v aute) tikajú bomby, ktoré treba 
zneškodniť, aj v tejto partii rastie napätie. Nový člen partie je totiž macher na bomby, ale lúzer v tímovej práci. Otázka znie: Neváži si život? 
Nechá jedného dňa zomrieť seba aj svojich parťákov? Alebo?       Oscarový fi lm.

Sobota 10.4. Večer s Quentinom Tarantinom: 

GRINDHOUSE AUTO ZABIJAK 
Krimi,thriler,dráma,USA,2007,114 min.MP 18, Vstupné 2 Euro, začiatok premietania 16:00 hod
Príbeh fi lmu je poskladaný z dvoch poviedok, ktoré sú spojené postavou Kaskadéra Mika a jeho nezničiteľného auta. Prvá poviedka sa točí 
okolo troch kamarátok, ktoré sa vyberú večer vyraziť si do mesta. Vedúcou osobnosťou trojice je známa DJ-ka Jungle Julia, ktorá to poriadne 
s kamarátkami roztočí a v bare spozná práve postaršieho Kaskadéra. Druhý príbeh je zase o 
štvorici divokých dievčat (2 sú z nich profesionálne fi lmové kaskadérky), ktoré si užívajú života 
a práve si kúpili skvelé auto Dodge Challenger a s takýmto “trhačom asfaltu“ sa takisto stretnú 
so šialeným jazdcom Mikom...

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Martin Babjak (spev) a Daniel Buranovský (sprievod) 
5. 4. 2010 (pondelok)
Evanjelický kostol, Banská Štiavnica, 16 hod. 
Vstupné, 10 € na mieste
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu,
tel.č.:045/290 90 08, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk
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Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka se-
rióznosť, tel.č.: 0902 882 707

Dopĺňam pracovný tím, výbe- 
rové konanie, tel.č.: 0918 506 028

Kariéra

S. Mikovíni – slovenský Leonardo da Vinci
Dňa 23.3.2010 sa uskutoč-
nil v Banskej Štiavnici blok 
spomienkových podujatí na 
Samuela Mikovíniho, výnimoč-
nú osobnosť prvej polovice 18. 
storočia, učenca, ktorý si získal 
svetové meno ako odborník 
matematik, rytec, geodet, 
kartograf, astronóm, vodo-
hospodár, staviteľ a profesor 
prvej odbornej baníckej školy, 
zriadenej v Banskej Štiavnici v 
roku 1735.

V dopoludňajších hodinách sa 
uskutočnili dve podujatia, prvým 
bola prednáška Ing. Magdalény 
Sombathyovej na tému „Život a 
dielo Samuela Mikovíniho“, ktoré 
sa uskutočnilo v kine Akademik, 
hlavne pre študentov stredných 
škôl. Druhým bola vernisáž výsta-
vy „Archívne pramene“ v Štátnom 
ústrednom banskom archíve, ktorú 
pútavou formou prezentovala Mgr. 
Elena Kašiarová, riaditeľka archívu.

V odpoludňajších hodinách sa 
najprv uskutočnil akt kladenia ven-
cov pri pamätnej tabuli, umiestne-
nej na bývalom dome S. Mikovíni-
ho, ktorú Mesto Banská Štiavnica 
venovalo v roku 1950. Vence polo-
žili Mgr. Pavol Balžanka, primátor 
Banskej Štiavnice a Mgr. Jana Ha-
láková, starostka obce Ábelová, kde 
sa S. Mikovíni narodil. Po krátkom 

príhovore primátora Banskej Štiav-
nice si účastníci vypočuli pieseň 
„Kde je baníkova vlasť“ v podaní 
spevokolu Štiavničan.

Hlavné podujatie sa následne 
uskutočnilo v evanjelickom kostole 
pod názvom “Literárno – hudobné 
pásmo o živote a diele S. Mikovíni-
ho“, v ktorom účinkovali Mgr. Má-
ria Petrová, Mgr. Mária Bucholcero-
vá, Mgr. Peter Danáš, Dr. Eleonóra 
Bujnová, Mgr. Katarína Tuharská a 
Monika Turányiová, v ktorom bola 
pútavou formou predstavená osob-
nosť S. Mikovíniho.

Po jeho ukončení boli ešte pre-
mietnuté niektoré dokumenty, súvi-
siace s dielom S. Mikovíniho a Ing. 
Milan Durbák prečítal otvorený 
list, ktorý S. Mikovíni vo výročný 
deň svojho úmrtia adresoval obča-
nom Slovenskej republiky, osobitne 
občanom Banskej Štiavnice a obča-
nom Ábelovej. Následne bola zadr-
žaná minúta ticha za zvuku baníc-
kej klopačky, ktorým Štiavničania 
odprevadili do večnosti významné-
ho historika, PhDr. Jozefa Vozára, 
Dr.Sc., ktorý zomrel v predvečer 
spomienkového podujatia vo veku 
nedožitých 84 rokov svojho života. 

Bodkou za podujatím bolo uve-
denie nového CD spevokolu Štiav-
ničan pod názvom „Banícky stav“, 
na cestu medzi poslucháčov ho 
vyprevadil zakladateľ spevokolu 

Ján Jakubík poklepaním baníckym 
„fokošom“. Po venčeku baníckych 
piesní v podaní spevokolu sa vyda-
rené podujatie ukončilo.

Poďakovanie za prípravu a dôs-
tojný priebeh spomienkových pod-
ujatí prináleží organizátorom, Mes-
tu Banská Štiavnica, Pohronskému 
osvetovému stredisku, Evanjelické-
mu cirkevnému zboru, Štátnemu 
ústrednému banskému archívu, 
Slovenskému banskému múzeu, 
SPŠ S. Mikovíniho a Banskoštiav-
nicko-hodrušskému baníckemu 
spolku, ako aj sponzorom, Ľubomí-
rovi Barákovi, Ľudmile Blaškovej a 
Ivanovi Celderovi.

Ing. Milan Durbák

V sobotu 27.marca popoludní 
narušili príjemnú víkendovú 
pohodu obyvateľov Povrazníka 
hasičské a policajné sirény. Na 
Budovateľskej ulici, uprostred 
pokojnej obytnej zóny a rado-
vej výstavby garáží, horel nový 
osobný automobil zn. Ford 
Focus. Prípad je momentálne 
v štádiu policajného vyšetro-
vania, no podľa predbežných 
odhadov a slov majiteľa vozidla 
bol požiar pravdepodobne 
založený úmyselne.(Žeby 
mafi ánske praktiky zavítali aj 
k nám?)

 Nad celou udalosťou visí množ-
stvo otáznikov, no nech už boli po-
hnútky páchateľa akékoľvek, tento 
spôsob riešenia problémov je naozaj 
trestuhodný. Veď ako prvá výbuch a 
horiace auto spozorovala  náhodne 

prichádzajúca mamička  s kočíkom. 
Explodujúce pneumatiky mohli ju, 
aj dieťatko, vážne zraniť. V tejto uli-
ci sa často bicyklujú deti a približne 
v čase incidentu kráčali nič netušia-

ce staršie dámy na pravidelnú svätú 
omšu. Navyše fúkal silný vietor a 
nebyť pohotového zásahu hasičov, 
nechcem si ani predstaviť, čo všetko 
sa mohlo stať. J.B.

Záhadný požiar na Povrazníku

Predám stojany do obchodu  
(vhodné na textil alebo second 
– hand), registračnú pokladňu, 
tel.č.: 0904 822 531 

Predám Ford Escort Combi 1,8  
TD r.výr. 1999, auto je v dobrom 
stave, el. predné okná, klimatizá-
cia, ABS, 2x airbag, nové zimné a 
letné gumy, cena dohodou, tel.č.: 
0904 804 032

Inzercia

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

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

Nátery plechových striech ho- 
rolezeckou technikou, od 3,50€/
m2, tel.č.: 0944 252 417 

Stavebné práce, prerábanie by- 
tových jadier, stierky (stierky – 1 
m2 - 2 €, obklady, dlažby – 1 m2 
- 9 €) a mnoho ďalších vecí pre 
vašu spokojnosť, tel.č.: 0917 045 
339, 0903 111 512

Predám alebo dám do prenáj- 
mu zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 
0915 804 558

Služby

Už dávnejšie som si všimla na 
jednom z domov na Dolnej ulici  
tabuľku s krátkym textom ,,www.
nechrap.sk“. Najskôr som sa len 
pousmiala. Ale nedalo mi to pokoj, 
a tak som túto internetovú stránku 
navštívila. MUDr. Jozef Štrelin-
ger (NR) sa tu podrobne venuje  
problému chrápania. Zvuk, ktorý  
človek dosiahne chrápaním, môže 
mať silu od 50 do 80 decibelov a asi 
sa nemusím rozpisovať o tom, ako 
znepríjemňuje život partnerovi, 
deťom, susedom…S pribúdajúcimi 
rokmi, alebo kilami, sa chrápanie 
zvýrazňuje, prechádza do krátkych 
apnoických páuz (pacient nedý-
cha), ktoré ohrozujú jeho zdravie. 
Nedostatok kyslíka má za následok 
neustále poškodzovanie mozgu, 
srdca, ciev, vysoký krvný tlak, po-
ruchy spánku, únavu…Ak vám 
tento problém  nedá spávať, možno 
tu nájdete riešenie.        J.Bernáthová

Nebezpečné chrápanie 

Aj takto môže dopadnúť vybavovanie si účtov...
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Mestské kúpele – Plaváreň, Mlá-

dežnícka 10, Banská Štiavnica 

Otváracie hodiny: 

Bazén:

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

Sauna:

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok: 14,00 – 19,00 hod. – 

muži, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Streda: 14,00 – 19,00 hod. – 
ženy, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Štvrtok: 14,00 – 20,00 hod. – 
muži

Piatok: 14,00 – 20,00 hod. – 
ženy

Sobota: 14,00 – 18,00 hod. – 
muži, 18,00 – 21,00 hod. – zmie-
šaná

Nedeľa:  14,00 – 20,00 hod. – 
zmiešaná
Vstupné: 

Bazén:

Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

pov/13 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 vstupov/5 €
Hromadný vstup do 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,25 €/hod.
Hromadný vstup od 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,40 €/hod.
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy: 

1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €

Sauna:

Dospelí: 3,40 €/hod., 6,00 €/2 
hod.

Žiaci 11- 18 rokov: 2,40 €/hod.
Deti 3 – 10 rokov, členovia 

SZPB, ZTP: 1,40 €/hod.
Permanentka dospelí:10 

hod./27 €
Permanentka deti 3-10 hodín: 

10 hod./10 €
Permanentka žiaci 11 – 18 ro-

kov: 10 hod./19 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 hod./ 10 €
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

IV. liga - muži

Tisovec – B. Štiavnica 5:1 (2:1), 
gól: 45’ Kminiak

Budinský V. – Kuruc, Mayer 
(75’ Rusnák), Čiliak, Dulaj, Ne-
cpal, Barák N. (64’ Číž), Lupták, 
Drexler, Kminiak, Halát

1.  CSM Tisovec  14  9  3  2  30:15  30
2. FK 34 Brusno 14 8 3 3 39:18 27
3. B. Bystrica Podlavice 14 8 2 4 35:20 26
4. Baník Kalinovo 14 7 4 3 26:16 25
5. Poltár 14 7 3 4 25:17 24
6. Štiavnické Bane 14 6 5 3 28:21 23
7. Žiar nad Hronom 14 6 5 3 24:21 23
8. Banská Štiavnica 14 4 6 4 20:23 18
9. MFK Revúca 14 5 2 7 22:23 17

10. FC 98 Hajnačka 14 3 5 6 25:38 14
11. FC Slovan Divín 14 4 1 9 19:36 13
12. Veľký Blh 14 3 3 8 12:27 12
13. Dolná Strehová 14 3 2 9 13:27 11
14. Hliník nad Hronom 14 3 0 11 24:40 9

Na ihrisku vedúceho mužstva 
sme predviedli bezkrvný výkon, 
čím sme posadili domácich na 
koňa. Znova sme nezachytili za-
čiatky polčasov, čo sa stáva už na-
šou špecialitou. Prvý gól sme inka-
sovali už v 1’ po zbytočne stratenej 
lopte a následnom rohu išli domá-
ci do vedenia. V 4’ sa vyznamenal 
náš gólman, keď vyrazil ťažkú kríž-

nu strelu. V 19’ po kope z rohu Ha-
lát vykopol loptu z prázdnej brány. 
Prvýkrát sme ohrozili bránu do-
mácich v 21’. Strelu Drexlera bran-
kár s námahou vyrazil. Druhý gól  
sme dostali v 33’ po trma-vrme vo 
vnútri 16-tky. V poslednej minúte 
1. polčasu našiel Necpal peknou 
prihrávkou Kminiaka a jeho krížna 
strela znamenala zníženie. V 49’ a 
51’ domáci zvýšili svoj náskok na 
rozdiel 3 gólov a tým zrazili našich 
do kolien. Domáci spečatili svoje 
vysoké víťazstvo v 76’ z 11 m  kopu 
po faule nášho brankára na útoč-
níka domácich. Po tomto momen-
te sa už len dohrávalo bez akého-
koľvek futbalového vzruchu.
D. Strehová – Št. Bane 2:0 (0:0)

IV. liga dorast

Sliač – B. Štiavnica 3:2 (1:1), 
góly: Čík, Budinský D.

II. liga SŽ – Sliač – B. Štiavnica 
5:1 (4:0), gól: Ďurovič

MŽ – Sliač – B. Štiavnica 1:1 
(1:0), gól: Mišuta

Stretnutie II. triedy 12. kolo B. 
Štiavnica – M. Lehota sa nehralo 

1.  SPARTAK Hriňová  13  8  5  0  34:13  29
2. Strojár Krupina 13 9 2 2 24:9 29
3. FK Šalková 13 6 5 2 23:12 23
4. Slovan Tomášovce 13 7 0 6 34:32 21
5. Baník Veľký Krtíš 13 6 2 5 36:23 20
6. Hodruša-Hámre 13 6 1 6 41:39 19
7. FK Jesenské 13 5 3 5 32:32 18
8. Banská Štiavnica 13 6 0 7 30:31 18
9. FK Mesta Tornaľa 13 5 3 5 19:23 18

10. Rimavská Sobota 13 4 4 5 33:27 16
11. ŠK Selce 13 5 1 7 37:37 16
12. N Poltár 13 4 0 9 24:45 12
13. Slovan Kúpele Sliač 13 3 2 8 26:51 11
14. Hliník nad Hronom 13 3 0 10 17:36 9

Kam na futbal?

IV. liga 15. kolo 4.4. o 15,30 hod. 
B. Štiavnica - Brusno 

IV. liga 15. kolo 4.4. o 15,30 hod. 
Poltár – Št. Bane

I. trieda 15. kolo 3.4. o 15,30 
hod. Slaská - B. Belá

II. trieda 13. kolo B. Štiavnica 
má voľno

IV. liga dorast 15. kolo 3.4. o 14. 
hod. B. Štiavnica - Hriňová

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 15. 
kolo 3.4. o 10 – 12.hod. B. Štiavni-
ca – R. Sobota  fudo

Zlý vstup do jarnej časti

V. liga v stolnom tenise

Poslednými dvomi zápasmi uza-
tvorilo družstvo LN TRADE tohto-
ročný ročník V. ligy v stolnom tenise. 
Najprv v piatok na stoloch Hliníka 
nad Hronom "B" zvíťazilo po veľkom 
boji v pomere 8:10, a v nedeľu uzav-
relo súťaž jednoznačným víťazstvom 
na domácich stoloch proti Kosorínu 
v pomere 14:4. V tomto zápase pr-

výkrát bodoval ďalší z mladých ta-
lentovaných Dobrovičovcov, žiak ZŠ 
J. Horáka Adam Dobrovič.

Veríme, že nám sponzori, ktorým 
týmto ďakujeme za podporu, zacho-
vajú priazeň aj v ďalšom ročníku V. 
ligy.

Hliník nad Hronom "B" - LN 
TRADE  8:10

Body za LN TRADE: štvorhra: 

Dobrovičovci Ján + Martin
dvojhry: Dobrovič Martin 3, Dob-

rovič Ján + Laco a Prokaj po 2
LN TRADE - Kosorín 14:4
Body za LN TRADE: štvorhry: 

Prokaj/Sedilek, Dobrovičovci  Ján + 
Martin

dvojhry: Dobrovič M. a Prokaj po 
4, Sedilek 3, Dobrovič Adam 1

JS

Družstvo LN TRADE na konečnom 2. mieste

Cez víkend 27.3.2010 sa v Senci 
pri Bratislave konalo športové podu-
jatie v pretláčaní rukou Senecká ruka 
2010. Na súťaži sa zúčastnilo cca 120 
borcov zo 6 krajín. Medzi súťažiaci-
mi borcami nechýbali ani naši chlap-
ci z AWK Banská Štiavnica, ktorí si 
viedli úspešne. 

Prinášame výsledky: 
Kategória do 75 kg 

Roman Tenkel: 
2. miesto pravá ruka, 2. miesto 

ľavá ruka,
Ján Vojenčák: 
1. miesto pravá ruka, 3. miesto 

ľavá ruka

Kategória do 85 kg:

Pavol Getler:
6. miesto pravá ruka
6. miesto ľavá ruka

Michal Kyjovský:
7. ľavá ruka
K dosiahnutým výsledkom našim 

borcom srdečne blahoželáme! red

Úspešná Senecká ruka 2010

Pozývame srdečne všetkých priaz-
nivcov hokeja dňa 3. 4. 2010 (sobo-
ta) o 10:00 hod. na Hokejový turnaj 
mesta Banská Štiavnica, ktorý sa 
uskutoční na Zvolenskom zimnom 

štadióne.
Hokejového turnaja sa zúčastnia 

družstvá: 1. HK Banská Štiavnica
2. HK Sitňan Štefultov
3. HK Ilija

4. HK Svätý Anton
Príďte povzbudiť vašich hokejistov 

a vytvorte hráčom tú správnu divác-
ku kulisu.  Organizátori podujatia: 

Ľubomír Barák a JUDr. Dušan Lukačko

Pozvánka na hokejový turnaj nášho mesta
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INZERCIA

PRIJMEME ŠIČKY
Brigádnicky do 11.6.2010, nástup 

IHNEĎ
Vyžadujeme zručnosť, skúsenosť so 

šitím a ochotu pracovať.
Pri plnení normy mzda od 460 

Euro.
Darina Mrenicová, 0911 294 198

Falco SK, s.r.o.


