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T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € / 9,-Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

 Veľkonočné sviatky vyvrcho-
lili veľkolepou oslavou radosti 
zo života. Radosti, ktorá 
si našla  miesto v ľudských 
srdciach a aj vďaka skvelému 
umeleckému zážitku  z koncer-
tu svetoznámeho  barytonistu 
Martina Babjaka a klavírneho 
virtuóza Daniela Buranovské-
ho učinila 5. apríl 2010 pre 
mnohých obyvateľov i náv-
števníkov Banskej Štiavnice 
ešte výnimočnejším. 

Životodarné kvapky jarného 
dažďa boli tichými spoločníkmi 
krokov, smerujúcich k Evanje-
lickému chrámu, ktorý sa pred 
16.hodinou zaplnil do posledného 
miesta. Po privítaní a úvodných 

slovách vedúceho oddelenia kultú-
ry Ing. Rastislava Marka predstú-
pili pred publikum dlho očakávaní 
hostia. Už pri prvom potlesku oča-
rili svojou srdečnosťou a láskavou 
bezprostrednosťou. Následne sa  
k chrámovým klenbám vzniesli 
melódie troch sakrálnych skla-
dieb Pieta Signore od Stradellu, 
Otčenáš od M.Š.Trnavského a Ave 
Maria od L.Luzziho. Hudba, ktorá 
svojou vznešenosťou umocňova-
la vnútornú radosť i pokoru nad 
zázrakom zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista. K slovenským ľudovým 
tradíciám sa potom nežne prihlá-
sili tóny piesne M.Š.Trnavského 
Keby som bol vtáčkom a Bačovské 
piesne od E.Suchoňa. Sympatický 
spevák všetky skladby... 4.str.
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Nezabudnuteľný spevácky toreador M. Babjak
Príjemný hudobný umelecký zážitok na záver tohtoročných veľkonočných sviatkov

Súťaž v materských a základných školách Banskej Štiavnice

Zbieraj body za odpady a vyhraj
Technické služby, m. p., Banská 

Štiavnica v spolupráci s Mestom 
Banská Štiavnica a o. z. CEPTA 
vyhlasujú pre materské a základné 
školy Banskej Štiavnice súťaž v se-
parovanom zbere „Zbieraj body za 
odpady“. Súťaž trvá od 1.4. do 31. 5. 

2010. Žiaci zbierajú pre svoju triedu 
body za separované suroviny. 

Pre získanie 1 bodu je potrebné 
nazbierať:

• 2 kg papiera (noviny, kancelár-
sky papier a pod.), alebo

• 1 kg kartónu, alebo

• 0,5 kg nápojových kartónov 
(tetrapakov), alebo

• 0,1 kg hliníkových fólií, alebo
• 0,1 kg hliníkových plechoviek.
Separované a čisté suroviny žiaci 

prinesú na zberný dvor (areál Tech. 
služieb,  4.str.

íslo 13

Martin Babjak svojím silným hlasom všetkých prítomných očaril...
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Mestská polícia 
informuje

Oznam

Parkovanie v križovatke pod poštou

Chcem sa informovať, aké do-
pravné predpisy platia na území 
mesta Banská Štiavnica. V sobotu 
večer som stál pred lekárňou pod 
poštou v zábavnej štvrti ako taxikár 
a čakal na zákazku, prišli za mnou 
policajti a povedali, že stojím v kri-
žovatke a bude ma to stáť 20 eur. Ja 
by som chcel len vedieť, že tak isto 
parkujú taxikári v križovatke pod 
Kalváriou 100metrov od polície, za-
braňujú vo výhľade, keď vychádzate 
z križovatky a to nevadí nikomu a 
ja som nezavadzal nikomu, lebo to 
je bočná cesta, kade denne prejde 5 
áut a večer žiadne a dostal som po-
kutu a nikoho som neobmedzoval .a 
pod Kalváriou pred pohostinstvom 
auta stoja rovno vo frekventovanej 
križovatke a obmedzujú vodičov a 
chodia okolo nich policajti a to je 
v poriadku. Toto je obmedzovanie 
podnikania zo strany mesta voči ta-
xikárom, ktorí si ťažko zarábajú na 
chlebík a krčmy, kde pijú mladiství 
pod Kalváriou, podporuje mesto, 
alebo ako to mám chápať.

taxikár, ktorého pripravila 

pokuta o nedeľný obed

Odpoveď:

V meste Banská Štiavnica platia 
dopravné predpisy 24 hodín denne 
počas celého roka. Neviem, prečo 
píšete o tom, ako ste stáli s vozid-
lom taxislužby na mieste, kde to 
všeobecné pravidlá cestnej premáv-
ky zakazujú. Ako vodič profesionál 

by ste predsa mali ovládať predpisy 
o cestnej premávke, teda práva a 
povinnosti vodiča vozidla. Musím 
vám preto oponovať a moja odpo-
veď je jednoznačná, aby ste v pr-
vom rade dodržiavali predpisy vy, 
vyhnete sa tým nepríjemnostiam s 
Mestskou alebo štátnou políciou, a 
po druhé, nie je z vášho príspevku 
zrejmé, ktorá polícia vám uložila 
blokovú pokutu. Len pre vašu ve-
domosť vám musím povedať, že 
pokuta, ktorú vám môže za takýto 
priestupok uložiť Mestská polícia, 
je do 60.- eur. To, že stoja vozidlá 
aj na iných miestach a neriešime 
to podľa vás pokutami je na našom 
posúdení, ako aj na posúdení Po-
licajného zboru presne tak, ako aj 
vykonávanie kontrol na požívanie 
alkoholických nápojov v pohostin-
stvách a krčmách. Práve výsledky z 
kontrol hovoria jasnou rečou v náš 
prospech a svedčia o tom, že také-
to kontroly sa vykonávajú a budú 
vykonávať aj naďalej. Odporúčam 
vám preto, aby ste sa nespoliehali 
na to, že polícia prehliadne prie-
stupok v doprave, ale urobte všetko 
pre to, aby ste práve Vy nepatrili k 
tým, ktorých pokuta pripravila na-
príklad o nedeľný obed, ako píšete 
vo svojom príspevku, ale aby ste 
patrili k tej skupine podnikateľov, 
ktorí prežili ďalší úspešný, aj keď 
ťažký pracovný deň. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Vyberáme z čiernej skrinkyRelax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Grécko, Kos, Marmari : Pyli 
Bay***

Termín: 7. – 17. 6 2010

Odlet: Bratislava

Cena: 465.52,- €

Hotelový rezort rodinného typu 
na ostrove s bohatou históriou 
a piesočnatými plážami. Hotel je 
situovaný v kvetinovej záhrade, 
neďaleko pláže. 

Poloha: stredisko Marmari, sever-
ná časť ostrova, 14 km od hlavné-
ho mesta a letiska. Do centra stre-
diska a hlavného mesta premáva 
autobus.

Vybavenie: internet • reštaurácia 
• bazény • ihrisko • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne • herňa • mini 
golf • biliard • posilňovňa • tenis 
• volejbal • basketbal • živá hudba 

Ubytovanie: 2 lôžkové izby s 
prístelkami • izby s výhľadom na 
more • kúpeľňa, WC • klimatizácia 
• chladnička • TV • telefón • rádio 
• balkón

Stravovanie: All inclusive bufeto-
vým spôsobom • raňajky • obedy • 
večere • popoludňajšie občerstve-
nie • snack bar 

Pláž: piesočnatá pláž  „Marmari 
beach“ 300 m od hotela. Oblasť 
vhodná aj pre milovníkov vodných 
športov ako windsurfi ng a iné.

Dňa 3.4.2010 o 20 00 hod. sa 
v mestskej časti Povrazník voľne 
pohyboval pes, ktorý ohrozoval 
okoloidúcich ľudí. Za porušenie 
VZN Mesta Banská Štiavnica 
č. 5/2005 o voľnom pohybe psa 
bola majiteľke uložená bloková 
pokuta.

Dňa 5.4.2010 o 09.10 hod. bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Novozámocká, kde sa v budove, 
ktorá je v rekonštrukcii, nachá-
dzala neznáma osoba. Po prí-
chode na  uvedené miesto, zistila 
hliadka, že sa tam nachádza J.S. 
z Banskej Štiavnice, ktorý krad-
ne drevo. Priestupok  bol riešený 
na mieste v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v 
znení neskorších predpisov.   

Dňa 5.4.2010 o 14.20 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Tabaková došlo k do-
mácemu násiliu tým, že manžel 
zbil svoju manželku. Táto bola 
prevezená na lekárske ošetrenie 
do Žiaru nad Hronom. Priestu-
pok je v štádiu objasňovania.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV 

-základná organizácia ŠTEFULTOV

organizuje celodenný výlet na 
GARDENIA 2010

14. medzinárodnú výstavu pre 
záhradníctvo, záhradkárov, priate-
ľov bonsajov a kvetov.

Uskutoční sa 23.4.2010 na výsta-
visku AGROKOMPLEX v Nitre.

Návštevníci si budú môcť pre-
zrieť expozície bonsajov, botanic-
kých záhrad. Získať  nové skúse-
nosti z odborného poradenstva 
v oblasti rezu ovocných stromov, 
jarných prác v záhrade, pestovaní 
kaktusov ako aj ochrane a výživy 
rastlín.

Nebude chýbať ani veľká predaj-
ná plocha s množstvom záhrad-
kárskych komodít, ako sú semená, 
osivá, skalničky, ovocné a okrasné 
dreviny, ruže, trávy, balkónové 
kvety, exotické rastliny a mnoho 
ďalších.

Doprava Banská Stiavnica- Nit-
ra a späť 7,- EUR. Odchod z BS o 
07:00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
najneskôr do 18.04.2010 na tel. č.: 
0908 905 336Rekonštrukčné práce na Kammerhofskej ul. začali...
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Podľa ustanovenia 
§ 9a. a nasl. Zák. č. 
138/1991 Zb. Zákona o 

majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov a na základe 
uznesenia MsZ č. 32/2010, zo dňa 
24.3.2010 

ZÁMER NA PRIAMY NÁJOM NEBY-
TOVÉHO PRIESTORU č. 01/2010

Predmet nájmu: 

nebytový priestor v bytovom 
dome na Mládežníckej ul. č. 16,  
súp. č. 767, postavený na p. č. 
C-KN 3985/1 v Banskej Štiavnici, 
v celkovej výmere podlahovej plo-
chy 71,22 m2  

Doba nájmu: určitá a to 5 rokov 
odo dňa podpísania nájomnej 
zmluvy
Cena nájmu: minimálna výška 
ročného nájomného je stanovená 
v súlade s Čl. VII odst.1  Zásad  
hospodárenia a nakladania s  ma-
jetkom Mesta  Banská Štiavnica, 
vo výške 1.620,- €. V cene nájmu 
nie sú zahrnuté ostatné  poplatky 
spojené s nájmom.
Podmienky nájmu:

1. Priestor sa prenajíma v stave, 
tak ako sa nachádza v čase zverej-
nia ponuky a nájomca si ho pre 
svoju potrebu, po dohode s pre-

najímateľom, upraví na vlastné 
náklady.

2. Priestor sa prenajíma s cieľom 
zriadenia prevádzky obchodu a 
služieb, okrem prevádzky pohos-
tinského zariadenia.

3. Nájomné bude splatné v pra-
videlných mesačných splátkach vo 
výške 1/12 dohodnutého ročného 
nájomného.
Podávanie žiadostí:

1. Cenovú ponuku a zámer vy-
užitia priestoru žiadame predložiť 
v podateľni Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici, alebo poštou na 
adresu: Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné nám. č. 1, 969 01 Banská 
Štiavnica tak, aby bola zaevidova-
ná v podateľni Mestského úradu 
do 15.04.2010 do 11:00 hodiny.

2. V prípade záujmu bližšie 
informácie k zámeru priameho 
nájmu môžete získať na telef. č. 
045/6949637, alebo osobne na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, oddelení právnom a správy ma-
jetku. Obhliadku predmetu nájmu 
si záujemcovia môžu dohodnúť na 
tel. č. 692 2061 a 6911971.

Mgr. Pavol Balžanka, v. r.

primátor mesta

2.

3.

Mesto B. Štiavnica zverejňuje 3 ponuky: 

V zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a 
ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MA-
JETKU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 
01/2010

Predmet prevodu :

Pozemok parcela C KN č. 
5565/2, zastavané plochy o výmere 
157 m2, vedený v KN Katastrálne-
ho úradu v Banskej Bystrici, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 
1 pre okres Banská Štiavnica, obec  
Banská Štiavnica,  katastrálne úze-
mie Banská Štiavnica 

Pozemok parcela E KN č. 6564/4, 
ostatná  plocha o výmere 21 m2, 
vedený v KN Katastrálneho úradu 

v Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre 
okres Banská Štiavnica, obec  Ban-
ská Štiavnica,  katastrálne územie 
Banská Štiavnica

Uvedené nehnuteľnosti tvoria 
jeden funkčný celok.

Zámer priameho predaja majet-
ku mesta bol schválený v zmysle § 
9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 
SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  
Uznesením MsZ č. 30/2010.     

Predmetné pozemky sú v teréne 
oplotené a využívané ako dvor a 
prídomová záhrada na ul. Ľ. Štú-
ra.
 Cena nehnuteľností :

Najnižšia, t.j. minimálna cena, 

za ktorú sa predmetné  pozemky 
ponúkajú na predaj je stanovená 
vo výške všeobecnej hodnoty zis-
tenej podľa osobitných predpisov, 
t.j. znaleckým posudkom č. 4/2010 
zo dňa 14.1.2010 vyhotoveným 
znalcom  Ing. Igorom Mičkom,  vo 
výške 1010 € .
Podmienky a lehoty na podávanie 

cenových ponúk :

1/ Lehota na doručovanie ceno-
vých ponúk  záujemcov sa stano-
vuje do 15.04.2010 do 12:00 hodi-
ny.

2/ Cenovú ponuku žiadame 
predložiť v podateľni Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici, alebo 
poštou na adresu: Mesto Banská 
Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 

969 24 Banská Štiavnica .
Ponuka musí byť  zaevidovaná 

v podateľni Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici do 15.04.2010 do 
12:00 hodiny.

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k organizácii priameho pre-
daja, k predmetu zámeru priame-
ho predaja majetku mesta môžete 
získať na telef. č. 045/6949637, na 
e-mailovej adrese  barakova@ban-
skastiavnica.sk, alebo osobne na 
Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, oddelení právnom a správy 
majetku, kde je zároveň možné 
nahliadnuť aj do znaleckého po-
sudku. 

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta, v.r.

V zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a 
ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MA-
JETKU MESTA  BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 
02/2010

Predmet prevodu :

Pozemok parcela C KN č. 5877/2, 
ostatné plochy o výmere 130 m2, 
vedený v KN Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre 
okres Banská Štiavnica, obec  Ban-
ská Štiavnica, katastrálne územie 
Banská Štiavnica. 

Na pozemku parcela C KN č. 
5877/2 bude v prospech obyvateľov 

mesta vo verejnom záujme  vyzna-
čené vecné bremeno, spočívajúce 
v povinnosti nového vlastníka za-
chovať pôvodnú funkciu zberného 
jarku, t.j. vykonať také opatrenia, 
ktoré zamedzia vytápaniu okolitých 
pozemkov v prípade odvedenia vôd 
z povrchového odtoku.

Táto povinnosť  bola  určená v 
súlade s právoplatným rozhodnu-
tím číslo :  2077/00616/BS-SMI  vy-
daného Obvodným úradom ŽP v 
Banskej Štiavnici.  

Zámer priameho predaja majet-
ku mesta bol schválený v zmysle § 
9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 
SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  

Uznesením MsZ č. 31/2010.
Cena nehnuteľností :

Najnižšia, t.j. minimálna cena, 
za ktorú sa predmetné  pozemky 
ponúkajú na predaj, je stanovená 
vo výške všeobecnej hodnoty ziste-
nej podľa osobitných predpisov, t.j. 
Znaleckým posudkom č. 4/2010 zo 
dňa 3.2.2010, vo výške 830 €.
Podmienky a lehoty na podávanie 

cenových ponúk :

1/ Lehota na doručovanie ceno-
vých ponúk  záujemcov sa stanovu-
je do 15.04.2010 do 12:00 hodiny.

2/ Cenovú ponuku žiadame pred-
ložiť v podateľni Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici, alebo poštou na 
adresu: Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné námestie č. 1, 969 24 Ban-
ská Štiavnica .

Ponuka musí byť zaevidovaná 
v podateľni Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici do 15.04.2010 do 
12:00 hodiny.

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k organizácii priameho pre-
daja, k predmetu zámeru priameho 
predaja majetku mesta môžete získať 
na telef. č. 045/6949637, na e-mailo-
vej adrese  barakova@banskastiav-
nica.sk, alebo osobne na Mestskom 
úrade v Banskej Štiavnici, oddelení 
právnom a správy majetku, kde je 
zároveň možné nahliadnuť aj do 
znaleckého posudku. 

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

1.
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1.str.  sám veľmi originálne a 
vtipne uviedol. Pri piesni Ja som 
bača veľmi starý sa dokonca po-
chválil, že jeho šediny sú už pravé, 
napriek tomu pôsobil veľmi svie-
žo a vitálne. Z malebných kútov 
Slovenska preniesol poslucháčov  
prostredníctvom čarovných tónov 
a nádherne sfarbeného hlasu pod 
horúce talianske slnko. (Talian-
ska hudba je Martinovi Babjakovi 
veľmi blízka, v r.1992 sa stal lau-
reátom svetovej speváckej súťaže 
Luciana Pavarottiho.) Jeho spev  v 
mnohom pripomínal more, slneč-
né piesočné pláže s jemným osvie-
žujúcim vánkom, ale aj dvíhajúce 
sa vlny, príboje, i morské búrky, 
ktorým vznešené priestory chrá-
mu, sviece, lustre i oltárna maľba 
pridávali akýsi nádych osudovosti. 
No rozbúrené vlny sa opäť utíšili 
do láskyplnej melódie známej fi l-
movej piesne Mama, pri ktorej v 
nejednom oku zvlhla spomienka. 
Veľké spevácke a herecké maj-
strovstvo Martina Babjaka sa ako-
by  zhlboka nadýchlo pri áriách 
svetoznámych opier. V perfektnej 
ruštine odznela ária z Čajkovské-
ho Pikovej dámy, ktorú vystriedal 
radostný, až komediálny Figaro  
Rossiniho Barbiera zo Sevilly, no 
smelo si dovolím  tvrdiť, že ban-
skoštiavnické publikum si úplne 
podmanil odvážny a  tempera-
mentný toreador z Bizetovej opery 
Carmen v jeho jedinečnom poda-
ní.(Postava Escamilla  mu v r.1995 
priniesla jednoznačné víťazstvo 
v medzinárodnej speváckej súťa-
ži Totti dal Monte,Tal.) Úprimný 
obdiv a vďačnosť publika sa odzr-
kadľovali v gradujúcom potlesku a 

obaja umelci naň reagovali vtipne, 
s neskrývanou radosťou a uznan-
livými pohľadmi na hodinky. ,,Vy 
ste takí zlatí, že by sme si vás naj-
radšej vozili so sebou autobusom“, 
poznamenal sympatický spevák. 
Neodpustil si dokonca hneď nie-
koľko vyznaní nášmu krásnemu 
mestu, samozrejme s milou žar-
tovnou poznámkou, že tu sa chodí 
len hore alebo dole, a ísť rovno za 
niekým by bol asi problém. Diváci 
v prvých radoch pri tom asi ne-
prehliadli fi gliarske vejáriky drob-
ných vrások v kútikoch očí, ktoré 
sa smiali spolu s ním a veľmi mu 
pristali. Martin Babjak štedro roz-
dáva životný optimizmus plným 
priehrštím. Po veselej muzikálovej 
piesni Ja sa dnes dopoludnia že-
ním a Piesni tuláka od R. Piskáčka 
nasledovala krátka, a tak trochu 
neobratne predstieraná rozlúčka. 
,,Keďže sme s úspechom rátali,“ 

poznamenali skromne umelci, 
,,pripravili sme si pre vás jeden re-
gulérne vytlieskaný prídavok.“ Je-
den len z toho dôvodu, lebo sa vraj 
nepatrí byť dlho. ,,Umelec by mal 
vyčerpať tému a nie publikum.“ A 
tak symbolickú záverečnú bodku 
za mimoriadne vydareným pod-
ujatím ,,vypálila“ ohnivá Granada 
od Augustína Laru. Diváci stáli a 
nadšene tlieskali v jej rytme. Ne-
zabudnuteľný spevácky ,,toreador“ 
Martin Babjak  na rozlúčku ešte s 
úsmevom zamával kyticou ohni-
vočervených ruží.

Poďakovanie za spríjemnenie 
sviatočných chvíľ a mimoriadne 
silný umelecký zážitok patrí aj or-
ganizátorom podujatia, ktorými 
boli Mesto Banská Štiavnica, SAD 
Zvolen, Pivovar Steiger, Evanjelic-
ká cirkev a.v. v Banskej Štiavnici a 
Základná umelecká škola.

Janka Bernáthová

Nezabudnuteľný spevácky toreador

1.str. ... Ul. E. M. Šoltésovej 
1, pri žel. stanici) cez prac. dni od 
6:00 do 16:00. Na zbernom dvore 
je potrebné kontaktovať p. Zupko-
vú, (0908/558 183), ktorá suroviny 
preberie a triede zapíše body.

Podľa počtu bodov sú pre trie-
dy pripravené zaujímavé fi nančné 
odmeny: 

•1. miesto: 50 €
•2. miesto: 40 €
•3. miesto: 30 €
•4. - 5. miesto: 20 €
•6. - 10. miesto: 10 €

Ceny budú triedam odovzdané 
1. 6. 2010 pri príležitosti Dňa detí. 
Vyhranú sumu môže trieda využiť 
napr. na koncoročný výlet.

Zo súťaže bude mať úžitok aj 
škola, ktorej triedy sa zapoja. Za 
každú triedu, ktorá sa umiestni  na 
1. – 10- mieste, škola dostane 10 €. 
Navyše škola získa za vyzbieraný 
papier 0,01 €/kg.

Súťaž bude priebežne vyhodno-
covaná on-line na mestskej web 
stránke www.banskastiavnica.sk v 
časti „Občan“ (horná lišta) v menu 

„Odpady“ (ľavá lišta)., aby žiaci 
mohli vidieť, v akom poradí sa ich 
trieda nachádza.

Čo patrí a čo nie medzi jednotli-
vé suroviny, to žiaci zistia na svojej 
škole – z materiálov na nástenke. 
Aby boli suroviny prevzaté a body 
pridelené, musia byť odpady čis-
té a vytriedené podľa uvedených 
kritérií. V prípade nejasností ma 
kontaktujte na milos.veverka@in-
ter-net.sk. 

Miloš Veverka

 Technické služby, m. p. BS

Zbieraj body za odpady

Prenajmeme skladové/ob- 
chodné priestory, 70m2 v cene 
4,50€/m2 + energie, tel.č.: 0905 
581 866

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kance-
lárske priestory. Sú vhodné pre 
kaderníctvo a kozmetiku, tel.č.: 
0903 148 876

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

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

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

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

Ponúkam podnájom v podkro- 
ví  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  
dohodou, tel.č.: 0914 258 523

Predám 3-izbový byt na Dolnej  
ul. č.35, cena 39 800 €, kontakt: 
0905 560 929

Prenajmem zariadený 2-izbo- 
vý prerobený byt v 65 m2 v B. 
Štiavnici, 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-izbo- 
vý byt na sídlisku Drieňová, 69 
m2 v osobnom vlastníctve Je čias-
točne prerobený a má vymenené 
okná. Byt má výhodnú polohu na 
2.poschodí. Cena bytu dohodou. 
Info na č. t.: 0908 509 205.

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

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

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

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

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

Reality

Evanjelický kostol praskal vo švíkoch...
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Počnúc sobotou 10. apríla 
2010 v čase od 10:00 hod. 
občianski aktivisti s podporou 
Banskoštiavnického skrášľova-
cieho spolku budú organizovať 
brigády za čistú Botanickú 
záhradu. Príchod a odchod 
na tieto akcie je samozrejme 
dobrovoľný, časovo neo-
hraničený. Mysleli sme aj na 
doplnenie energie v podobe 
guľášu, ktorý sponzorsky 
zabezpečili primátor mesta p. 
Pavol Balžanka a Ľudo Kaník. 
K dipozícii bude aj kávička od 
Ľuboša Píša a nealkoholické 
nápoje od sponzorov.

Od účastníkov brigády sa očaká-
va chuť do práce, ktorú chce spolu 
s vami vykonať občianska iniciatíva 
usilujúca o dôstojnosť miesta, kto-

rú si Botanika, ako ju familiárne 
nazývame, zaslúži a v posledných 
rokoch sa jej nedostáva. Navyše,  
ocitla sa v úlohe nechceného prob-
lémového dieťaťa, ktorého rodičmi 
je Banskobystrický samosprávny 
kraj a ten stratil, nevedno prečo, 
motiváciu poskytovať mu adekvát-
nu starostlivosť a ochranu a silou 
mocou ho dáva do „polepšovne“. 

Keď sme si vypočuli jej tichý še-
pot s prosbou o pomoc, nik z nás 
neodolal, a preto jej ponúkame 
svoju náhradnú starostlivosť. Ve-
rím, že ani vy neodoláte a tiež sa 
pripojíte.

Aj keď Technické služby zabez-
pečujú servis s náradím, v obave 
aby ani jedna ochotná ruka neosta-
la bez neho, doneste si, kto čo môže 
(metla, lopata, prípadne hrable).

Za všetkých organizátorov ch-

cem verejnosť ubezpečiť, že nejde 
o akési rozkoše dávnych čias, keď 
sa mesto povinne čistilo a uprato-
valo pred každou významnou náv-
števou,  no robíme tak preto, aby 
sme sa nemuseli hanbiť sami pred 
sebou, keď nám ako jeden z dôvo-
dov na zrušenie jej ochrany uvedú 
aj špinu a zanedbanosť.

A je tu ešte i iný dôvod: 
Možno niečo ako dôstojná chu-

doba, hoci v zaplátanom, ale v čis-
tom oblečení….

Tešíme sa na vás, milí Štiavni-
čania, každá pomocná ruka bude 
vítaná !

Otázky, prípadne vaše podne-
ty posielajte na e-mailovú adresu:  
bsss@stiavnica.net. 

Oľga Kuchtová

Štiavničania pre Botanickú záhradu

Čistenie mesta po zimnej údržbe 

2009/2010 bude prebiehať nasle-

dovne:

Vozidlo BBRSC, a.s., Priemyselná 
6, Žiar nad Hronom, bude čistiť na-
sledovné ulice: Námestie sv. Trojice, 
Radničné námestie, ulice: A.Kmeťa, 
Akademická, Mierová, Mládežnícka, 
Dolná, Križovatka, 1.mája, L.Svob-
odu, Pátrovská, J.Straku, Energeti-
kov, Bratská. Po dohovore s pracov-
níkom BBRSC čistenie sa uskutoční 
v 13.týždni.

Ulice: Sládkovičova, A.Pécha, 
Radničné nám. - priestor pred VÚB, 
A.Kmeťa – priestor za mestskými 
WC, Novozámocká, Strieborná, 
Horná a Dolná ružová. Čistiť sa bude 
vozidlom BS 469 AG.

Čistenie chodníkov popri týchto 

komunikáciách robia pracovníci čm, 
zo strediska 527. Predpoklad dočis-
tenia: 13.kalendárny týždeň

Ulice: Ľ.Štúra, Slovanská, J.Matu-
šku, Bernoláka, Hattalu, Krasku, 
Dobšinského, Pletiarska, Železni-
čiarska, časť ulice Fándlyho, Stanič-
ná, Botanická.

 Čistenie – vozidlo BS 469 AG
Predpoklad: 14.kalendárny týždeň

Ulice: Robotnícka, Tabaková, 
Povrazník – zast.SAD,  Na Zigmund 
šachtu, Spojná, Budovateľská, Pov-
razník, A.Komenského, Horná Huta, 
J.Horáka, Clementisa, Šmidkeho, 
Štefultov

Čistenie: traktor so zametacím 
zariadením. Termín: 15.kalendárny 
týždeň

Ulice: D.Licharda, Vodárenská, 

Pod Červenou studňou, Horná a 
Dolná Resla, J.K.Hella-medzi cinto-
rínmi

Čistenie: traktor so zametacím 
zariadením. Termín: 16.kalendárny 
týždeň.

Časť mesta – Jergištôlňa, Banky, 
Ul. Hella:

Čistenie: traktor so zametacím 
zariadením. Termín: 17.kalendárny 
týždeň

Keďže tento harmonogram je dá-
vaný do médií v 13.kalendárnom 
týždni, niektoré mestské komuni-
kácie sú už očistené od zimného 
posypu, ako: časť Jergištôlne, časť 
Povrazníka, Zigmund šachty, časť 
Štefultova, Hájik, pod Kalváriou. 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p. 

Harmonogram čistenia mesta po zimnej údržbe

Keď vznikli prvé Štiavnické no-
viny písal sa rok 1929. Napriek 
rôznym opatreniam však o rok 
neskôr zanikli, pretože sa stali 
kvázi výstrižkovou kancelá-
riou, bez akéhokoľvek aktuál-
neho obsahu.

Po zmene politického systému 
v roku 1989 vyšlo prvé číslo no-
vín s týmto názvom v marci 1990, 
teda presne pred 20 rokmi. Za tieto 

roky sa menila ich forma, redak-
tori, vydavatelia ale aj obsah. No 
najpodstatnejšie zo všetkého je, že 
sa postupne zlepšovala žánrová a 
dynamizovala i grafi cká pestrosť 
periodika. Noviny si vybudova-
li nielen stály okruh čitateľov ale i 
prispievateľov, a čo je potešiteľné, 
jedných i druhých neustále pribú-
da. Ich vydavateľom sa defi nitívne 
stalo Mesto Banská Štiavnica.

Milé Štiavnické noviny, nie ste 

tu teda veľmi dlho,  ale ani sop-
liakmi vás nemožno nazvať. Preto 
za všetkých, ktorí si vás za tých 20 
rokov obľúbili a i tých, čo priložili 
ruku k ich napĺňaniu, vám chcem 
popriať, aby ste sa stali natrvalo sú-
časťou Banskej Štiavnice a jej okolia 
a aby ste si  udržali nielen kredit, 
aktualitu, žánrovú pestrosť, ale aj 
pevnú stavbu plnohodnotných ob-
čianskych novín s regionálnobudi-
teľkým obsahom. Oľga Kuchtová

Novodobé Štiavnické noviny dvadsaťročné !

Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú ve-
rejnú súťaž na predaj:

kotolne súp. č. 1986 na Ul. Bu-
dovateľská 19 v Banskej Štiavnici, 
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. 
Banská Štiavnica

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

Predmetom verejnej obchod-
nej súťaže je výber najvyššej  ce-
novej ponuky na nehnuteľnosti.

Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si 
záujemcovia môžu vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade v Banskej 
Štiavnici, odd. právnom a sprá-
vy majetku, tel: 045 -6949637, 
0905413945

e-mail:  majetok@banskastiavni-
ca.sk.  Podklady aj na www.ban-
skastiavnica.sk

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO 

3.3. Martin Pálka, 5.3. Sára Ka-
šiarová, 9.3.Šimon Mišinec, 15.3. 
Vivien Megová, 17.3. Matúš Iva-
nič, 18.3. Michal Cerovský, 24.3. 
Natália Pulišová, 29.3. Matúš Ba-
niar, 31.3. Ján Čamaj.
ODIŠLI Z NAŠICH  RADOV 

5.3. Štefan Sombathy vo veku 
84 rokov, 11.3. Juliana Didiová 
vo veku 90  rokov,15.3. Mgr. Šar-
lota Mártošová vo veku 74 rokov,  
16.3. Ladislav  Totkovič vo veku 
68 rokov, 26.3. Ján Sekereš vo 
veku 51 rokov. 

J. Simonidesová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vykonávam výkopové a búra- 
cie práce bágrom DH 112, tel.č.: 
0903 624 886, 0908 531 348

Mám ukončenú SOŠ s maturi- 
tou, ovládam prácu s PC a inter-
netom, mám vodičské oprávne-
nie sk. B, hľadám si zamestnanie 
primerané vzdelaniu, tel.č.: 0905 
944 087, 045/691 28 94

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

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka se-
rióznosť, tel.č.: 0902 882 707 

Služby
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Morové stĺpy dnes slúžia nielen 
ako historické pamiatky, ale 
aj ako prirodzené orientačné 
miesta alebo východiskové 
body. Keď prechádzame dnes 
okolo morového stĺpu bez 
povšimnutia, mali by sme si 
uvedomiť, že boli časy, keď sa k 
nemu upínali stovky dúfajúcich 
duší.

Zamysleli ste sa niekedy, čo je 
to námestie, na čo slúži, čo tam asi 
nájdeme a koho tam uvidíme? Väč-
šina ľudí si predstaví možnosť kor-
zovania. Miesto, kde sa zhromažďu-
jú ľudia, turisti, kde si ľudia dávajú 
pracovné schôdzky alebo rande. Je 
to východiskový orientačný bod, 
ktorý od nepamäti slúžil na námes-
tiach na rôzne stretnutia občanov. 
Niekedy na rôzne demonštrácie, 
oslavy, zábavy … Námestie je pri-
rodzené centrum každého mesta, 
kde sú aj historické budovy a pa-
miatky, informačné tabule rovnako 
ako obchody a reštaurácie. Každé-

ho návštevníka nepochybne upúta 
neobyčajný fenomén na mnohých 
námestiach – morový alebo trojič-
ný stĺp.

Morový stĺp je určite symbol pa-
mäti, prevencie proti moru, aj výraz 
vďaky za prežitie katastrof, ako bola 
tridsaťročná vojna, vojenské nepo-
koje alebo práve morová epidémia, 
ktorá postihla celú Európu, a takisto 
Slovensko na prelome 17. a 18. sto-
ročia. Zasiahla aj Banskú Štiavnicu, 
kde si vyžiadala smrť polovice oby-
vateľstva. Vtedy mesto s okolitými 
obcami nemalo ani šesťtisíc obyva-
teľov (dnes má asi 10 tisíc).

Pôvodne jednoduchý morový 
stĺp dal postaviť štiavnický rich-
tár na počesť ukončenia morovej 
epidémie v rokoch 1710-1711. Ne-
skôr v rokoch 1755 – 1764 tento 
stĺp nahradilo súsošie staviteľa Di-
onýza Stanettiho (narodeného 2. 
3. 1710 v Dolnom Benešove, okr. 
Opava – zomrel 1767 v Kremnici) a 
umeleckého kamenára Karla Holz-
knechta. Na Námestí sv. Trojice v 

Banskej Štiavnici spolu vybudovali 
monumentálne barokové súsošie 
s osobitou baldachýnovou archi-
tektúrou. Trojičný stĺp je zasvätený 
Najsvätejšej Trojici – Otcovi, Syno-
vi a Duchu svätému. O tom, že ide 
o morový stĺp, svedčia spodobnenia 
šestice svätých patrónov a ochran-
cov mesta a baníkov. Ide o postavy 
sv. Barbory, sv. Kataríny, sv. Františ-
ka Xaverského – patróna jezuitov, 
sv. Jozefa Kalazanského – patróna 
piaristov, sv. Rocha – patróna žob-
rákov a mučeníka sv. Šebastiána. 
Všetky morové stĺpy mali funkciu 
duchovného mosta medzi nebom a 
zemou, pomocou ktorého sa k nebu 
vysielali úpenlivé prosby obyčaj-
ných ľudí, aby sa im mor vyhol.

Dnes je monumentálny Trojičný 
stĺp v Banskej Štiavnici jednou z do-
minánt nielen historického námes-
tia, ale aj celého mesta, zapísaného 
do zoznamu pamiatok UNESCO.

Pavel Heintz

Trojičný stĺp v Banskej Štiavnici

16.marec 2010 priniesol okrem 
mrazivého počasia pre matu-
rantov celého Slovenska aj prvý 
vážny maturitný stret s rodným 
jazykom. Kým sa decentne vyob-
liekaní štvrtáci ocitli v nerovnom 
súboji so slovenčinou a náležite 
sa kúpali vo vlastnom pote, naši 
prváci sa kúpali naozaj. Vo vode. 
V priamom prenose, naživo, live. 
V krytej plavárni s teplotou vody, 
ktorá vás motivovala k heroickým 
a niekedy aj komickým výkonom. 
Uvedomelí a nadčasovo zmýšľajúci 
prváci pochopili, že ak chcú za-
bodovať  u opačného pohlavia na 
svetových plážach či banskoštiav-
nických tajchoch, konať treba 
okamžite a neodkladne. Štyri dni 
výcviku prebiehali v znamení zdo-
konaľovania plaveckých techník 
prsia a kraul pod vedením vedú-
ceho kurzu Mg. M. Polláka, Mgr. 
M. Prokeina, Mgr. T. Štepánekovej 
a Ing. M. Sivákovej. Frekventanti 
plaveckého kurzu boli rozdelení 
do dvoch skupín s rôznym nástu-
pom na výcvik, aby každý z nich 
dostal možnosť využiť zmysluplne 
dve hodiny v bazéne. Výkonnejší 
plavci absolvovali každý deň prete-

ky, najskôr na 25 m, potom na 50 
a 100m voľ. sp.  Aby to nemali také 
jednoduché, súťažili aj vyučujúci 
bez rozdielu veku. V piatok súťaže 
gradovali v zábavnejšom duchu so 
sladkou cieľovou odmenou. Reak-
cie študentov  boli nadšeno – po-
zitívne. Svoju spokojnosť vyjadrili 
aj otázkami na ďalšie pokračova-
nie plaveckého kurzu. Nečudo, že 
ohlasy plávajúcich doznievali aj na 
hodinách slovenčiny, ktorú vyu-
čujem. Za všetky ohlasy uvádzam 
krátke obhliadnutie sa za plavec-
kým z pera študentky 1. P Patrície 
Dadovej : „Keďže plavecký určujú 
isté nemenné pravidlá a poriadok, 
začali sme s plaveckou abecedou 
a plávaním s doskami exotických 
farieb. Aj my sme pôsobili mierne 
exoticky. Nemotorní plavci, ale aj 
rýchle strely zaplnili bazén  a vy-
chutnali si atmosféru štafetových 
pretekov. Nasmiali sme sa, bolo to 
celkom fajn. Príjemne nás prekva-
pila aj účasť vyučujúcich na loptič-
kových hrách . Bolo to milé. Nie 
som profesionálnou plavkyňou, ale 
voda ma vždy bavila. Najviac som 
si vychutnala rôzne varianty sko-
kov , piruet, sált a iných kreatív-

nych spôsobov , ako sa elegantne 
a za všeobecného záujmu dostať do 
vody a pritom sa neutopiť. HOCI 
SME BOLI POISTENÍ, straty na 
životoch sme nezaznamenali. Náš 
plavecký by mohol mať podtitul: 
Prečo by sme sa netopili, alebo ako 
/ne/utopiť telocvikára. Unavení, 
nevládni, príjemne naladení, po-
niektorí teoretici sediaci  v plavárni 
aj unudení, sme naplnili poslanie 
nášho  štvordňového zápasenia  so 
živlom a odporúčame budúcim pr-
vákom: Tešte sa a najmä plávajte!“ 

B. Chrienová

Prváci SPŠ S. Mikovíniho na plaveckom výcviku 

21.marca 2010 v zasadačke 
DHZ Banská Štiavnica, Sládko-
vičova 15, sa konala výborová 
schôdza Dobrovoľného hasič-
ského zboru v zložení: Vladimír 
Poprac - predseda, Miroslav Kr-
koška - veliteľ, Ing. Martin Šín-
sky tajomník, Júlia Popracová - 
vedúca mládeže, Dana Ozanková 
- org. ref., Valika Zábudlá - zást. 
vedúcej mládeže, Michal Bokroš 
- člen, ospravedlnený Tomáš Zá-
budlý.

Na výbore DHZ  sa prerokovali 
nasledovné body: Kontrola plne-
nia Plánu hlavných úloh v roku 
2010, vykonané preventívne pro-
tipožiarne kontroly na sídlisku 
Drieňová, Pripravenosť výstroja, 
výzbroje ako aj hasičskej techni-
ky. Kontrola vyúčtovania PHM 
za rok 2009.

4.1.2010 požiar komína na Klo-
pačke, na základe vyhodnotenia 
zásahu v tomto požiari, členovia 
výboru DHZ odporúčajú Mest-
skému úradu v Banskej Štiav-
nici zakúpiť aspoň tri ochranné 
odevy pre členov zásahového  
družstva. Ďalej sa prerokova-
lo okresné kolo celoštátnej hry 
Plameň 2010, ktoré sa bude ko-
nať 29. mája 2010 o 9.00 hod. na 
ihrisku vo Sv. Antone, Okrsková 
súťaž DHZ v mesiaci jún v obci 
Podhorie. Rozhlasová relácia na 
tému „jarné upratovanie“.

Výbor poveril  veliteľa DHZ 
Miroslava Krkošku a Ing. Vladi-
míra Kottilu zúčastniť sa hasič-
skej porady dňa 27. marca 2010 
o 17.00 hod. v zasadačke DHZ 
Štefultov, ohľadne pripravovanej 
hasičskej súťaže PPS-12.

Zásahové družstvo DHZ Ban-
ská Štiavnica sa zúčastní  kurzu 
dýchacie prístroje v Mochov-
ciach. Výročná členská schôdza 
DHZ sa bude konať 17. apríla (so-
bota) 2010 so začiatkom o 14.00 
hod. v zasadačke DHZ  Banská 
Štiavnica Sládkovičova 15.

Vladimír Poprac predseda DHZ

Hasičské spravodajstvo
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Oznamy

Fitnes centrum v plavárni

Na plavárni je novootvorené fi t-
nes 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.

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 právneho 
využitia výhod, ktoré podľa zákona 
poskytuje Zväz protifašistických 
bojovníkov.

SZPB

Oldies party

Dňa 16. apríla 2010 (piatok) od 

21.hod. sa uskutoční v Pražovni 
ďalšia v poradí Oldies party. Hrajú  
DJ Drobček (ZV) a DJ Hymy (BŠ). 
Na vašu návštevu sa tešia organizá-
tori.

Výročná členská schôdza

Základná organizácia SZTP 
č.125 Banská Štiavnica Vás pozý-
va na členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční 16. apríla 2010, t.j. v 
piatok o 14,30 hod. v B. Štiavnici, 
Špitálska 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 potvr-
denia 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 par-
ku 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 svojím 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 re-
klamácie vybavíme v Leviciach.
 S pozdravom Anna Nadová, RyaNa Gold, 

Ku Bratke 1, 934 05 Levice

Viete správne skloňo-
vať slovo euro?

Jednotné číslo Množné číslo
1.p. Kto, čo euro eurá
2.p. Od koho, čoho eura eur
3.p. Komu, čomu euru eurám
4.p. Koho, čo euro eurá 
6.p. O kom, čom  o eure o eu-

rách
7.p. S kým, čím s eurom s eu-

rami
Tvar euro používame len po 

číslovke 1 ( jedno euro). Po čís-
lovkách 2,3,4 použijeme 1.p. 
množného čísla (dve, tri, štyri 
eurá). Od 5 vyššie – 2.p. množné-
ho čísla ( päť eur, sto eur). Pod-
statné meno euro je stredného 
rodu a skloňuje sa podľa vzoru 
mesto. Preto pozor! Hovoríme a 
píšeme dve eurá (nie dva eurá!). 

šn

S pocitom hlbokého smútku a 
úprimnej účasti stojíme pred rak-
vou, aby sme vzdali poslednú úctu a 
vďaku vzácnemu človeku, príklad-
nému členovi Dobrovoľného ha-
sičského zboru, sponzorovi nášho 
zboru a úprimnému priateľovi Jan-
kovi Sekerešovi.

Zastavilo sa, navždy sa zastavilo 
srdce drahého a blízkeho človeka, 
ktorého sme všetci poznali, vážili 
si ho a mali radi. Niet medzi nami 
toho, koho prítomnosť pre nás zna-
menala vzácnu podporu, životnú 
istotu, zdroj radosti a spolupatrič-
nosti. Odišiel  od nás, odišiel na-
vždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa 
odveký zákon prírody, ho vytrhla z 
našej spoločnosti, z nášho pracov-
ného kolektívu Dobrovoľného ha-
sičského zboru. Aj v stredu o 10.00 
hod. doobeda 24.marca 2010  som 
ti telefonoval, že máme vykonať 
ďalšiu protipožiarnu dohliadku v 
objekte  Bowlingu. Zase si nedvíhal 
telefón. Sám pre seba som si hovo-
ril, zase je mimo dosahu. Bol som 
na to už zvyknutý  za tie dlhé roky 
spolupráce, ktorú sme spolu vyko-
návali v našom meste, a to stovky 
protipožiarnych kontrol v obcho-
doch  a v malých prevádzkach.  Je 

15.48 hod. toho istého dňa a na mo-
bile vidím, volá Sekereš, no koneč-
ne pomyslel som a prihlásil som sa. 
Ozval sa ženský hlas a bola to tvoja 
pani manželka Jaroslava, ktorá mi 
oznámila  prečo mi  nemôžeš od-
povedať, nakoľko ležíš  v nemocnici 
v Banskej Bystrici.

V živote človeka sú chvíle, o kto-
rých vieme, že prídu ale aj o tých, 
o ktorých nevieme, že sa stanú, a 
predsa nás ich príchod prekvapí. 
Bolestne sa nás následne dotkla i 
smutná správa od pána Stana Šako-
vého o odchode nášho drahého zo-
snulého Janka Sekereša spomedzi 
nás. Krátky bol jeho život, krátky, ale 
bohatý, lebo bol naplnený prácou a 
láskou, láskou k svojim najdrah-
ším, k svojej milujúcej manželke. 
Pre ňu, pre svojich najdrahších tak 
rád pracoval, nehľadiac na námahu 
a obete, čoho som bol aj svedkom 
pri návšteve ich vynoveného domu, 
vynovenej krásnej záhrade.

Nevysloviteľný je náš bôľ a 
zármutok, milá manželka, mamka 
a ostatná rodina nad stratou, ktorá 
vás postihla. Nech však cez nesmier-
nu temnotu vášho žiaľu prebleskne 
aspoň slabučký lúč útechy, že váš 
drahý zosnulý vykonal vo svojom 

plodnom živote všetko, čo mohol 
pre krajšiu budúcnosť nás všetkých. 
Mali sme ťa radi, Janko, a ty si mal 
rád nás. Preto nám je tak smutno, 
preto tak ťažko nachádzame slová, 
ktorými sa ti chceme naposledy 
prihovoriť, ktorými sa chceme s te-
bou rozlúčiť. Lúčim sa s tebou, milý 
Janko v mene členov Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavni-
ci Ďakujeme ti za všetku námahu, 
ktorú si vo svojom plodnom živote 
vynaložil pri uskutočňovaní našich 
spoločných cieľov.

Statočná a svedomitá práca, kto-
rou si prispieval k nášmu hasičské-
mu dielu, bude nám vždy príkla-
dom a povzbudením. Česť tvojej 
pamiatke!

Vladimír Poprac

Ján Sekereš 1959- 2010
Predaj nových prázdných PB  

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, výfu- 
ky, tlmiče, ramená a čapy, tel.č.: 
0907 181 800

Predám pianino - Petrof a  
kufríkový 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 množ- 
stvo 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

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

Hľadám parťáka na horskú  
cyklistiku, tel.č.: 0914 194 462

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



8 8. apríla 2010KALEIDOSKOP

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

Múzeá otváracie hodiny

(11.11.1926 Nová Baňa – 22.3.2010 

Dunajská Lužná/Bratislava)

Narodil sa svojim rodičom Ka-
taríne a Pavlovi ako najmladšie zo 
šiestich detí. Vyrastal v Novej Bani, 
časť Stará Huta. Gymnaziálne štú-
diá absolvoval v Nitre r. 1949. Po 
vojenčine a krátkodobej účtovníc-
kej praxi v Prahe sa vrátil na Slo-
vensko. Zamestnal sa na Krajskej 
správe Ministerstva vnútra Nitra 
ako referent v archívnom oddelení. 
Popri práci začal študovať archív-
nictvo na FF UK v Bratislave.

Rozhodujúcim krokom pre ďal-
šiu kariéru a život Jozefa Vozára bol 
jeho príchod do Banskej Štiavnice. 
Stalo sa to 1. októbra 1958, keď 
nastúpil za vedúceho Ústredného 
banského archívu. Za deväť rokov 
pôsobenia na čele ÚBA sa posta-
ral o získanie objektu archívu do 
vlastníctva a jeho rekonštrukciu, 
o zlepšenie pracovných podmie-
nok zamestnancov, o usporiadanie, 
prehľadné uloženie a zaevidovanie 
archívneho materiálu, o prísun ďal-
ších cenných archívnych fondov, o 
sprístupnenie značnej časti fondov 
formou inventárov, o založenie prí-
ručnej odbornej knižnice a nárast 
bádateľov.

Počas pôsobenia v Banskej Štiav-
nici sa Jozef Vozár zapájal do reali-
zácie rôznych projektov z oblasti ar-
chívnictva, dejín baníctva a histórie 
Banskej Štiavnice. Kus práce vyko-
nal na príprave vydania Sprievodcu 
po archívnych fondoch III. oddele-
nie ŠSÚA – oddelenia hospodárstva 
v Banskej Štiavnici (r. 1964), bol 
tiež jedným z dvoch zostavovate-
ľov a viacerých autorov monografi e 
Banská Štiavnica (r. 1964), podieľal 
sa na príprave osláv 200. výročia 
založenia Baníckej a lesníckej aka-
démie v Banskej Štiavnici (r. 1964). 
Napriek náročnej riadiaco – organi-
začnej činnosti sa Jozef Vozár zapo-
jil aj do sprístupňovania archívneho 
materiálu. Skúsenosti zo sprístup-
nenia banských máp a plánov Hlav-
ného komorskogrófskeho úradu v 
Banskej Štiavnici využil potom na 
napísanie základných odborných 
prác o tomto druhu archívnych 
dokumentov. Jeho štúdie Vývoj 
banského mapovania na Slovensku 
a Vývoj a druhy banských máp na 
Slovensku (zo 60. rokov minulého 
stor.) sú aj dnes výbornou pomôc-
kou pre bádateľov i spracovávateľov 
tohto druhu archívnych dokumen-

tov. Pracovnú činnosť v banskom 
archíve ukončil Jozef Vozár 15. 
januára 1967. Z Banskej Štiavnice 
však neodchádzal sám. Našiel si tu 
starostlivú, celoživotnú spolupút-
ničku, manželku Evu. Táto lekár-
nička, rodáčka z Dunajskej Lužnej, 
dostala po absolvovaní vysokoškol-
ského štúdia umiestenku do okresu 
Žiar nad Hronom.

16. januára 1967 nastúpil Jozef 
Vozár do zamestnania v Historic-
kom ústave Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave. Tam v roku 1970 
obhájil kandidátsku dizertačnú prá-
cu a v roku 1991 získal „veľký dok-
torát“. V pracovnom zaradení sa po-
stupne prepracoval z vedeckého na 
samostatného  a vedúceho vedecké-
ho pracovníka. Dlhšiu dobu zastá-
val funkciu vedúceho oddelenia.  Je 
autorom veľkého počtu monogra-
fi í, vedeckých i populárno-vedec-
kých štúdií a článkov. Mimoriadny 
úspech, a to nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí mala edícia Zlatej 
knihy baníckej, Banskoštiavnické-
ho mestského a banského práva a 
Denníka princa Leopolda. Na pôde 
HÚ SAV sa podieľal aj na spraco-
vávaní mnohých syntetických prác. 
K tým najvýznamnejším patria: 
druhý zväzok akademických Dejín 
Slovenska, Přehled dějin Českoslo-
venska, Priekopníci vedy a techniky 
na Slovensku, Kronika Slovenska a 
Hospodárske dejiny Slovenska. Bol 
tiež jedným z hlavných autorov De-
jín baníctva na Slovensku.

Dá sa povedať, že práve vďaka 
poznatkom získaným z archívnych 
dokumentov Štátneho ústredného 
banského archívu a ich publikova-
ním sa Jozef Vozár stal najvýznam-
nejším montánnym historikom 
Slovenska. Do tohto archívu sa vra-
cal až do konca svojho plodného 
života. Jeho srdcovou záležitosťou 
sa stala história banského školstva. 
Neúnavne hľadal dôkazy o sveto-
vom prvenstve banskoštiavnickej 
akadémie. Viaceré štúdie na túto 
tému publikoval  aj v Nemecku, Ra-
kúsku a Španielsku. V poslednom 
období poukazoval na nedocenený 
význam Mikovíniho baníckej školy, 
založenej v Banskej Štiavnici v roku 
1735.

Po odchode na dôchodok, kon-
com roku 1999, sa začal intenzív-
nejšie venovať regionálnym dejinám 
obce, kde dlhé roky žil – Dunajskej 
Lužnej. Okrem množstva článkov a 

štúdií pripravil na vydanie dve sa-
mostatné monografi e, a to Kostoly 
a kňazi farnosti Dunajská Lužná 
a Madona Žitného ostrova a tiež 
Dejinné poznávanie Mariánskych 
zázrakov.

Nemožno opomenúť, že doktor 
Vozár pomáhal pri raste aj množ-
stvu dnes už uznávaných odborní-
kov - historikov. Aj za to mu patrí 
uznanie a vďaka.

Či je to náhoda alebo riadenie 
osudu, dr. Vozár vymenil dočasnosť 
za večnosť v predvečer 260. výročia 
úmrtia Samuela Mikovíniho a nie-
koľko dní pred 60. výročím založe-
nia Ústredného banského archívu. 

Na jeho poslednej ceste v Du-
najskej Lužnej ho sprevádzali aj 
Štiavničania. Prežil v Banskej Štiav-
nici síce len  9 rokov, ale bola stále 
stredobodom jeho bádateľskej čin-
nosti, cítil sa tu ako doma a svoj 
vzácny vzťah k nej dával najavo vo 
svojich dielach. Jeho veľkému daru 
objavovať vďačí naše mesto za de-
tailné poznanie svojej histórie.

Skromným poďakovaním Ban-
skej Štiavnice a jeho obyvateľov Dr. 
Jozefovi Vozárovi, za osobný prínos 
pre Banskú Štiavnicu, bolo udele-
nie Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica, v roku 2002 – za jej sú-
stavnú propagáciu svojimi dielami, 
za šírenie jej dobrého mena doma a 
v zahraničí.

Vaša pamiatka, bude žiť v die-
lach, ktoré ste vytvorili, bude žiť vo 
vašich deťoch, vnúčatách, žiakoch a 
nasledovníkoch.

Nech spočíva Vaša  duša  v Božej 
blaženosti !

Banská Štiavnica sa lúči baníckym 
pozdravom „Zdar Boh“

Mgr. Elena Kašiarová

Ing. Juraj Čabák

PhDr. Jozef Vozár, DrSc.
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Sobota  10.4. Večer s Quentinom Tarantinom: 

GRINDHOUSE AUTO ZABIJAK 
Krimi,thriler,dráma,USA,2007,114 min.MP 18, Vstupné 2 eurá, 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 si večer vyraziť 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...

NEHANEBNÍ BASTARDI
Dráma, USA/Nemecko, 2009, 153 min.,MP 18,Vstupné 2,20eur, začiatok premietania 18:15 hod.
Jednotka zúrivých amerických Židov lačných po pomste sa rozhodne zúčtovať s deji- nami na vlastnú päsť. Pod vedením bodrého 
veterána s južanským akcentom, polovičného Apača Alda Rainesa (Pitt), nakladá s protivníkmi v duchu old-schoolových 
pravidiel divokého západu. V popredí však už od začiatku exhibuje temná postava Tretej ríše, plukovník Hans Landa 
(vynikajúci Christoph Waltz). Jeho pričinením sa víťazné ťaženie na najvyššie hlavy partaje mierne skomplikuje. 
Netušenú paralelnú akciu plánuje aj pôvabná majiteľka parížskeho kina, židovka Shosanna Dreyfusová. 
Hitler prežíva zvyčajnú hystériu moci, Goebbels dojatie nad svojím najjagavejším propagandistickým 
opusom Pýcha národa.     

Štvrtok  15.4. 

KEĎ SA MUŽ VRACIA DOMOV
Komédia,  Dánsko/Švédsko, 2008, 93 min.,MP 15,Vstupné 2 eurá, začiatok premietania 
18:15 hod.
Je leto a známy operný spevák Karl Kristian Schmidt sa vracia domov. Mestečko náhle 
ožíva a všetci jeho obyvatelia sa chystajú navštíviť vystúpenie svojho slávneho rodáka. 
Uprostred davového šialenstva a veľkých očakávaní sa nachádza plachý koktajúci Se-
bastian, čašník z miestneho hotela, ktorý je čerstvo zasnúbený s krásavicou Claudiou. 
Napriek svojej naivnej povahe sa Sebastian rozhodne snúbenicu opustiť, aby mohol 
byť so svojou životnou láskou Máriou. Ku všetkým zmätkom sa ale v tom istom čase od 
svojej lesbickej matky dozvedá, že jeho dávno mŕtvy otec je v skutočnosti živý a zdravý. 
Je to Karl Kristian, slávny spevák, ktorého má obsluhovať v hoteli.

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie 
Krížovky z č. 10/2009 znie: „Bez 
opatrnosti je i múdrosť slepá.“ 
Výhercom tento týždeň sa stáva, 

Zuzana Husarčíková, J. Straku 11, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme!

redakcia ŠN

V tajničke sa ukrýva výrok S. Butle-

ra: „Zbojníci žiadajú od teba... (do-

končenie v tajničke).

A. Staršia česká skupina, kus, 
talianske mesto, patriaci Ivkovi, B. 
Začiatok tajničky, C. Bdel, obeto-
vanie, utešujte, uhlík, D. Vykonal 
opateru, osobné zámeno, zomreli, 
E. Katarína nárečovo, žni, aparát na 
telefonovanie, F. Ruské meno, roz-

kaz, priateľka Winetua, 
G. Miroslava domácky, 
patriaci Polákovi, užaj 
H. Stred slova popasú, 
Arne rýchlo jedz, raky 
po štiavnicky, I. Koniec 
tajničky, polomer, J. Du-
sík, štát v Amerike, sta-
rorímska bohyňa úrody, 
oslovenie lorda, sivá, K. 
Ozn. ruských lietadiel, 
vybájená, telovýchovný 
prvok, Júlia, panovník, 
L.Neodborník, rieka vo 
Švajčiarsku, časť obleče-
nia, sadila.

1. Hneď, haluška 
česky, dal možnosť, 2. 
Zápor, pikantná nátier-

ka, 2. pád slova peklo, 3. Koniec 
ruských priezvisk, druh humoru, 
vlož náboj do zbrane, 4. Kopnutie, 
popruh, syn, 5. Stará žena, druh 
brodivého vtáka, 6. Horká rastlina, 
speváčka z B. Štiavnice, 7. Spojka, 
tanečnica Lolita, fyzikálna jednot-
ka P, orol nemecky, 8. Preto, časť 
nohy, vo po česky, 9. Vyrobená z 
Ebenu, vodík, opisovanie, 10. Vo-
jenská jednotka, sekla si básnicky, 
zvratné zámeno, 11. Meter, pasca 
česky, poľská letecká spoločnosť, 
český huslista so skratkou mena na 
začiatku, 12. Meno nemeckého vý-
robcu potravín, prekážalo, 13. Aj, 
doba kamenná, jazyk ruský skr., 
šarha, 14. Kyslé ovocie, chrobáčiky 
česky, 15. Katarína, obydlie kňaza, 
rastlinné maslo, 16. Ovocie – zele-
nina, stred slova melóny, otázka na 
akosť, daroval, 17. Predmety, nazí-
za, popevok, 
Pomôcky: Oetker, Pali, Palina, 

Aare, lot, Hera, ops

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

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

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
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Naše mesto so svojimi vzácnos-
ťami výrazne prispelo k tomu, 
že reprezentačnú, obrazovú, 
publikáciu - Historické mestá 
Slovenska ocenila odborná 
porota za najkrajšiu knihu o 
Slovensku za uplynulý rok. Jej 
autori, štiavnický rodák Vladi-
mír Bárta a jeho syn, venovali 
nášmu mestu až 6 knižných 
strán. 

V publikácii nájdeme nádherné 
fotografi cké pohľady na najvýznam-
nejšie štiavnické dominanty, na 
Starý a Nový zámok, Klopačku, 
Kalváriu, Piarsku bránu, súsošie sv. 
Trojice, kostol sv. Kataríny, radnicu, 
Immaculatu, budovy Baníckej a les-

níckej akadémie, na nástenné maľ-
by a sgrafi tá na fasáde galérie Jozefa 
Kollára. Veľmi pôsobivý je celkový, 
zimný, pohľad na mesto z vtáčej 
perspektívy, ako aj reprodukcie do-
bovej podoby starej Banskej Štiav-
nice. Všetky pamätihodnosti nájde 
čitateľ, v publikácii, na pláne mest-
skej pamiatkovej rezervácie. Autor 
plánu je Ing. arch. Dušan Šoltés.

Informácie o Banskej Štiavnici 
a ďalších 23 historických mestách, 
dopĺňajú texty v slovenčine, anglič-
tine a nemčine. 

Najkrajšia kniha o Slovensku má 
112 strán, na kvalitnom, kriedovom 
papieri. Obsahuje až 180 fotografi í, 
23 dobových obrázkov a 23 plánov. 
V Štátnej vedeckej knižnici v Ban-

skej Bystrici bude vystavená do 13. 
apríla. Potom si ju budú môcť zá-
ujemcovia prehliadnuť aj v niekto-
rých ďalších mestách Slovenska.

(veči)

Banská Štiavnica v najkrajšej knihe o Slovensku

Dňa 27. marca 2010 sa konalo 
2. kolo 6. ročníka Banskobys-
trického plaveckého pohára. 
Plavecké preteky sa konali v 
25 m bazéne na krytej plavárni 
v Brezne. Na pretekoch štarto-
vali plavci z plaveckých klubov 
z celého Slovenska, medzi 
ktorými nechýbali ani plavci 
z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica, ktorí si viedli veľmi 
úspešne, keď získali až 38 pr-
venstiev, čo svedčí o kvalitnej 
tréningovej príprave. Prináša-
me výsledky našich plavcov:

Muži kategória A : 

Berlanský Matúš

1. 100 poloha  - 1:17.22 
1. 200 voľ. sp. - 2:24.41
1. 100 prsia  - 1.23.29 
1. 50 znak - 35.81
1. 200 poloha - 2:44.36
1. 100 voľ. sp. - 1:05.11
1. 100 znak - 1:15.64
2. 50 voľ. sp. - 30.09

Longauer Jakub 

1. 100 motýľ - 1: 34. 69
2. 50 motýľ - 36. 67
2. 50 znak  - 39.95
3. 100 voľ. sp. - 1:15.53
 5. 50 voľ. sp. - 32.42
5. 100 poloha  - 1:23.10

Muži kategória B : 

Ernek Matej 

1. 100 motýľ - 1: 26. 20
1. 50 motýľ -  35.61
2. 50 znak - 39.85
2. 100 znak - 1:22.15
2. 50 voľ. sp. - 32.30

2. 100 poloha - 1:23.89
Orság Dalibor Daniel

2. 50 prsia  - 43.54
3. 200 prsia - 3:31.92
3. 100 prsia - 1:40.62
3. 400 poloha - 1:33.09
4. 50 vol. sp. - 37. 51
5. 100 vol. sp.1:24.04

Muži kategória C:

Ernek Šimon

1. 50 prsia  - 49.11
1. 100 prsia - 1:49.45 
1. 100 poloha - 1:39.11 
1. 100 vol. sp. - 1:23.93
2. 100 znak - 1:40.44
2. 50 vol. sp. - 35.64

Zvrškovec Leo

5. 100 prsia - 2:28. 47
8. 50 prsia - 1:01.00
8. 100 vol. sp. - 2:06.09
9. 50 vol. sp. - 50.67

Muži kategória J :

Doletina Dárius

1. 50 znak - 33.50
2. 100 poloha - 1:16.33
2. 100 vol. sp. - 1:03.68
3. 400 poloha - 5:42.89
3. 50 vol. sp. - 28.64

Doletina Dárius

1. 50 znak - 33.50
2. 100 poloha - 1:16.33
2. 100 vol. sp. - 1:03.68
3. 400 poloha - 5:42.89
3. 50 vol. sp. - 28.64

Hriňák Dávid

1. 50 motýľ - 28.09
1. 50 vol. sp. - 26.79
1. 100 vol. sp. - 1:00.16
1. 100 motýľ - 1:08.39
1. 100 poloha - 1:07.58

Muži kategória M : 

Čamaj Ján

1. 100 znak - 1:07.51
1. 50 znak - 30.64
1. 100 poloha - 1:07.26
2. 50 vol. sp. - 27.61
2. 100 vol. sp. - 59.98

Muži kategória X : 

Berlanský Andrej

1. 25 prsia - 34.32
2. 25 vol. sp. - 26.08

Ženy kategória A : 

Maruniaková Monika

1. 400 poloha - 5:46.98
1. 50 motýľ - 33. 92
1. 200 poloha - 2: 46.67
1. 50 znak - 36.00
1. 100 poloha - 1:17. 22
2. 50 prsia - 40.50
2. 50 voľ. sp. - 31.13

Ženy kategória C :

Zvrškovcová Viktória

6. 50 prsia - 1:14.11
6. 50 vol. sp. - 1:07.36

Ženy kategória D : 

Tenkelová Denisa

1. 50 prsia  - 36.11
1. 100 vol. sp. - 2:17.32
1. 200 prsia  - 2:56.09
1. 100 prsia - 1:22.92
1. 50 znak - 32.51
1. 100 poloha - 1:12.31
Štefeta 4x50 voľ.sp. MIX : Ten-

kelová Denisa, Čamaj Ján, Maru-
niaková Monika, Hriňák Dávid : 1. 
1:51.95

K dosiahnutým výsledkom našim 
plavcom srdečne blahoželáme!

red

Štiavnickí plavci opäť úspešní 

Parafín – zábaly

Parafínový kúpeľ hydratuje su-
chú pokožku rúk a nôh, obzvlášť 
počas letného obdobia, keď sa 
zvykne obúvať letná obuv. Par-
faínový vosk obsahuje vitamíny, 
kolagén, protivráskové a bieliace 
extrakty. Parafínové zábaly zlep-
šujú cirkuláciu krvi a pomáhajú 
lepšiemu vstrebávaniu výživných 
látok do kože. Pokožka, ktorá  bola 
suchá a drsná, je po použití mäk-
šia, jemnejšia so zdravým a svie-
žim vzhľadom.

Parafínové zábaly sa používa-
jú mnoho rokov aj na prehriatie 
chrbta a končatín. Doprajte si vo-
ňavý oddych pre svoje telo. Viac 
info na tel.č.: 0908 648 707.
Zábaly zo včelieho vosku

Využitie: fyzioterapia, medi-
cína, oblasti wellness. Zábaly zo 
včelieho vosku sú považované za 
novodobú metódu harmonizácie 
teplotných pomerov v ľudskom 
tele. Vyznačujú sa najväčšou hy-
gienickosťou, vysokou terapeu-
tickou účinnosťou, prírodnými a 
esteticky príjemnými materiálmi, 
jednoduchým spôsobom apliká-
cie. Včelí vosk ako jedna z foriem 
terapie teplom môže účinok ďal-
ších terapií, resp. ošetrovania iba 
znásobiť.

Indikácie:
• bolesti vo svaloch a kĺboch
• reumatické ochorenia
• syndrómy bolesti
• bolesti hlavy
• migréna
• ochorenie urogenitálneho 

traktu
• bronchitída, prechladnutie 

horných dýchacích ciest
• chlad, vnútorné napínanie
• v oblasti wellnessu vhodné 

ako blahodarná terapia na uvoľne-
nie, aróma pre zmysly a starostli-
vosť o pleť
Kontraindikácie: 

Zábaly nepoužívať pri ochore-
niach sprevádzaných horúčkou, pri 
akútnych zápaloch, pri akútnych 
posttraumatických stavoch, pri 
krvácaní, makro, resp. mikroangi-
opatických poruchách prekrvenia  
pokožky. Nevhodné pre citlivú 
pokožku, veľkoplošné poranenia 
kože, na otvorené rany a akútne 
ochorenia kože. Neodporúča sa 
použiť pri urtikarii, tuberkulóze, pri 
srdcových a cievnych ochoreniach, 
hypertónii, ako aj pri príznakoch 
alergie na včelie produkty.

Zuzana Švidroňová

Zdravoveda
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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

Šachovému klubu Opevnenie, nováčikovi súťaže, ušiel postup doslova o vlas

Možno trochu umenie a trochu 
šport, ale aj logika, taktika či 
stratégia a veda, tým všetkým 
je Kráľovská hra šach často 
titulovaná. No a aké by to bolo 
kráľovské mesto bez kráľovskej 
hry.

Po mnohých rokoch sa Štiavni-
ca opäť uchádzala o účasť v ligovej 
súťaži. Keďže mesto malo v 80. ro-
koch výborný tím, dostala Štiavnica 
výnimku priameho vstupu do štvr-
tej ligy Banskobystrického kraja. 
Kvalita tímov v tejto krajskej súťaži 
je viac než slušná, lebo často sa  pri 
dôležitých stretnutiach objavujú na 
súpiskách aj hráči z vyšších súťaží.

Odhodlanie, chuť bojovať, ale 
snáď aj trošku obavy, či sa po dl-
hej odmlke dokáže Štiavnica opäť 
uchytiť, sprevádzali ťahy prvých 
stretnutí. Ukázalo sa, ako veľmi 
môže na ceste za dobrým výsled-
kom pomôcť súdržný tímový duch 

a už po prvých kolách bolo vidieť 
že Štiavnica bude obávaným súpe-
rom, ktorého sa rozhodne neoplatí 
podceniť.

V ôsmich kolách sa osem ša-
chovníc stalo doslova bojovým 
polom, čo je 64 náročných  kvalit-
ných partií, bezmála 3000 ťahov, a 
za každým jedným premysleným 
rozhodnutím bolo odhodlanie vy-
bojovať pre družstvo maximum.

Od obrovského prekvapenia, keď 
by bol nováčik súťaže zároveň aj 
postupujúcim tímom, delil Štiavni-
cu iba nepatrný krôčik. Pri rovnosti 
bodov s druhým postupujúcim, 
remízovým vzájomným zápasom, 
rozhodlo skóre, kde nášmu Opev-
neniu chýbal jeden bodík.

Celkové očakávania tak boli pre-
konané, ale v duchu si každý hráč 
položil otázku: „Ktorýže to z tých 
bezmála 3000 ťahov rozhodol že 
sme zastali tak blízko pred postu-
povým miestom?“

Šach je tvrdý súboj myšlienok, 
psychickej odolnosti, schopnos-
ti koncentrovať sa niekedy až v 6 
hodín trvajúcom súboji. Štiavnica 
ukázala, že má aj na tomto poli čo 
ponúknuť. Chuť do ďalších bojov 
sa znásobila, a tak verím, že sa nám 
podarí urobiť čo najviac v príprave 
na ďalšiu sezónu a nadchnúť pre 
takéto aktivity aj mládež, ktorá má 
v konkurenčných kluboch silnejšie 
zastúpenia ako Štiavnica.

Banskú Štiavnicu reprezentovali:

Rudolf Toma 6 zápasov 
Stanislav Kuchyňa 7 zápasov
Ladislav Pasztor 1 zápas
Tony Zicho 8 zápasov
Norbert Píš 7 zápasov
Július Hipszki 8 zápasov
Ivan Koleda 8 zápasov
Anton Mosin 7 zápasov
Štefan Bosák 8 zápasov
Ján Cibula 3 zápasy

Šachové opevnenie BŠ

Opevnenie Banská Štiavnica na 3. mieste

V sobotu dňa  3. 4.2010 sa 
uskutočnil hokejový turnaj 
mesta Banská Štiavnica, ktorý 
slávnostne otvoril viceprimá-
tor mesta Banská Štiavnica 
Ing. Juraj Čabák. Hralo sa na 
zvolenskom zimnom štadióne 
a zúčastnili sa ho družstvá:

1. HK Banská Štiavnica
2. HK Sitňan Štefultov
3. HK Ilija 
4. HK Svätý Anton
Hralo 2x25 minút hrubého času 

a systémom každý s každým, teda 
všetky družstvá odohrali po tri zá-
pasy. Hralo sa s veľkým nasadením 
a v rýchlom tempe, pretože niekto-
ré družstvá posilnili svoje rady a 
nominovali na zápasy aj hráčov, 
ktorí ešte nedávno bojovali v I. ho-
kejovej lige. Napriek tomu sa hralo 
fair play, o čom svedčí skutočnosť, 
že za celý turnaj boli odpískané len 
štyri fauly a nikto nebol zranený.  
Jediné, čo by sa dalo kritizovať na 
celom turnaji, je to, že divácka ku-
lisa bola vytvorené len asi z 30 di-
vákov, ostatnú divácku časť tvorili 
prevažne samotní hráči.  Napriek 
tomu si hráči s chuťou zahrali a 

dosiahli nasledovné výsledky:
1. zápas HK Svätý Anton - HK  

Ilija 1 : 5
2. HK Banská Štiavnica - HK 

Sitňan Štefultov 1 : 5
3. HK Ilija -  HK Sitňan Šteful-

tov 2 : 2 SN 1 : 1
4. HK Svätý Anton - HK Banská 

Štiavnica 7 : 0
5. HK Sitňan Štefultov - HK Svä-

tý Anton 4 : 4
6. HK Banská Štiavnica - HK 

Ilija 3 : 8
Celkové poradie družstiev:  1. 

miesto HK Ilija, 2. miesto HK Sit-
ňan Štefultov, 3. miesto HK Svätý 
Anton, 4. miesto HK Banská Štiav-
nica. Z rúk viceprimátora mesta 

boli všetkým družstvám odovzda-
né spomienkové poháre a záro-
veň boli odovzdané vecné ceny 
aj najlepším hráčom, ktorými sa 
stali:  najlepší brankár z družstva 
Ilija Radoslav Mráz, najlepší útoč-
ník Jozef Sládok z družstva Ilije a 
najlepším obrancom hráč Peter 
Onderuf z družstva Banská Štiav-
nica. Cenu fair play a zároveň cenu 
pre najstaršieho účastníka turnaja 
si odniesol Lambert /Pipo/ Dobšo-
vič. Všetkým hráčom ďakujeme za 
ich účasť a tešíme sa opäť v novej 
jesennej sezóne 2010.

 Za organizátorov Dušan Lukačko a 

Ľubomír Barák

Štiavnický hokejový turnaj

Víťazné družstvo HK Ilija
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INZERCIA

Chcete predať 
svoju nehnuteľnosť? 

Právny poraden-
ský servis a predaj 
zariadime za Vás! 

Info: 0902 882 707, 
045/691 23 26

Firma Sky Trans, s.r.o.hľ-
adá zamestnanca s veľmi 

dobrou znalosťou nemecké-
ho jazyka na miesto dispo-
nenta v zahraničí. Pobyt v 
zahraničí je podmienkou. 
Info na tel č. 045/692 2080


