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Inzercia

Letná údržba miestnych komu-
nikácií Mesta Banská Štiavni-
ca je zabezpečovaná Technic-
kými službami, m. p., Banská 
Štiavnica, stredisko Čistenie 
mesta, Mestom Banská Štiav-
nica prostredníctvom tzv. akti-
vačných pracovníkov, ktorí na 
základe uzatvorenej zmluvy 
medzi Mestom B. Štiavnica a 
Okresným úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici vykonávajú verejno-
prospešné práce a v prípade po-
treby sú objednávané niektoré 
mechanizmy od externých do-
dávateľov.

Technické služby disponujú tech-

nickým a personálnym zabezpeče-

ním:

- pracovníci na manuálne čiste-
nie - 4

- Multicar Fumo so zametacím a 
kropiacim zariadením ( vymeniteľ-
ná nadstavba )

- Traktor s čelnou zhrňovacou 
radlicou a prídavným zametacím 
zariadením 

- nakladače s čelnou lyžicou 
(UNC 060, UN 050)

- vyklápacie vozidlá na odvoz 
materiálu ( AVIA 30, Škoda 706 )

- Cisterna LIAZ na kropenie a 
zmývanie.

Mesto B. Štiavnica má na zabez-
pečenie verejno-prospešných prác 
zapojených 25 občanov 3.str.

Plán letnej údržby miestnych komunikácií 

Marcové rokovanie Mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková zvolala na 30. 
marca riadne zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva.

Neprítomný PaedDr. Milan Klauz 
(ospravedlnený).

Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Programový rozpočet mesta na 
roky 2011 – 2013

- Návrh Rokovacieho poriadku 
MsZ mesta

- VZN mesta č.1/2011 Požiar-
ny poriadok mesta a personálne 
obsadenie Mestského hasičského 
zboru

- vymenovanie Miroslava Kr-
košku za veliteľa Mestského hasič-
ského zboru

- návrh  zápisu do kroniky mesta 
za rok 2009

- zadanie na spracovanie Urba-
nistickej štúdie – občianska vy-

bavenosť, lokalita Križovatka B. 
Štiavnica

- zdôvodnenie potreby zvýšenia 
fi nančných prostriedkov na do-
končenie rekonštrukcie mestských 
kúpeľov a zmenu termínu ukonče-
nia prác

- návrh mediálnej komunikácie 
mesta B. Štiavnica s občanmi v r. 
2011 – 2014 a uložilo MsÚ vypra-
covať Zmluvu s VIO TV na rok 
2011 a následne na roky 2012 – 
2014 a každoročne zapracovať do 
rozpočtu mesta sumu 25 000 eur 
na čiastočnú úhradu poskytovania 
spravodajstva za služby a vždy  k 
31.12. kalendárneho roku pred-
ložiť výročnú a zúčtovaciu správu 
spoločnosti VIO TV na MsZ. 

- pracovnú cestu poslancov MsZ 
15.4. 2011 do partnerského mesta 
Moravská Třebová na podujatie 
Dni slovenskej kultúry

- Informatívnu správu – uza-
tvorenie Deklarácie o spolupráci 
medzi tromi banskými mestami – 
Banská Štiavnica, Minas DeRiotin-
to a Broken Hil

- zámer mesta B. Štiavnica – 
založenie Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu v štiavnickom 
regióne a členstvo v nej, návrh Sta-
nov a členský príspevok na r. 2011 
vo výške 30 504 eur, ktorý mesto 

uhradí zo svojho rozpočtu
- Plán práce komisií MsZ na 

prvý polrok 2011
- priamy odpredaj pozemku p. 

Tomášovi Rűckschlossovi
- prevod pozemku p. Margite 

Krajčovej, rod. Melicherčíkovej
- zriadenie vecného bremena, 

spočívajúceho v práve precho-
du a prejazdu cez pozemok CKN 
5749/6 o výmere 56 m2 3.str.

Opravy miestnych komunikácií
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Z programu primátorky

Oznam

Pozvánka

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Mesto Banská Štiavnica, Rad-
ničné námestie č. 1 si Vás dovoľu-
je pozvať na verejné prerokovanie 
„Urbanistickej štúdie – občianska 
vybavenosť – lokalita Križovatka, 
Banská Štiavnica“, ktoré sa bude 
konať dňa 20. apríla 2011 o 16.00 
hodine v jedálni Základnej školy 
Jozefa Horáka, P. Dobšinského 
17, 969 01 Banská Štiavnica. 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

4.4.

Pracovné rokovanie na Kraj-
skom stavebnom úrade v B. Bys-
trici ohľadom riešenia problema-
tiky Zberných surovín a výstavby 
TESCA v Banskej Štiavnici.    
5.4.

Gremiálna porada vedúcich 
oddelení MsÚ.  

Uskutočnilo sa výberové kona-
nie na obsadenie miesta konateľa 
spoločnosti Bytová správa, s.r.o.   
6.4.

Účasť na poslednej rozlúčke s 
Ing. Petrom Dubčekom, synom 
Alexandra Dubčeka a poslancom 
Bratislavského samosprávneho 
kraja.  
7.4. – 8.4.

Príprava materiálov pre výjaz-
dové zasadnutie zastupiteľstva 
BBSK, ktoré sa uskutoční kon-
com apríla v Banskej Štiavnici. 

Andrea Benediktyová

Vážená pani primátorka,

dovoľte mi, prosím, povedať Vám, 
ako veľmi som sa tešila z mojej ne-
dávnej návštevy prekrásneho mes-
ta Banská Štiavnica. Táto návšteva 
bola krátka časovo, ale bohatá ob-
sahom. Naša debata o regionálnej 
ekonomike, histórii, možnostiach 
cestovného ruchu ako aj o potenci-
áli pre budúci rozvoj bola najzaují-
mavejšia a najviac obohacujúca.  

Chcem poďakovať Vám a Vašim 
kolegom za zorganizovanie pre-
hliadky mesta a jeho okolia. Banská 
Štiavnica je skutočne malebná a po-
núka návštevníkom veľa toho, čo sa 
tam dá vidieť a robiť. 

Teším sa na moju ďalšiu návštevu 
vo Vašom prekrásnom regióne.

S pozdravom
Valerie Raymond

Veľvyslankyňa Kanady

Mesto Banská Štiavnica, v za-
stúpení primátorkou mesta 
Mgr. Nadeždou Babiakovou, 
v zmysle ustanovení  zákona 
NR SR č. 564/1991 Z. z. o obec-
nej polícii v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade so 
zákonom NR SR č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom 
záujme vypisuje výberové ko-
nanie na obsadenie funkcie: 

náčelník mestskej polície

Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 09. 05. 2011 o 13.00 hod. v 
kancelárii primátorky mesta v Ban-
skej Štiavnici. 

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 
hod. alebo na tel. č. 045/6949612.

Prihlášky s požadovanými do-
kladmi treba zaslať alebo osobne 
doručiť do 29. 04. 2011 na adresu: 
Mestský úrad, Radničné námestie 
č. 1, 969 24 Banská Štiavnica na 
obálke s označením: Výberové ko-
nanie - náčelník mestskej polície - 
neotvárať.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie 
- skúška odbornej spôsobilosti 

výhodou
Iné požiadavky: 

- vek minimálne 25 rokov
- občianska bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť 

na výkon funkcie 
- osobné a morálne predpoklady

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania
- výpis z  registra trestov nie star-

ší ako 3 mesiace
- lekárske potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti na výkon funkcie ná-
čelníka mestskej polície

- lekárske potvrdenie o duševnej 
spôsobilosti doložené psycholó-
gom na výkon funkcie náčelníka 
mestskej polície 

Po úspešnom absolvovaní výbe-
rového konania musí uchádzač o 
zamestnanie absolvovať skúšku od-
bornej spôsobilosti na plnenie úloh 
zamestnanca mestskej polície.

Vyhlásenie výberového konania

Srdečné poďakovanie

Mestské kúpele – pla-
váreň,  Mládežnícka 10, 
Banská Štiavnica 

ZMENA  OTVÁRACÍCH HODÍN PRE 

BAZÉN

Pondelok: sanitárny 
Utorok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Streda: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Štvrtok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Piatok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 21.00 hod.
Nede.: 14.00 hod. – 20.00 hod.

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
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.

Tešíme sa na vašu návštevu! 
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24 Vyčistenie Hájika pracovníkmi malých obecných služieb
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Študenti 5.HA 
Vás pozývajú na

Dni Veľkonočnej kuchyne, ktoré 
sa uskutočnia dňa 13.-14. apríla.

Reštaurácia je otvorená od 11:00 
do 19:00 hod.

Teší sa na Vás kolektív 5.HA. 
Súkromná hotelová akadémia 

Drieňová 12, Banská Štiavnica 

Dňa 31.3.2011 o 15.55 hod. 
bola hliadka  MsPo  privolaná 
na sídlisko Drieňová pred  Mar-
ket CBA, kde na lavičke spal  20 
ročný M.H. z Banskej Štiavnice, 
ktorý bol značne pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Nakoľko 
vzbudzoval verejné pohoršenie, 
bol priestupok riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní.   

Dňa 31.3.2011 o 17.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že pri Komorovskom jazere horí 
lúka. Hliadka MsPo po prevere-
ní oznámenia privolala na urče-
né miesto  príslušníkov HaZZ 
z Banskej Štiavnice, ktorí oheň 
uhasili. 

Oznam MsPo 

Mestská polícia v Banskej 
Štiavnici oznamuje občanom, že 
v blízkej dobe nebude  odchy-
távať túlavých psov, nakoľko je 
plná  Karanténna stanica. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo
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1.str. 

Čistenie verejných priestorov sa 

delí na : 

1. Stále čistenie (vykonáva sa v 
pravidelných intervaloch).

2. Čistenie po zimnej údržbe 
(zber a vyčistenie zostatkov posypo-
vého materiálu).

3. Mimoriadne čistenie, neplá-
nované (po prívalových dažďoch, 
veterných smrštiach a pod.).

4. Plánované lokálne čistenie po 
kultúrnych a spoločenských akci-
ách.
1. Stále čistenie

Je opakované čistenie verejných 
priestorov nasledovne:

A) centrálna mestská zóna (ďalej 
CMZ) denne, v čase od 06.00 hod. 
do 09.30 hod. a opakované prečiste-
nie od 13.15 hod. do 14.00 hod.

B) ulice: Novozámocká, Striebor-
ná, Starozámocká, Pécha, Kutnohor-
ská (časť), Horná ružová, Dolná ru-
žová, Licharda, Vodárenská (časť), 
Bottu, Sládkoviča, Palárika, Farská, 
Mládežnícka (parkovisko),

Dolná v úseku po križovatku 
s Mládežníckou a k nim patriace 
verejné priestranstvá (chodníky, 
schody a pod.) každý pracovný deň 
v čase od 10.00 hod. do 13.15 hod. 
Čistenie úsekov v bodoch a, a b, je 
zabezpečované tromi stálymi pra-
covníkmi T.S. 

c) Sídlisko Drieňová a Ulica Fán-
dlyho je čistené denne v pracovných 
dňoch jedným pracovníkom T.S.

d) Sídlisko Juh a Križovatka sú 
čistené aktivačnými pracovníkmi 
dvakrát v týždni .

e) Povrazník, Štefultov, Pod kal-
váriou, Autobusové zastávky, Želez-
ničná stanica sú čistené aktivačnými 
pracovníkmi 1x týždenne, v pond.

f) Miestna časť Banky má zabez-
pečenú údržbu na dohodu o pra-
covnej činnosti , 3x týždenne.

g) Jergištôlňa, Hájik, Staré mesto, 
Šobov sú čistené aktivačnými pra-
covníkmi 1x týždenne, v pondelok

h) Rekreačné oblasti jazier (Vo-
dárenská nádrž – Červená studňa, 
Klinger, Belianske, Počúvadlianske) 
v čase letnej turistickej sezóny (ďa-
lej LTS) budú čistené aktivačnými 
pracovníkmi v pondelok, 1x do týž-
dňa. 

Priestranstvá na Počúvadlian-
skom jazere budú čistené aj podľa 
jednotlivých kultúrnych podujatí.

 Vývoz zmesového komunálneho 
odpadu (ďalej ZKO) je v LTS každý 
piatok, keď bude zároveň vyčistený 
priestor okolo veľkoobjemových 
nádob.
2.Čistenie po zimnej údržbe

Čistenie mesta po zimnej údržbe 
sa vykonáva v závislosti od počasia, 
keď teplota aj v nočných hodinách 
neklesá pod bod mrazu a krajnice 
ciest nemajú zmrznuté okraje. Pr-
vým bodom je očistenie od hrubých 
zostatkov posypového materiálu, 
ide najmä o manuálne narušenie 
ujazdeného materiálu. Tieto práce 
boli začaté v 11. kalendárnom týžd-
ni. 

Pre vlastný výkon je spracovaný na-

sledovný harmonogramom:

A) Zóna čistenia veľkým čistiacim 
vozidlom (do času dodania Merce-
des Unimog - dodávateľsky): Nám. 
Sv. Trojice, Radničné námestie, uli-
ce: Akademická, Kmeťa, Mierová, 
Mládežnícka, Dolná, Križovatka, 1. 
mája, Svobodu, Pátrovská, Straku, 
Energetikov, Bratská.

Chodníky podľa prejazdnosti čis-

tené malým vozidlom a aktivačný-
mi pracovníkmi. 

Predpokladaný termín prác v 
13.kalendárnom týždni. 

B) Zóna čistenia malým čistiacim 
vozidlom (Multicar Fumo):

- ulice: Sládkovičova, Pécha, 
Novozámocká, Strieborná, Kam-
merhofská, Botanická, Horná a 
Dolná ružová. Zároveň budú čiste-
né aj súvisiace chodníky a verejné 
priestranstvá. Priestory nedostupné 
pre vozidlo budú dočistené ručne 
pracovníkmi TS. 

 Predpokladaný termín prác v 13. 
kalendárnom týždni.

- ulice: Štúra, Slovanská, Ma-
tušku, Bernoláka, Hatalu, Krasku, 
Dobšinského, Pletiarska, Železni-
čiarska, Staničná a časť Fándlyho- 
po Pátrovské schody. 

Predpokladaný termín prác v 
14.kalendárnom týždni.

- ulice: Tabaková, Dolná – pred 
výškovými panelákmi, Povrazník – 
zast. SAD

Predpokladaný termín prác v 
15.kalendárnom týždni.

C) Zóna čistenia traktorom so za-
metacím zariadením:

- ulice: Na Zimund šachtu, Spoj-
ná, Budovateľská, Povrazník, Ko-
menského, Horná Huta, Štefultov 
(Obrancom mieru, Urbánka, Hut-
nícka, Hronského, Krčméryho, Ta-
jovského, Timravy (po časť záhrad-
ky), Požiarnická, Moyzesa, Bajzu, 
Nemcovej), 

Predpokladaný termín prác v 
14.kalendárnom týždni.

- ulice: Licharda, Vodárenská, 
Pod Červenou studňou, Horná a 
Dolná Resla, Hella.

Predpokladaný termín prác v 
15.kalendárnom týždni.

- miestne časti Jergyštôlňa a Banky.
Predpokladaný termín prác v 

16.kalendárnom týždni.
D) Čistenie vpustov a mreží na 

území mesta je plánované v 12. až 
14. týždni.

E) V rámci jarného čistenia budú 
pristavované aj veľkokapacitné kon-
tajnery (ďalej VKK ) na jednotlivé 
ulice s cieľom dočistenia verejného 
priestranstva a zároveň je možnosť 
odovzdania veľko-objemového od-
padu (koberce, nábytok, podlahové 
krytiny a pod.). Za veľkoobjemový 
odpad sa nepovažuje elektrood-
pad (chladničky, pračky, televízory 
a pod), ten má samostatný režim 
odvozu. Nádoby majú samostatný 
harmonogram pristavovania a budú 
postupne zverejňované v Štiavnic-
kých novinách, mestskom rozhlase 
a internetovej stránke. 

3. Mimoriadne čistenie, neplá-
nované (po prívalových dažďoch, 
veterných smrštiach a pod.).

Podľa lokality a intenzity sú na-
sadzované technické prostriedky a 
pracovníci.

4. Plánované lokálne čistenie po 
kultúrnych a spoločenských akci-
ách.

Pri kultúrnych a spoločenských 
akciách organizovaných, respektíve 
spoluorganizovaných Mestom B. 
Štiavnica sú čistiace práce zabezpe-
čené samostatnou objednávkou so 
špecifi káciou rozsahu prác.

Pri organizovaní podobných 
podujatí inými organizátormi je 
potrebné po ukončení akcie vyčis-
tiť verejné priestory, tieto práce je 
možné objednať aj na Technických 
službách, m. p., Banská Štiavnica. 

 

Peter Heiler, RTS 

Plán letnej údržby miestnych komunikácií 

1.str. 

- Dodatok č. 2 k nájomnej zmlu-
ve zo dňa 24.6.2008 uzatvorenej 
medzi Mestom B. Štiavnica a spo-
ločnosťou Salamandra Resort, a.s.

- zámer na prevod majetku me-
dzi Mestom B. Štiavnica a RNDR. 
Jozefom Jánošom.

- nového likvidátora Priemysel-
ného podniku mesta B. Štiavnica, 
š.p. „v likvidácii“, od 1.4.2011, a to 
Ing. Jozefa Ivaniča, bytom Štiavnic-
ké Bane 278

- odvolanie doterajších členov 
Dozornej rady Mestské lesy, spol. 
s.r.o.

- vymenovanie za členov Do-
zornej rady Mestských lesov, spol. 
s.r.o., Ing. Mariána Zimmermanna, 
Mgr. Karola Palášthyho, Ing. Sla-
vomíra Paloviča, poslancov MsZ, 
a Ing. Evu Demianovú, zamestnan-
kyňu Mestských lesov, s.r.o., a Ing. 
Romana Leontovyča, PhD

- odvolanie doterajších členov 
Dozornej rady Bytovej správy, s.r.o.

- vymenovanie za členov Dozor-
nej rady Bytovej správy, s.r.o., He-
lenu Koťovú, JUDr. Gejzu Wolfa, 
Ing. Juraja Čabáka, poslancov MsZ

Mestské zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie:

- kontrolu plnenia uznese-
ní zo  zasadnutí MsZ  dňa 3.2. a 
15.3.2011

- Správu o vzťahoch so zahrani-
čím na r. 2011

- Informatívnu správu o slu-

žobnej ceste zástupcu primátorky 
mesta

- Plán práce komisií MsZ na I. 
polrok 2011

- výmenu likvidátora Priemysel-
ného podniku mesta B. Štiavnica, 
š.p., „v likvidácii“Ing. Jozefa Herč-
ku, Učiteľská 1, Banská Štiavnica 
dňom 1.4.2011

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie ukončila.

ŠN

Marcové rokovanie Mestského zastupiteľstva
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Oznam

 Iste nám dáte za pravdu, že ne-
existujú také noviny, ktoré by 
sa páčili všetkým.  Čo vyhovuje 
jednému, to prekáža druhému 
a naopak.

Do našej ankety Chcete prispieť 
k skvalitneniu Štiavnických novín? 
prišlo 30 príspevkov (čakali sme 
viac). Potešilo nás, že účastníci an-
kety čítajú naše noviny pravidelne. 
Väčšina (82 %) potvrdzuje, že ŠN 
prinášajú dostatočné informácie o 
dianí v meste, zvyšok tvrdí, že iba 
sčasti. Najobľúbenejšími témami sú 
zaujímaví ľudia, významné osob-
nosti B. Štiavnice, články o kultúr-
nych a spoločenských podujatiach. 
Podaktorí sa domáhajú väčšieho 
množstva kritiky na nedostatky v 
meste. Podotýkame, že žiadne kri-
tické články nehádžeme do koša. 
Viacerí by chceli vedieť viac o práci 
poslancov MsZ. Páni poslanci, vý-
zva pre vás! Kritika sa zniesla na 
dlhé odborné články, ktoré sú pre 

mnohých málo zrozumiteľné a ne-
záživné. Ženy spravidla nezaujíma 
šport a túto stránku nečítajú. Po-
bavili nás riadky jednej účastníčky 
ankety: „  Nebaví ma šport, ale číta 
to manžel, takže môže byť.“  Po-
daktorým sa zdá príliš veľa článkov 
o odpadoch a separovanom zbere. 
„Píšte viac o ľuďoch“ – radia nám. 
Vo viacerých námetoch sa objavila 
požiadavka – viac informácií o voľ-
ných pracovných miestach. Na po-
nuky trhu práce sa orientujú špe-
ciálne periodiká, ale zvážime túto 
možnosť v spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ak 
nám to priestorové možnosti dovo-
lia. Ďalší podnet – uverejňovanie 
receptov -  hodláme v najbližšej 
dobe realizovať. Uvedomujeme si, 
že kvalita fotografi í, za ktorú nás 
kritizujete, nie je vždy najlepšia. 
Urobíme nápravu a budeme uve-
rejňovať viac fotografi ckého doku-
mentačného materiálu tak, ako si 
to želáte. Čo sa týka navrhovaného 

Právneho a Zdravotného okienka, 
budeme o ňom uvažovať, ak nám 
čitatelia budú zasielať otázky, ktoré 
ich trápia. Je to však podmienené 
nájdením odborníka, ochotného 
odpovedať bez nároku na honorár. 
(Pracujú tak aj všetci členovia re-
dakčnej rady ŠN).

Milí naši čitatelia. Ďakujeme 
všetkým, čo sa zapojili do našej an-
kety. Chceme pripomenúť, že kva-
litu našich novín môžete ovplyvniť 
aj vy zasielaním zaujímavých člán-
kov, podnetov, námetov.

Na zasadnutí Redakčnej rady 
dňa 4. apríla sme vyžrebovali 3 
účastníkov ankety, ktorým venu-
jeme najnovšiu publikáciu Ban-
skoštiavnický Salamander. 

Výhercami sú: Magdaléna Bene-
šová, B.Štiavnica, Anna Štefanková, 
Banský Studenec a Martin Kostelný, 
Šaštín - Stráže. Srdečne blahoželá-
me! Publikáciu si môžete vyzdvihnúť 
v redakcii ŠN.

Koľko ľudí, toľko chutí...
Vyhodnotenie ankety Štiavnických novín

Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

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

VKK budú dňa 08.04.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – Ul. Drieňová
1 VKK – Ul. Matušku, Štúra
1 VKK – Ul. Horná Huta
1 VKK – Ul. Na Zigmund šachtu
Do kontajnera patria odpady, 

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

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

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

Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

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

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

Heiler Peter 

riaditeľ podniku

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
08.04.2011, 09.00 do 08.04.2011, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. ener-
gie bude v Banskej Štiavnici ul. 
Horáka č.d. 1, 7 a 8.

Od 21.04.2011, 09.00 do 
21.04.2011, 11.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu opravy el. zariadenia. 
Bez el. energie budú v B.Štiavnici 
ulice Štúra, Dobšinského, Hatalu, 
Želežničiarska, Staničná a objek-
ty Antolskej pekárne a Starej trž-
nice.

Dipečing VN/NN 

Žiar nad Hronom

Morová epidémia v B. Štiavnici (dokončenie)
V januári 1711 začali členovia 
Mestskej rady rokovať, kde a 
akým spôsobom by mali posta-
viť sochu sv. Trojice. Sudca, de-
legát komory a banský majster 
sa na porade uzniesli, že posta-
via sochu sv. Trojice uprostred 
„horného ringu“ a výdavky s 
tým spojené budú rovnomerne 
rozdelené medzi mesto, banskú 
komoru a bratskú pokladnicu. 
Socha bola na tomto mieste 
aj postavená. Hoci z kameňa, 
nebola veľmi pevná. Bola ove-
ľa menšia a jednoduchšia ako 
terajšia. Slabé vybavenie bolo 
príčinou, že socha potrebovala 
stále opravy. 

V roku 1755 bola socha sv. Tro-
jice už v takom zlom stave, že by aj 
opravy vyžadovali veľké náklady. 
Vtedy zástupcovia mesta, banskej 
komory a bratskej pokladnice roz-
hodli, že na spoločné náklady posta-
via novú, v porovnaní s doterajšou 
sochou oveľa ozdobnejšiu, väčšiu, a 
teda monumentálnejšiu sochu. Po-
verili majstra Götza, kremnického 
staviteľa, aby vyhotovil nákres. Götz 

ho za krátky čas vyhotovil a podľa 
neho potom postavili ten nádherný 
projekt sochy sv. Trojice, ktorý je v 
mestskom múzeu a podľa ktoré-
ho potom verne postavili sochu sv. 
Trojice, jednu z najkrajších ozdôb a 
pamätihodností mesta. Sochu vyte-
sal Dionýz Stanetti, povestný a sláv-
ny sochár.

Immaculata v Banskej Štiavnici 
sa môže pýšiť tým, že je najväčšia 
v celej strednej Európe. Na mieste 
staršieho stĺpu z roku 1711 bol v 
rokoch 1759-1764 postavený ba-
rokový „Morový stĺp“. Stĺp navrhol 
sochár talianskeho pôvodu Dionýz 
Stanetti, ktorý vyhotovil aj všetky 
plastiky. Architektúru stĺpu podľa 
Stanettiho návrhov vyhotovil kame-
nár Karol Holzknecht. Stavbu stĺpu 
hradili mesto, banská komora a 
bratská pokladnica baníkov. Jednot-
livých investorov symbolizujú kovo-
vé erby v hornej časti stĺpu. Vyniká 
čistou baldachýnovou architektúrou 
z ryolitu z okolia Hliníka, ktorá vy-
tvorila rámec pre umiestnenie sôch 
svätych pomocníkov, cirkevnych 
patrónov sv. Jozefa a sv. Františka 
Xaverského, baníckych patrónok sv. 

Barbory a sv. Kataríny a ochrancov 
pred morovou epidémiou sv. Rocha, 
sv. Sebastiana a sv. Rozálie. 

Dnes už na pravé morové nákazy 
spomína málokto. Vďaka rozvoju 
spoločnosti a najmä zdravotníctva 
sa hygienické návyky obyvateľstva 
rozvinuli tak, že sa pravý mor dnes 
nevyskytuje prakticky nikde na sve-
te. Spoločnosť však sprevádzajú iné 
zdravotné pohromy, či už fyzické, 
alebo aj duševné. Niektoré z nich 
sa veľmi výstižne dajú pomenovať 
názvom „mor“ i dnes. Možno by 
nebolo márne, aby sa obnovilo pl-
nenie prísahy predkov štiavnických 
predstaviteľov spred tristo rokov a 
občania mesta by každý rok na deň 
svätej Trojice išli z kostola k morovej 
soche procesiou a tu sledovali sláv-
nostné bohoslužby, ktoré by mohli 
byť aj ekumenické. Takéto poduja-
tie by mohlo prispieť aj k pozitívnej 
prezentácii nášho mesta v celej spo-
ločnosti....
Podľa Edmunda Richtera, archivá-

ra mesta Banská Štiavnica z roku 

1903, z maďarčiny preložila: Brigi-

ta Herrmannová, st., upravila Mgr. 

Brigita Herrmannová
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Vyvrcholením mesiaca knihy 
býva každoročne vo všetkých 
knižniciach na Slovensku po-
sledný marcový týždeň, ktorý 
má už niekoľko rokov aj svoje 
pomenovanie- Týždeň sloven-
ských knižníc. Naša mestská 
knižnica počas neho tiež pri-
pravuje niekoľko podujatí, či 
už vo vlastnej réžii, alebo v 
spolupráci s partnermi. Zaují-
mavými najmä pre deti sú dve 
tradičné podujatia. Pre tých 
starších- deviatakov- je to LITE-
RÁRNO- VEDOMOSTNÁ  SÚŤAŽ 
s názvom „Ak vieš- odpovieš“, 
no a snáď najviac očakávaná 
je NOC S ANDERSENOM, kto-
rá otvára rozprávkové brány 
mladším čitateľom.

Spomínaná vedomostná súťaž 
pokračovala tento rok už 20. roč-
níkom. Zúčastnili sa ho všetky 
banskoštiavnické ZŠ. Na dvoj-
členné tímy deviatakov dohliadala 
odborná porota v zložení: PhDr. 
Nora Bujnová, CSc., Mgr. Mária 
Petrová (POS) a za mestskú kniž-
nicu p. Viera Luptáková. Najlepšie 
si s otázkami poradili dievčatá zo 
ZŠ J. Horáka -Julka Čížová a Vik-
tória Soročinová, druhé miesto 
po vyrovnanom zápolení obsadili 
deviataci zo SKŠ sv. F. Asisského- 
Jakub Palovič a Roberta Bohmová 
a tretie miesto sa ušlo ZŠ J. Kol-
lára- dvojici Hanka Zajdenová a 
Lucia Mihalejová. Autorka súťa-
že- knihovníčka p. Bibiana Stan-
ková odovzdala na záver všetkým 
hodnotné knižné odmeny. Škoda, 
že sa nezúčastnili aj ostatné ZŠ 
nášho okresu, pre všetkých boli 
pripravené pekné ceny. Snažíme 
sa ubrániť myšlienke, že záujem o 
literatúru u starších žiakov pokle-
sol... Možno je to naozaj predzvesť 
budúcnosti bez čítajúcej mládeže. 
Našťastie, o mladších žiakoch, 
čitateľoch mestskej knižnice, sa 
to povedať zatiaľ nemusí. Vďa-
ka mnohým učiteľom a rodičom 
máme stále deti, ktoré rady čítajú 
a pravidelne navštevujú MsK. No 
a práve z nich- čitateľov od 7 do 
12 rokov - bolo vybraných 20 naj-
aktívnejších, ktorí sa v minulom 
a predminulom roku najviac sna-
žili, aby mohli stráviť v knižnici 
neopakovateľnú rozprávkovú noc 
s pánom Andersenom, ktorý ani 
tento rok nesklamal a prišiel z ríše 

rozprávok osobne medzi deti.
Tohtoročnú rozprávkovú noc z 

1. na 2. apríla 2011 otvoril  posla-
nec MsZ v B. Štiavnici p. Ivan Beňo, 
alias pán Andersen ( ako stvorený 
pre túto rolu), rozprávkou Jozefa 
Repku- „Kto odhodil pampúšik“, 
no a celé naše rozprávkové maš-
krtné kráľovstvo malo čo do rána 
robiť, aby vinníka odhalilo. Pátral 
nielen detektív Tomáš Zlodejbojsa 
( neskutočne hodnoverný Hubert 
Hilbert), policajt Hugo ( tentokrát 
nekompromisná a energická, neo-
pakovateľná Monika Hricová), taj-
ná agentka Klobučníková (úžasná 
Vladka Luptáková s ešte úžasnej-
ším francúzskym prízvukom), vy-
nikajúco sa zhostila svojej roly 
nová posila nášho tímu- Miloš 
Javoš, alias nenápadný detektívov 
syn Jozef Zlodejbojsa, (nikto by si 
nepomyslel, že bude páchateľom 
práve on). Pátrala aj pani kráľovná, 
(tradične vedúca knižnice-p. Vier-
ka Luptáková), jej vareniachtivá 
dcéra princezná Vareška (Katarí-
na Kissová) a v neposlednom rade 
nešťastný kuchár Haluštička ( ori-
ginálna Biba Stanková), ktorý na-
šiel na zemi odhodený nahryznu-
tý pampúšik a náhle stratil chuť a 
schopnosť variť tie najvyberanejšie 
jedlá. Vďačné deti robili, čo mohli: 
súťažili, tancovali, rozmýšľali, do-
konca pátrali o polnoci pod holým 
nebom s baterkami v rukách, len 
aby prišli na meno páchateľa. Od-
menou im nebol len darček Joša 
Zlodejbojsu, ktorý svoj čin v tma-
vej noci na mieste oľutoval a daro-
val Haluštičkovi a kráľovnej vzác-
ny dar- magické lampióny šťastia, 

ktoré sme na vŕšku vypustili do 
neba, ale detské očká svietili aj pri 
dare p. Andersena, ktorý priniesol 
v náručí nádhernú rozprávkovú 
tortu z dielne p. Anky Mitterpa-
chovej, alias pestúnka Anka, ktorá 
sa mimochodom celý večer a noc 
starala o žalúdky detí a dospelých. 
A aby toho nebolo málo, jednotli-
vé tímy detí boli odmenené pek-
nými cenami aj podľa počtu získa-
ných bodov za pátranie. Zaspávalo 
sa ťažko, no okolo 3.30 nadránom 
smiech a šepot pomaly ustali, aj 
za pomoci Slovenského rozhlasu, 
ktorý neúnavne vysielal rozprávky 
do rána. Nádherná noc sa podari-
la vďaka mnohým. V prvom rade 
veľká vďaka patrí všetkým meno-
vaným vzácnym a skvelým ochot-
níkom, ktorí nezištne vytrvali až 
do konca, poniektorí aj výdatne 
pomáhali s prípravnými prácami, 
ZŠ J. Kollára za maximálnu ústre-
tovosť, Mestskej polícii, ktorá nás 
tmou sprevádzala, sponzorom : p 
Šimekovi /SIMKOR/, JEDNOTE 
/spotrebné družstvo Žarnovica/, 
pekárni HONTEX- B. Štiavnica, p. 
Segénimu- OZ , p.Romanovi Kar-
tíkovi za aktívnu pomoc, Lubkovi 
Lužinovi, ktorý nezištne všetko 
zdokumentoval, no a samozrej-
me vedeniu Mesta B. Štiavnica. 
Sme radi, že sme sa v roku 2011 
mohli pripojiť k tomuto už medzi-
národnému projektu, ktorý z roka 
na rok naberá na rozmeroch. Radi 
pritúlime deti aj o rok, nech nikdy 
nevyhasne v detskom povedomí 
myšlienka, že čítať sa predsa len 
oplatí.

Mestská knižnica

Mestská knižnica deťom Vzácne stretnutie na 
Počúvadle

Starostka obce Baďan Mgr. 
Ľubka Kuková a starosta obce 
Počúvadlo Dušan Triebušník 
pozvali na 1. apríla 2011 do kul-
túrneho domu na Počúvadle bý-
valých členov Jednotného roľníc-
keho družstva 20. výročia SNP 
Počúvadlo. Pozvanie prijalo viac 
ako sto bývalých družstevníkov. 
Už je tomu 40 rokov, čo družstvo 
vzniklo, 20 rokov, čo družstvo 
zaniklo a my, ktorí sme mali to 
šťastie v ňom pracovať, sme boli 
pozvaním milo prekvapení. Tá 
dnešná doba veru nie je ľahká 
pre nikoho, a tak spomienky na 
časy, keď sme si spoločne pomá-
hali, keď neboli na prvom mieste 
peniaze, ale priateľstvá a spoloč-
ná práca, také spomienky nám 
pomohli zabudnúť na súčasné 
starosti. Práca v poľnohospo-
dárstve nikdy nebola ľahká, no 
my všetci sme sa ju snažili vyko-
návať poriadne, s láskou a sme 
patrične hrdí na to, že sme boli 
členmi nášho družstva. Za bývalé 
vedenie predstavil stručnú histó-
riu družstva pán Ján Triebušník, 
špeciálny program pre stretnutie 
si pripravila  folklórna skupina 
„Baďančanka“, deti z MŠ v Baďa-
ne a s harmonikou prispel i Paľko 
Brada. Nechýbala teda dobrá ná-
lada, pozerali sme si staré - ešte 
čiernobiele fotografi e, pilo sa 
dobré vínko, spievalo a tancovalo 
sa pri cimbalovej muzike, Ľudka 
Blašková nám naporcovala chut-
né prasiatko,  jednoducho bolo to 
super. 

Aj týmto malým článkom by 
som sa rád poďakoval p. starostke 
a p. starostovi za výbornú myš-
lienku a všetkým tým dobrým 
ľuďom z Baďana a Počúvadla, 
sponzorom i všetkým bývalým 
členom družstva, za to, že spo-
ločne vytvorili neopakovateľnú 
atmosféru. Bolo to ako za starých 
dobrých čias, len nám chýbali tí 
bývalí členovia družstva, ktorí 
už, žiaľ, nie sú medzi nami a na 
ktorých my nikdy nezabudneme. 
Verím, že sa tešili spolu s nami z 
nebíčka.

Marian Číž

Mestská knižnica sa premenila na krajinu rozprávok
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V obci Prenčov bolo v marci 
2011 otvorené Centrum terén-
nej sociálnej služby. Centrum 
sa nachádza v prekrásnom 
prostredí Štiavnických vrchov 
v pokojnej lokalite s priamym 
napojením na hlavnú cestu. 
V blízkosti sú rodinné domy 
a nájomný bytový dom. Je to 
vhodné miesto, kde sa dá v po-
koji prežiť jeseň života. 

Sociálna služba je poskytovaná 
v domácom prostredí nájomných 
bytov. Ide o novostavbu, v ktorej 
je 22 nadštandardných garsóniek  
s rozlohou 25 alebo 30 m2 so sa-
mostatným vchodom a štyri 2-iz-
bové byty.

V 2-izbových bytoch sú vybu-
dované aj šatníky. Každý byt má 
vlastné sociálne zariadenie. Je tu 
možnosť vybrať si z bytov s kla-
sickými kúpeľňami s vaňou a WC 
alebo so sprchovým kútom. Každý 
byt má vlastnú kuchyňu. V 2-izbo-
vých bytoch je aj sporák, v garsón-
kach je dvojplatnička. Každý byt 
na poschodí má prístup na bal-
kón. Celá budova je riešená nielen 

pre mobilných obyvateľov (scho-
dy), ale aj pre imobilných (výťah 
a bezbariérový vstup). Vstup do 
budovy je zabezpečený elektronic-
kým vrátnikom, pričom každý byt 
má vlast¬ný elektronický zvonček 
napojený na domáci telefón. Vy-
kurovanie v bytoch sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom elektrickej 
energie. Každý byt má vlastný 
elektromer a vodomer. Podlahy v 
bytoch sú kombi¬náciou plávajú-
cej podlahy a keramickej dlažby. 
Verejné priestory sú vydláždené 
keramickou dlažbou. 

O obyvateľov sa stará celoden-
ná opatrovateľská služba, ktorá sa 
nachádza v budove centra. Ďalej je 
tu sociálny pracovník, ktorý oby-
vateľom pomáha pri rôznych vy-
bavovačkách a taktiež organizuje 
rôzne záujmové činnosti a aktivi-
ty. Pre obyvateľov je zabezpečené 
aj upratovanie a pranie bielizne, 
a samo¬zrejme aj stravovanie. 
Klient si môže vybrať z celodennej 
ponuky alebo si zvolí kombináciu, 
ktorá mu najviac vyhovuje. OB-
JEKT má vytvorený priestor pre 
oddych a rekreáciu.

Obec Prenčov ponúka:
Sociálne služby zo sociálneho 

balíka obce 
• opatrovateľská služba
• prepravná služba
• služby jedálne, práčovne
• a iné doplnkové služby
Možnosť aktívneho a pestrého 

využitia voľného času 
• priamo v obci - Klub dôchod-

cov
- Divadelný a folklórny súbor
- a ďalšia záujmová činnosť

- turistické vychádzky CHKO 
Štiavnické vrchy

• v okolí - Múzeum Sv. Anton, 
Slovenské banské múzeum

- technické a kultúrne pamiatky 
historickej Banskej Štiavnice, mes-
ta UNESCO

- kúpele Sklené Teplice, Sliač, 
Kováčová, ...

Viac informácií sa dozviete na 
telefónnom čísle: 0911 482 206 
alebo 045 / 672 62 44, alebo na 
www.prencov.ocu.sk

Senior Park, bezstarostné prežitie jesene života

Na základe podnetu občanov, 
dôchodcov bol aj v obci Svätý 
Anton zriadený klub dôchod-
cov pod novým názvom - Den-
né centrum  pre seniorov, ktoré 
bolo zaregistrované na Ban-
skobystrickom samosprávnom 
kraji 23.2.2010 pod číslom 177 
ako druh sociálnej pomoci.

Toto Denné centrum  slúži  ob-
čanom, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek, ale aj osobám s ťažkým zdra-
votným postihnutím.  Celá činnosť  
prebieha  na základe požiadaviek 
členov klubu a ich záujmu o rôzne 
aktivity a činnosti . Prihliada sa aj 
na ich vek a  zdravotný stav.

Naším cieľom je  povzbudzovať 
svojich členov k aktivite a spájať ich 
so životom obce. Teraz je to už iba 
na nás, aby sme dokázali, že aj se-
niori sa vedia  realizovať v rôznych 
činnostiach a svoj voľný čas vedia 
efektívne využiť. Zmyslom nášho 
stretávania je aj  to, aby človek ne-
bol sám a aspoň raz do týždňa si 

mohol odbúrať pocit samoty. 
Ono sa hovorí, že rodina je to 

hlavné, čo človek potrebuje k ži-
votu. Zázemie, pocit istoty a vedo-
mie, že ste ešte potrebný znamená 
veľa. No niekedy to nestačí, aby 
bol človek spokojný. Odrazu zis-
títe, že vás vaša rodina už nepo-
trebuje. Myslím to v tom dobrom 
slova zmysle. Vnúčatá, o ktoré ste 
sa s láskou starali, odrástli a vy ste 
ostali „nezamestnaný (á)„ a práve 
tu je riešenie vášho„ problému“ 
ako nebyť sám a ešte sa kadečomu 
priučiť, alebo niečo niekoho naučiť. 
Centrum seniorov je akoby nová 
rodina, s ktorou môžete prežívať 
svoje radosti, ale aj žiale  A za ten 
rok našej činnosti sa seniori naučili  
pliesť košíky z papiera ,servítkovú 
techniku  a na Hajnál sa šili kostý-
my a robili masky. Pod dohľadom  
Mgr. Anny Kuzmovej sa veru naše 
seniorky nedali zahanbiť a doká-
zali, že vek pre ne nič nezname-
ná a robota im išla od ruky. Pani 
Anna Šipekyová i napriek svojmu  

vysokému veku (nemôžem prezra-
diť ,lebo by ma zbila) dokázala, že 
sa vie obracať nielen pri šijacom 
stroji, ale aj pri pečení chutných 
koláčov a okrem toho má fantas-
tické nápady pri výrobe  masiek. V 
klube sa naši členovia nielen  niečo 
naučia, ale  oslavujú svoje meniny 
a narodeniny, a to pre nich veľmi 
veľa znamená.

Aj touto   cestou by som sa chce-
la   poďakovať   Ing. Janky Koreňo-

vej  za vybavenie  registrácie Den-
né centra pre seniorov. Vedeli sme, 
že našej obci chýbal  klub seniorov, 
ale akosi ho nemal kto založiť, ale-
bo lepšie povedané dať podnet na 
jeho založenie.. Niekedy netreba 
veľa, aby sa myšlienka stala sku-
točnosťou. Po roku našej činnosti 
viem, že to bolo správne rozhod-
nutie a prajem nášmu klubu veľa 
úspechov a pekných akcií.

Alica Gajanová

Denné centrum pre seniorov

Senior Park v obci Prenčov
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Oznamy

Verejná súťaž

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

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fi tnes centra. Bližšie info: 
p. Slezáková, tel.č.: 0903 696 183

Spomienkový koncert

Učitelia, žiaci, priatelia ZUŠ v 
Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zývajú na Spomienkový koncert 
venovaný Pavlovi Macákovi riadi-
teľovi ZUŠ, ktorý sa uskutoční 9. 
apríla 2011 o 17 hod. v Kostole sv. 
Kataríny.

Členské schôdze 

Výbor ZO SZTP č.125 v BŠ po-
zýva svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa usku-
toční v piatok 8. apríla 2011 o 14. 
hod. na Špitálskej 4, na Povrazníku 
v školskej jedálni. Na obe aprílové 
akcie Vás srdečne pozývame

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

PPB Betiar – odbočka č.106 v 
B.Štiavnici Vás pozýva na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoč-
ní 9.apríla 2011 (sobota) o 15 hod. 
v Kultúrnom centre na Kammer-
hofskej 1. Upozorňujeme svojich 
členov, že na uvedenej schôdzi si 
môžu uhradiť členské v čiastke 
10 € na rok 2011 v termíne do 30. 

júna. Pohrebná podpora u členov 
sa zvýšila na 285 €. Od 1.1. 2011 sú 
zmeny v tom, že sa zvýšila veková 
hranica v prijímaní nových členov 
vo veku od 18 – 55 rokov na zá-
klade prihlášky. Bližšie info Vám 
poskytnú členky  PPZ. 

p. Chladná, tajomníčka pobočky 

Výstava záhradkár

SZZ oznamuje, že dňa 16.4.2011 
sa uskutoční zájazd do Trenčína na 
výstavu záhradkár. Cena zájazdu  
je pre členov 4 €, pre nečlenov 7 €, 
info u p. B. Mojžiša, tel.č.: 0903 250 
921, alebo u p. R. Lampera, tel.č.: 
045/692 02 52, 0918 454 894.

Zájazd

Výbor SZTP v B.Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že dňa 
13.apríla 2011 usporiada autobu-
sový zájazd do divadla J.G. Tajov-
ského vo Zvolene na svetoznámu 
komédiu Lakomec. Odchod au-
tobusu z Križovatky o 8,30 hod., 
v cene 5€ sú zahrnuté cestovné a 
lístok na predstavenie. Prihlásiť sa 
môžete vždy v stredu od 8-12 hod. 
v kancelárii zväzu. 

Sprievodcovský kurz 2011

V mesiacoch apríl až jún orga-
nizuje Mestský úrad mesta Banská 
Štiavnica sprievodcovský kurz. 
Školenie nových záujemcov a ná-
sledné skúšky organizačne zabez-
pečuje Informačné centrum mesta 
Banská Štiavnica. Školenie prebeh-
ne vždy od 15:00 v dňoch 11.04. 
až 15.04. 2011  v priestoroch Kul-
túrneho centra. Srdečne pozývame 
všetkých záujemcov! Info: Mgr. Ján 
Petrík, Informačné centrum mesta 
Banská Štiavnica, e-mail: ic@ban-
skastiavnica.sk, tel.č.: 045/6949653

Úprimné poďakovanie

Smutná pravda života vraví, že 
nič netrvá večne a i život každé-
ho z nás sa zrazu skončí. Veríme 
však, že dobrí ľudia nikdy neum-
rú. Aj keď odídu z tohto sveta, to 
podstatné, čo sme na nich milovali 
ako úsmev, láskavosť, obetavosť, 
spomienky, tu zostanú navždy. 
Dňa 30.3.2011 sme sa  rozlúčili s 
naším zosnulým JUDr. Jozefom 
Benešom.

„Ťažko je opísať bolesť,
srdce puká bôľom,
keď je znenazdajky dal nám
navždy zbohom.
Spi sladko, otecko náš, manžel
môj, 
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každučký deň.“
Chceme sa touto cestou úprim-

ne poďakovať za dôstojnú rozlúč-
ku, najmú p. primátorke N. Ba-
biakovej, p. J. Simonidesovej, p. T. 
Turčanovi a Janke Bernáthovej a 
všetkým zúčastneným na rozlúčke. 
Ďakujeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a množstvo kvetinových 
darov.

manželka Mária, syn, dcéra 

a celá rodina

Spomienka  

„Tá rana v srdci bolí a nikdy viac 
sa už nezahojí. Aj teraz, keď nie si 
už medzi nami, v srdciach našich 
žiješ stále s nami.“

Dňa 9. apríla 2011 uplynul 1 rok, 
keď nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko, brat, švagor, 
známi Imrich Cicko. Tí, čo ste ho 
poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí sa dňa 
28.3.2011 prišli rozlúčiť v dome 
smútku na Frauenbergu s mojím 
milovaným manželom Milanom 
Zimmermannom, ktorý nás náhle 
opustil vo veku 61 rokov svojho ži-
vota. Osobitne ďakujem nasledov-
ným osobám, pánu farárovi Mgr. 
Dušanovi Horváthovi za veľmi dôs-
tojný cirkevný obrad, pánu Jánovi 
Jakubíkovi za prekrásnu intonáciu 
piesní, pánu Timonovi Turčanovi za 
hudobnú produkciu, Ing. Milanovi 
Durbákovi za príhovor za bývalých 
spolupracovníkov z Rudných baní, 
členom baníckeho spolku za štafáž 
pri truhle a Pohrebníctvu REQIEM 
za dôstojný pohreb. Ďakujem za 
účasť na pohrebe a za kvetinové 
dary aj bývalým spolupracovníkom 
zo Štiavnických strojární, bývalým 
spolupracovníkom z Centra služieb 
zamestnanosti - chránená dielňa 
pána Tereňa v Banskej Štiavnici, 
bývalým kolegom z Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiav-
nici, bývalým kolegom z futbalové-
ho oddielu Sitno Banská Štiavnica, 
bližšej i vzdialenejšej rodine, suse-
dom z nášho paneláku na Dolnej 
ulici a všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí prispeli k zmierneniu 
nášho hlbokého žiaľu. 

Smútiaca manželka Viera s rodinou.

Poďakovanie

Chcem povedať veľké Áno p. Pi-
kovi Michalovi, ktorý v stredu 30.3. 
od rána až do večera so svojimi 
kolegami odstraňovali poruchu na 
potrubí s teplou vodou, a tak už ve-
čer v každom byte tiekla teplá voda. 
Toto ďakujem patrí všetkým tým, 
ktorí sa postarali o odstránenie tej-
to poruchy, hoci ich mená neviem.

E.U.

27. marca moskovská televízia 
na celoštátnom okruhu odvy-
sielala reportáž o našom mes-
te. Túto informácia mi poskytla 
moja moskovská kolegyňa, ob-
divovateľka nášho mesta, kto-
rá tu bola už tri razy. Pri svo-
jej návšteve Slovenska nikdy 
Štiavnicu neobíde.

Ešte začiatkom septembra, prá-
ve v čase Salamandrových dní, 

som sprevádzala po meste mos-
kovského kameramana a jeho ko-
legu, ktorí navštívili Slovensko na 
pozvanie Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch. Starostlivo všetko 
fi lmovali a zaznamenávali si. Prá-
ve v ten deň sa konal aj šachtág, o 
ktorý prejavili tiež záujem. Keďže 
podujatie je iba pre pozvaných, 
najskôr som musela u Ing. Kaňu, 
predsedu Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku , vy-

baviť „priepustku.“ Nebol to prob-
lém, a tak sa aj dvaja moskovskí 
novinári ocitli na tomto, pre nich 
výnimočnom, podujatí, ktoré ich 
veľmi zaujalo. 

   Potešilo ma, že ich pobyt v 
našom meste sa pretavil do zau-
jímavej reportáže, propagujúcej 
Štiavnicu. Hoci ruskí turisti nena-
vštevujú masovo naše mesto, verí-
me, že odvysielaný obrázok vyvolá 
väčší záujem ruskej klientely o naše 

pamätihodnosti.  Kúpele Dudince 
v rámci doplnkového programu 
zvyknú posielať svojich ruských 
pacientov na prehliadku Štiavnice.  
Títo odchádzajú spravidla nadšení 
a spokojní s prísľubom, že pobyt 
v našich kúpeľoch a prehliadku 
mesta UNESCO budú odporúčať 
všetkým svojim známym. Dobrý 
chýr zájde ďaleko...

 NB

Banská Štiavnica v moskovskej televízii
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Pozvánka

Mnohých Štiavničanov veľmi 
znepokojila reportáž odvysie-
laná 28.marca 2011 v spravo-
dajstve TA3, hovoriaca o niči-
vých nájazdoch motorkárov 
a štvorkolkárov na už aj tak 
ťažko skúšanú Kalváriu. Neu-
veriteľný prejav barbarstva! 
Okamžite sa rozpútala disku-
sia, odsudzujúca bez rozdielu 
všetkých motorkárov, aj keď 
mnohí z nich sú správaním (ne-
známeho) páchateľa rovnako 
pohoršení a podobné obvine-
nia odmietajú. Pre objektív-
nosť som poprosila  o stanovis-
ko dvoch pánov, ktorých mená 
sú neodmysliteľne späté s mo-
tocyklovým športom v Banskej 
Štiavnici, aj na Slovensku.

Róbert Pivarči: ,,Ja osobne som 
veľmi pohoršený nad tým, čo sa 
stalo, a môžem garantovať, že 
chlapci z Automotoklubu Sitno 
tento čin nespáchali. Máme určené 
jasné pravidlá a tie dodržiavame. 
Na tréningy  sa presúvame z Du-
žiny cez Špitálku a po hlavnej ceste 
na Šobov, kde máme vybudovanú 

tréningovú trať. Poviem vám, že 
keby som toho človeka chytil …“

    Ján Krátky : ,,Samozrejme, že 
nesúhlasím s takýmto správaním. 
Práve kvôli vytvoreniu tréningo-
vých možností v súlade s ochra-
nou životného prostredia som sa 
osobne angažoval  za vybudovanie  
motocrossovej trate na Šobove. Je 
jediná na Slovensku, ktorej  pro-
jekt bol schválený tromi minis-
terstvami. Chlapci, ktorí tu jazdia, 
odviedli kus poctivej roboty, alebo 
si zaplatili poplatok. Je však rozdiel 
medzi jazdcami, ktorí to myslia 
vážne a takzvanými ,,vozičmi“. To 
sú nadšenci, ktorí sa obyčajne do-
stanú k lacným motorkám (štvor-
kolkám), pričom nerešpektujú 
žiadne pravidlá. Priznám sa, že čo 
som robil, robil som  hlavne pre 
svojho syna Martina, ktorý už ale 
v súčasnosti  spomínanú trať vyu-
žíva len zriedkavo.“

    Len pre zaujímavosť pripome-
niem, že Martin Krátky je minulo-
ročným víťazom MM SR v coun-
ty crosse a endure v kategórii SP 
E1, a už teraz trénuje s najlepšími 
jazdcami, akým je napr. Števo Svit-

ko. Je považovaný za mimoriadne 
talentovaného pretekára, ktorý 
svojimi výkonmi dosahuje špičko-
vú profesionálnu úroveň. K trénin-
gu využíva okruhy v Hurbanove a 
Štúrove, alebo  trénuje v Maďar-
sku. Takmer všetky jeho víkendy 
sa nesú v znamení tvrdých prete-
kárskych zápolení.  Pán Krátky ho 
s hrdosťou (a často i otcovskými 
obavami) na ceste za veľkým snom 
neustále sprevádza.

J.Bernáthová

A čo na to motorkári ?

Dňa 25.3.2011sa uskutočni-
lo v Baníckej krčme pri štôlni 
Glanzenberg v Banskej Štiav-
nici prijatie Jána Novotného, 
významnej osobnosti spišské-
ho a štiavnického druhej po-
lovice  20. storočia, na pôde 
Banskoštiavnicko -hodruš-
ského baníckeho spolku pri 
príležitosti jeho významného 
životného jubilea. V rámci pri-
jatia sa uskutočnil aj slávnost-
ný šachtág, počas ktorého ju-
bilant absolvoval čestný „skok 
cez kožu“ podľa § 24a pivného 
zákona. Krstným otcom mu bol 
Ing. Ladiskav Sombathy, naj-
starší člen baníckeho spolku. 

Ján Novotný sa narodil 26.3.1936 
v Levoči.  Stredoškolské vzdelanie 
získal štúdiom na Priemyselnej 
škole baníckej v Spišskej Novej Vsi 
v roku 1953, ktoré si rozšíril štú-
diom na  Priemyselnej škole stroj-
níckej v Poprade, ktorú ukončil v 
roku 1970.

Jeho prvým zamestnávateľom 
boli Mangánorudné bane Poprad 
závod Švábovce, kde pôsobil v ob-
dobí rokov 1953 – 1960 vo funkcii 
technika. Od 1960 do roku 1973 
bol zamestnancom organizácie  
Železorudné bane, n. p., Spišská 
Nová Ves, závod Kišovce – Švá-
bovce, kde zastával funkciu vedú-
ceho investičnej výstavby a neskôr 
vedúceho  likvidačných prác. Po 
ukončení likvidácie závodu v Ki-
šovciach – Švábovciach bol presu-
nutý v rámci organizácie Železo-
rudné bane na závod Slovinky, kde 
pôsobil v rokoch 1974 - 1978 vo 
funkcii vedúceho banského úseku. 
V roku 1979 sa stala jeho druhým 
domovom Banská Štiavnica, keď 
sa zamestnal na závode Rudných 
baní. Tu pôsobil až do odchodu 
na dôchodok v roku 1993 v riadia-
cich funkciách. Začínal ako vedúci 
banského úseku na Novej šachte, 
od roku 1982 vykonával funkciu 
vedúceho zmeny na banskom úse-
ku. Od roku 1996 do roku 2001 bol 

zamestnancom Povodia Hrona ako 
vedúci strediska Štiavnické Bane. 

Je dlhoročným členom Ban-
skoštiavnicko-hodrušského baníc-
keho spolku a do roku 2006 bol aj 
členom jeho riadiaceho výboru. 
Od roku 2007 sa angažuje tiež v 
novozaloženom Združení baníc-
kych spolkov a cechov Slovenska.

Venuje sa aj histórii baníctva, 
osobitne problematike štiavnické-
ho vodohospodárskeho systému 
a k danej problematike uverejnil 
sériu článkov v Štiavnických no-
vinách. V poslednej dobe rieši tiež 
problematiku ústia Dedičnej štôl-
ne Bieber, štúdiom archívnych ma-
teriálov dospel zatiaľ k niektorým 
pozoruhodným záverom.

Do štvrtého štvrťstoročia života 
mu želáme hlavné pevné zdravie a 
aby mu ešte dlho vydržala zaniete-
nosť v objasňovaní baníckej histó-
rie štiavnického regiónu.

Zdar Boh! 
Ing. Milan Durbák

Ján Novotný 75 – ročný

Banskoštiavnické 
zdravotníctvo

Dňa 1.4.2011 o 15.00 v Klube 
seniorov v Banskej Štiavnici, sa 
konalo 10. zasadnutie Redakčnej 
rady a hostí k pripravovanej pub-
likácii "Banskoštiavnické zdra-
votníctvo". 11. zasadnutie RR sa 
bude konať 29.apríla 2011.

Zúčastnili sa : MUDr. Otka 
Zigová, Mgr. Nadežda Babiako-
vá, MUDr. Jozef Kočajda B.B., 
MUDr. Filip Daninger, MUDr. 
Marian Streško, MUDr. Vilam 
Višňovský, MUDr. Mikuláš 
Nagy, MUDr. Miroslav Sasko a 
Ing. Myron Majdák.

Hostia: pani Oľga Kuchtová a 
Monika Pelachyová. Ďakujeme 
pani Julke Popracovej za čerstvé 
pagáčiky, pani Marte  Boroškovej 
za perfektnú obsluhu. 

Za RR - Vladimír Poprac

Náckova Štiavnica
7. ročník, 15. apríl 2011 o 17. 

hod. Kultúrne centrum, B.Štia-
vnica
Program: 

- privítanie „pergmónov“
- profi l osobnosti Ing. Milana 

Urbáneka
- 7. pilotná prednáška „nácko-

lógia“ Milan Šešták „Nácko a jeho 
zlje vlastnosty“

- súťaž v prednese náckových 
vtipov, špásov a príbehov v štiav-
nickom dialekte („štjavnyčtina“)

- súťažný kvíz zo znalosti „št-
javnyčtiny“
Sprievodné akcie:

- jazda historického motorové-
ho vlaku „štiavnickej Anči zo ZV 
do BŠ s odchodom zo ZV o 14,20 
hod.

- Náckov povestný výjazd vla-
kom z BŠ do Hr.Dúbravy s odcho-
dom pravidelným spojom o 14,37 
a s návratom v „štiavnickej Anči“

Podujatie sa koná pod záštitou 
primátorky Mgr. Nadeždy Babia-
kovej.   

Bližšie info: POS: 045/692 13 87, 
0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk, BŠHBS: 045/692 08 
66, 0915 855 046. 

Na vašu účasť sa tešia organizátori!
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
30.3.2011:„Ľudia a vietor sa rýchlo 
točia“ Výhercom sa stáva Alžbeta 
Kopálová, P.O. Hviezdoslava 5, 
Banská Štiavnica
V tajničke sa ukrýva výrok F. Féne-

lona: „Človek nikdy nie je vynalie-

zavejší... (dokončenie v tajničke)

A., Drobný morský živočích, 
český maliar so skratkou mena 
vpredu, urob, B., Začiatok tajnič-
ky, C., Spoluhláska slova Reneta, 
veľhad, citoslovce smiechu, po-
môcka na chodenie, centiliter, D., 
Patriaci Oone, Baltické more, WC, 
úbor, E., Zlodej, kožušina, vajíčko 
lek., vydávajúca paru, F., Kradni, 
koniec tajničky, osmička, G., Adri-
án, pracovník v odevách, ochrana 
tovaru, síra, H., Mravná dievčina 
exp., ozn. lietadiel Juhoafrickej re-
publiky, otrasie zo seba, I., Spojka, 

mesto v Mauretánii, mesto v ČR, 
Karlove..., mesto v Rusku, zn. koz-
metiky, J., Starší rakúsky pretekár 
F1, daj do páru, poranila, K., 4. 
časť tajničky, meter, L., Štátny skr., 
dajú hlasy, naliala navrch.

1., Pohrebná hostina, 2.časť taj-
ničky, české mesto, 2., Oblok, opak 
hlúpa, zázemie, 3., Vojenská hod-
nosť, predpona starí, tuto, malý zá-
mok skr., 4., Podmienková spojka, 
stred slova babinka, nočný vták, 
555 v Ríme, 5., Leonard, manželo-
va mama, opytovacie zámeno, 6., 
Adriana, psota, vpil, 7., Mišo, zn. 
dioptrie a eman,  zapojili, 8., kon-
zervovalo dymom, Okresný výbor, 
porast na lúke, 9., České mesto, 
mužské meno, pýri odzadu, 10., 
Samohlásky v slove zachovalo, nik, 
rodné číslo občana skr., 11., Po-
vala, srdcová cieva, ozn. ruských 
lietadiel,  12., Policajt česky, obaja, 
proti – predpona, 13., Staroegypt-

ský Boh Slnka, Asociácia roľníkov  
robotníkov skr., obyvateľ Saska, 
Erika, 14., Prvé písmená abecedy, 
Elena v USA, Eliáš, jednomocný 
radikál, 15., Zavýjal, 3.časť tajnič-

ky, babylonský Boh Zeme.

Pomôcky: Alyl, anti, atar, otar, 
mravka, sil, A. Mucha

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 9.4. 

ONDINE
Dráma / Fantasy ,Írsko / USA, 2009, 111 min,MP 15, Vstupné: 

2,20€

Írsky rybár Syracuse (Colin Farrell) vyloví z mora krásnu mladú ženu 
(Alicja Bachelda) a ona povie len, že sa volá Ondine. Príznačné meno, 
ktoré znamená „prichádza z mora“. Syracuse jej ponúkne prístrešie a 
ona sa usadí nielen v jeho dome, ale postupne i v jeho srdci. Tomu sa 
hovorí úlovok!Neznáma cudzinka vyvoláva mnoho otázok, ale rybáro-
va malá dcérka Annie (Alison Barry) vie celkom presne: Ondine je podľa 
nej morská víla, kúzelnou mocou obdarená bytosť z keltskej mytológie 
("Selkie" po írsky), ktorá vystupuje z vôd, aby ľuďom nosila šťastie.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 14.4. 

PRECIOUS
Dráma, USA, 2009, 109 min.MP 15, Vstupné: 2,20€

Claireece Precious Jones má šestnásť a čaká už svoje v poradí druhé 
dieťa. Jej situácia nie je práve najlepšia. Stále chodí na základnú školu, 
nevie čítať a okrem vlastného podpisu ani veľmi písať. Miestu, ktoré na-
zýva domovom dominuje despotická matka a domáca idyla pripomína 
psychickú mučiareň. Únikom sú pre dievčinu snové pasáže, v ktorých 
samu seba vidí ako fi lmovú hviezdu, fotomodelku či tanečnicu. Zmie-
rená so svojou moletnou postavou je obdivovaná a milovaná.  
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Kurz Kubánskej Salsy
Pozývame vás na Kurz Kubánskej Salsy 

pre všetky vekové kategórie.

Zápis a prvá ukážková hodina bezplatne.

7.4.2011 o 17:00 hod. 

v KC Banská Štiavnica na Kammerhofskej ul. č.1.

Viac na www.salsabb.sk. 

Cigánski diabli
24.4. 2011 (nedeľa) 

Skvelý Veľkonočný koncert známeho orchestra spestrený vystú-

pením Vanessky Šarkoziovej. 

Lístky už v predpredaji v Informačnom centre, Nám. sv. Trojice, 

045 694 96 53.

7.5. 2011 (sobota) Flora Magica: Kvetinová šou

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA

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

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  

okolí, tel.č.: 0905 551 791
Dám do prenájmu obchodné  

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

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

Predám 2-izbový byt čiastočne  
prerobený OV 60 m2, cena dohodou, 
tel.č.: 0903 566 913

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

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

Predám 3-izbový byt na Drieňovej  
(64m2) alebo vymením  za 1 alebo 
2- izbový + doplatok, cena dohodou, 
súrne, tel.č.: 0908 814 885 

Inzercia
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Jarná cena Žiliny 
18. – 20. 3. 2011

Bazén : 50 m . Štartovalo 41 klu-
bov zo Slovenska, Čiech , Maďarska 
a Slovinska.

Výsledky našich plavcov : 

Kat. OPEN muži – bez rozdielu 
veku 

Adamský Marián : 

50 m voľ. sp. - 26.07 15. 
200 m voľ. sp. - 2:10.43 12.
100 m motýľ -1:01.48 5.
Hriňák Dávid : 
50 m voľ. sp. - 27.20 31.
200 m voľ. sp. - 2:16.01 24.
100 m motýľ - 1:04.02 12.

Kat. OPEN ženy – bez rozdielu 
veku 

Tenkelová Denisa : 

200 m voľ. sp. - 2:17.97 7.
50 m znak - 31.85 3.
200 m poloha - 2:31.26 4.

BBSK- POS Žiar nad Hronom- 
Pracovisko B. Štiavnica, Škol-
ský internát pri OSŠ obchodu 
a služieb v B. Štiavnici a Mesto 
Banská Štiavnica usporiadali 
23.marca ďalšie mimoriadne 
úspešné mladé podujatie ART 
PÓDIUM 2011.

Pestrý kaleidoskop tempera-
mentu, mladosti a krásy vytvorili 
študenti, ktorí mali možnosť pred-
viesť svoj talent pred rovesníkmi, 
ale i vzácnymi hosťami. Na úvod sa 
predstavili hudobné talenty Domi-
nika Janovičová a Silvester Lukáč 
spevom a hrou na gitare a klavirist-
ka Eva Paprčková. Všetci traja štu-
dujú na SPŠ S. Mikovíniho. Sprie-
vodného slova sa ujali Mgr. Mária 
Petrová a študent SOLŠ Ivan Donič. 
Temperamentné tance v podaní 
skvelých Texasiek navodili v sále tú 
správnu atmosféru. Svoje spevácke 
a gitarové majstrovstvo ponúkol i 
hosť Tomáš Počai. Študent SOŠL, 
huslista a spevák Ondrej Švába, za-
spieval pieseň z muzikálu Na skle 

maľované. Jedným z najpríjemnej-
ších prekvapení večera bola žiačka 
ZUŠ v B. Štiavnici Diana Krnová, 
ktorá si úžasným spevom a per-
fektnou angličtinou získala obdiv a 
rešpekt publika. Dve pôvabné štu-
dentky SOŠL, klaviristka Alexandra 
Mešterová a speváčka a gitaristka 
Zuzana Tužinská ponúkli takmer 
rozprávkovo-romantické skladby. 
Gymnazistka Katarína Mojžišo-
vá zarecitovala pôsobivú báseň z 
vlastnej tvorby. Žiaci LDO ZUŠ 
Katarína Špinerová, Martin Herian 
a Jonáš Paučula ukázali skutočné 
herecké majstrovstvo v etude o pre-
hnane starostlivých rodičoch. Po 
Dianke Krnovej a Texaskách ovládli 
pomyselné pódium študenti ŠOŠL 
a ich originálne ,,zelené“ vystúpe-
nie. Ako prvý sa predstavil Valentín 
Priehoda s lesným rohom, Jaroslav 
Orság navodil publiku zimomriav-
ky majstrovským vábením jeleňa, 
Jozef Semerák a Zdenka Naďová v 
pôsobivých kostýmoch predvied-
li inteligenciu krkavca, a Viktor 
Brádňanský zaspieval a zahral na 

heligónke. O občerstvenie a ochut-
návku miešaných nápojov sa počas 
programu starali študenti SOŠ OaS 
Martin Voštiar a Dominik Ulbrík. 
Veľkonočnú tabuľu pripravili štu-
dentky SHA Agnesa Csordásová a 
Martina Pacherová, ako inšpiráciu 
pred blížiacimi sa sviatkami jari. 
Kaderníčka Petra Andorová so svo-
jou modelkou predviedli úpravu 
účesu na spoločenskú príležitosť.
Pri módnej prehliadke im asisto-
val Mgr.Marian Palášthy. V závere 
programu prečítala príhovor pani 
primátorky vedúca odboru školstva 
PaeDr.Viera Ebert a s poďakovaním 
sa rozlúčila p.riaditeľka PhDr.Viera 
Gregáňová. Ohnivý a strhujúci zá-
ver patril barmaskej šou v podaní 
Martina Th omka a Dominika Ul-
bríka. 

Srdečná vďaka organizátorom, 
hosťom, účinkujúcim a pedagó-
gom, ktorí sa mladým talentom  
venujú neraz aj nad rámec svojich 
povinností. Srdečná vďaka všetkým 
za tento výnimočný večer.

J.Bernáthová

Art Pódium 2011Hviezdne trio zažiarilo

Jedinečný jazzový projekt Re-

troACT EXperience Bosorak Tour 

2011 aj v Banskej Štiavnici.

Nový hudobný projekt M. Vali-
horu (bicie), Oskara Rózsu (basgi-
tara) a Eugena Vizváryho (klávesy) 
- trojice vynikajúcich slovenských 
hudobníkov, spojených putom 
priateľstva, záľubou v retre a naj-
mä v hudbe, mal šancu ukázať svoj 
drive aj v našom meste.

V nedeľu 3.4.2011 sa v Kultúr-
nom centre predstavili so zmesou 
acid jazzu, funku a soulu, a svoje 
hudobné cítenie pretavené do vy-
gradovaných skladieb osviežili ab-
solútne ľudským rozmerom. 

Ako hovorí Martin Valihora: 
“Trio je magické číslo, prežíva-
me veľa zábavy a na hudbe, ktorú 
sme sa rozhodli hrať, sme vyrást-
li a vyrástli na nej aj naši rodičia. 
Máme radi, keď sú veci organické. 
Čím menej techniky a rôznej elek-
troniky, tým poctivejšie môžeme 
hudbu hrať. Najkrajší pocit je, keď 
cítim, že sa môžeme vyvíjať, neja-
kým spôsobom to vidieť na sebe a 
hlavne navzájom sa prekvapovať."

Myslím že príjemným prekva-
pením pre nás bolo ich profesio-
nálne vystúpenie, prešpikované 
nekopírovateľnou originalitou.

Banská Štiavnica bola jedným z 
31 miest, v ktorých sa tento jedi-
nečný koncert uskutočnil, a verím, 
že uspokojil každého návštevníka.

Za podporu ďakujeme Hotelu 
Grand Matej a pivovaru Steiger.

Zuzka Patkošová

Stredná priemyselná škola Sa-
muela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici organizovala súťaž 
Svet okolo nás, ktorá bola ur-
čená pre žiakov základných 
škôl z celého Slovenska. Súťaž 
pozostávala z 3 častí a bola za-
meraná na biológiu, ekológiu 
a životné prostredie. Súťažné 
otázky boli zverejňované po-
stupne na internetovej stránke 
školy www.mikovini.sk. Prvú 
časť otázok škola zverejnila 
koncom januára, druhú a tretiu 
v prvej polovici februára 2011. 
Vyplnené odpoveďové hárky 
na SPŠ Samuela Mikovíniho za-
slalo 214 žiakov. 40 úspešných 
riešiteľov úloh súťaže získalo 
3-dňový pobyt (ubytovanie a 
stravovanie) v rekreačnom za-
riadení Penzión pod Sitnom na 
Počúvadle. Pobyt do súťaže ve-
noval majiteľ tohto rekreačné-
ho zariadenia pán Peter Ernek, 
ktorému za to patrí obrovská 
vďaka.  

Pobyt sa uskutočnil v termíne 

21.-23.3.2011. Niektorí žiaci vyu-
žili možnosť ubytovať sa už v ne-
deľu 20.3.2011. Zúčastnilo sa ho 35 
žiakov z rôznych kútov Slovenska 
(z Nitry, Veľkého Krtíša, Žarnovi-
ce, Krupiny, Prievidze, Handlovej, 
Banskej Bystrice, Čierneho Balo-
gu, Rimavskej Soboty, Trenčína, 
Ružomberku, Sebechlieb, Rabče, 
Zvolenskej Slatiny a pod.). Piati 
žiaci sa ospravedlnili a na pobyt 
neprišli pre chorobu, alebo pre 
účasť na chemickej olympiáde. 

Žiakom sa venovali stredoškolskí 
učitelia, ktorí vyučujú na SPŠ Sa-
muela Mikovíniho odborné pred-
mety študijného odboru životné 
prostredie. Pre účastníkov pobytu 
mali pripravený bohatý program. 
V rámci turistiky žiaci spoznali Po-
čúvadlo a jeho okolie, oboznámili 
sa s Banskoštiavnickým vodohos-
podárskym systémom, navštívili 
Banskú Štiavnicu – spoznali his-
torické centrum mesta, Botanickú 
záhradu, expozíciu Nového zám-
ku. Navštívili tiež priestory SPŠ 
Samuela Mikovíniho, kde sa oboz-
námili so študijnými odbormi ško-

ly. Bližšie spoznali študijný odbor 
životné prostredie, geodéziu, kar-
tografi u a kataster, biotechnológiu 
a farmakológiu, chemickú infor-
matiku a tiež umelecky zamerané 
študijné odbory - konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo so zameraním na 
omietky a štukovú výzdobu, kon-
zervátorské a reštaurátorské práce 
so zameraním na papier, staré tlače 
a knižné väzby, propagačné výtvar-
níctvo, propagačnú grafi ku, dizajn 
– grafi cký a priestorový dizajn a 
odevný dizajn. Na Štiavnických 
Baniach videli prácu sokoliarov zo 
Základnej školy s materskou ško-
lou Maximiliána Hella. 

Na záver sa chcem ešte raz po-
ďakovať p. Petrovi Ernekovi, bez 
ktorého by sa tento pobyt nemo-
hol uskutočniť. Žiakom umožnil 
stráviť 3 dni v krásnom prostredí 
Štiavnických vrchov. Niektorí boli 
v Banskej Štiavnici a na Počúvadle 
po prvý raz a podľa ich vyjadrenia 
to bol jeden z ich nezabudnuteľ-
ných zážitkov.

Ing. Miroslav Jausch

zástupca riaditeľa školy

Súťaž: Svet okolo nás
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Už od roku 2008 hráme priateľ-
ské hokejové zápasy s našim 
partnerským mestom. Ani teraz 
tomu nebolo inak a náš Hokejo-
vý klub neregistrovaných hrá-
čov z Banskej Štiavnice privítal 
partnerov z hokejového klubu 
Slovan Moravská Třebová, aby 
odohral odvetný priateľský ho-
kejový zápas. Všetci sme sa veľ-
mi tešili na našich priateľov a 
samozrejme sme boli zvedaví, 
ako sa im darí u nich doma. 

Hokejisti pricestovali v piatok 
večer, aby si lepšie oddýchli pred 
zápasom, ktorý sa hral už tradič-
ne v sobotu 19.3.2011 o 17:00h. na 
zimnom štadióne vo Zvolene. Pred 
zápasom sme poskytli našim hos-
ťom oddych v plaveckom bazéne, 
pozreli sme si drevený betlehem 
a potom sme sa posilnili chut-

ným obedom. Zápas vo Zvolene 
začal presne o 17:00h. ako inak 
so všetkými ofi cialitami, ktoré k 
takýmto stretnutiam patria. Roz-
hodca Jaroslav Kosorín vhodil prvé 
buly a začalo sa hrať. Samozrejme, 
že už od začiatku bolo vidieť snahu 
domácich o víťazstvo v tomto zá-
pase, ale prvá tretina tomu vôbec 
nenasvedčovala, pretože skončila 
v pomere 1:3 pre hostí. Úvod dru-
hej tretiny bol z našej strany veľmi 
úspešný a naša hra sa začala vyrov-
návať, podarilo sa nám dotiahnuť 
stratu o dva góly a podržali nás vý-
borné výkony brankára Slavomíra 
Blahúta. Hra z našej strany začala 
byť výrazne lepšia a po druhej tre-
tine bol stav 6:5 pre domácich. V 
tretej tretine sme si povedali, že už 
nemáme čo stratiť, preto sme hrali 
uvoľnene, aby nedošlo k zbytoč-
ným zraneniam alebo k nervozite 

hráčov na oboch stranách. Po po-
slednom zapískaní rozhodcu na 
konci tretej tretiny bol konečný vý-
sledok spečatený a konečná remíza 
8:8 bola tým spravodlivým výsled-
kom pre obe mužstvá. Nerozhodný 
výsledok neurčil víťaza, preto na-
sledovalo po 5 trestných strieľaní. Z 
našich hráčov boli úspešní Andrej 
Macko a Ľubomír Barák, naopak 
hostia strelili len jeden gól a víťaz-
stvo bolo naše. Ďakujem všetkým 
hráčom za ich kolektívny výkon a 
hru v duchu pravidiel fair play a 
za to, že sme už od roku 1998 stále 
hladní po ľadovom hokeji a aj toto 
víťazstvo je pre nás amatérov veľ-
kým úspechom. 

Góly za naše mužstvo vsietili: 
Pavel Hanzlík 2, Dušan Lukačko 2, 
Marián Skarba 1, Silvester Burian 
1, Marek Peťko 1, Rastislav Smutný 
1 a góly z trestných strieľaní pre-

menili Andrej Macko a Ľubomír 
Barák.

Zostava tímu HK Banská Štiav-
nica: brankár Slavomír Blahút, hrá-
či: Dušan Lukačko, Ľubomír Barák, 
Rastislav Smutný, Pavel Hanzlík, 
Andrej Macko, Marek Peťko, Pa-
vol Burian, Silvester Burian, Ma-
rián Skarba, Michal Skarba, Dušan 
Vahlandt, Patrik Pavlík, Vladimír 
Baraňayi, Roman Kmeť a Michal 
Maruniak. 

Záverom je nutné skonštatovať, 
že naši hokejisti opäť úspešne re-
prezentovali svoje mesto, aj keď 
nešlo až tak o výsledok, ale o to, 
že zvíťazila dobrá myšlienka usku-
točniť hokejový zápas a utužiť tak 
vzťahy medzi dvoma bratskými ná-
rodmi. Tešíme sa už teraz na zápas 
v Moravskej Třebovej.

Za HK Banská Štiavnica

JUDr. Dušan Lukačko

Hokej: Slovensko – Česko 
11 : 9 /tretiny 1:3, 6:5, 8:8, trestné strieľania 2:1/

IV. liga – JUH dospelí 15. kolo

B.Štiavnica - Kováčová 0:0 
Zostava: Pažout, Halát, Hanzlík 

A., Necpal, Pajerský, Šima, Kosec 
(69’ Lupták), Čiliak (75’ Číž), Barák, 
Kminiak, Dulaj 

Stretnutie prinieslo svižný futbal. 
Hostia pôsobili v 1. polčase futbalo-
vejším dojmom. Už v 5’ nepremenili 
vyloženú šancu, ktorú zmaril bra-
vúrne chytajúci Pažout. V tej istej 
minúte mohol skórovať Kminiak, no 
jeho prudkú strelu z hranice 16-tky 
zmaril gólman hostí. V 8’ hostia zno-
va pohrozili, no bezhlavo riešili tu-
tovku. Obrovská šanca hostí prišla v 
31’, keď úplne sám išiel útočník hostí 
na nášho brankára, no ten skvele za-
siahol, a tak sa 1.polčas skončil bez 
gólov. V 2. polčase sme boli lepším 
mužstvom, no nepremenené šan-
ce sa ukázali ako rozhodujúce pre 
výsledok stretnutia. V 48’ prudký 
center do veľkého vápna zahral ob-
ranca hostí rukou, no nariadený 
pokutový kop Kminiak nepremenil, 
keď jeho prudká strela len opečiatko-
vala brvno. V 54’ sa predral v 16-tke 
cez obranu hostí Kminiak, spätnou 
prihrávkou našiel úplne voľného Ko-
seca, no ten z 8 m netrafi l prázdnu 
bránu. O výsledku mohli rozhodnúť 

hostia v 66’, no samostatný nájazd 
znovu zlikvidoval Pažout. Po tomto 
momente obe mužstvá stále predvá-
dzali útočný futbal, no už bez väčších 
šancí, a tak sa po poslednom hvizde 
rozhodcu zrodila spravodlivá remí-
za.
IV. liga dorast 15. kolo 

V stretnutí sa červenalo
B.Štiavnica – Šalková 1:2 (1:2)

Gól: 19’ Ducho, Č.K. 69’ Pastier, Č.K. 
82’ Čík

Lichner – Szabo, Ferenčík, Ladic-
ký, Déneši (46’ Schrom), Židík, Po-
tančok, Pastier, Ďurovič (64’ Šemo-
da), Čík, Ducho (53’ Meňuš)

III. liga SŽ – B. Štiavnica – Dudince 0:1 
(0:0)

MŽ - B. Štiavnica – Dudince 5:0 (2:0)
Góly: Prokaj 2, Glézl, Chovan, Šarkézi

Kam na futbal?

IV. liga 16.kolo 10.4. o 15,30 hod. 
Hliník/Hr. - B.Štiavnica, Kováčová - Š. 
Bane

IV. liga dorast 16.kolo 10.4. o 13 
hod. Hliník/Hr. - B. Štiavnica

III. liga SŽ a MŽ 14.kolo 10.4. o 10 – 
12 hod. Žiar „B“ - B.Štiavnica

II. trieda 10.kolo 9.4. o 15,30 hod. 
B.Štiavnica „B“ – O. Grúň, 10.4. o 
15,30 hod. B. Belá – H. Hámre

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 

Prehra, výhra a remíza našich zástupcov
4. liga sk. JUH – 15. kolo

Š. Bane – Žiar/Hr. 1:2 (0:1)
Š. Bane: Sekula - M. Pavlík, Holmík, 

V. Pavlík, Osvald, Holík (87’ Košar-
ník), Spišiak (85’Hrubčo),  Turkota, 
Ševeček, Michalek, Ondrík.

Obidve mužstvá zvolili opatrný 
začiatok, no už v 15’ sa hostia po ne-
vinnej akcii ujali vedenia Čamajom 
0:1. Potom mali hostia miernu pre-
vahu, vytvorili si 2 dobré šance, no 
neskórovali. Domáci mali v 1. pol-
čase len 1 šancu, no V. Pavlík mieril 
len do rúk hosťujúceho brankára. 
V 2 polčase sa domáci snažili viac, 
prebrali iniciatívu. V 68’ brankár 
hostí fauloval v 16-tke Michaleka a 
sám postihnutý premenil penaltu a 
vyrovnal na 1:1. V 78’ kopali hostia 
z polovice ihriska priamy kop a po 
nedorozumení domáceho brankára 
so svojimi obrancami vstietil víťazný 
gól hostí Macejko. Potom sa domáci 
snažili aspoň vyrovnať, no najväčšiu 
šancu nevyužil Holmík, a tak si hos-
tia spod Sitna odviezli 3 body.
Ostatné výsledky:

Málinec – D. Strehová 2:1, V.Blh – 
Č.Balog 0:2, Revúca – Hliník 1:2, Brus-
no – Divín 2:0, B. Bystrica – Poltár 1:0

2. trieda sk. JUH – príp. zápas:

Podhorie – Prenčov 2:3 (1:2)

Góly: Tomaška, Š. Beňovic, Chovan
Pred jarnou časťou nedošlo v kádri 

Prenčova k žiadnym personálnym 
zmenám. Problém však nastal na 
brankárskom poste, keďže ochran-
ca Prenčovskej svätyne je dlhodobo 
zranený.  
Lovčica – Trubín – B.Belá 1:1 (1:1)

Gól: J. Javorský

Program jarnej časti 2.triedy:

10.kolo 10.4 o 15,30 hod. Prenčov – 
V. Lehota, B. Belá – H. Hámre

11.kolo 17.4. o 16 hod. M. Lehota – 
Prenčov, B. Belá – voľno

12.kolo 24.4 o 16 hod. Prenčov – O. 
Grúň, B. Belá – M. Lehota

13.kolo 1.5. o 16,30 hod. B. Belá – 
Prenčov

14.kolo  8.5. o 16,30 hod. Prenčov – 
S. Teplice, H. Beňadik – B. Belá

15.kolo 15.5. p 16,30 hod. H. Beňa-
dik – Prenčov, B. Belá – B. Štiavnica 
„B“

16.kolo 22.5. o 17 hod. Prenčov – H. 
Hámre, B. Belá – O. Grúň

17.kolo 29.5. o 17 hod. B.Štiavnica 
„B“ – Prenčov, B. Belá – O. Grúň

18.kolo 5.6. o 17 hod. Prenčov – 
voľno, S. Teplice – B. Belá

Roman Kuruc

Futbal: Spravodlivá remíza
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INZERCIA

Klátiky štiepa-
né do krbu, sporáku 

(25,33,40cm) - 36€/m³
Väčší odber cena 

dohodou!
Dovoz zdarma už pri 

odbere/1m³
Kontakt: 0944 164 590

SPS a.s.
PROPAN – BUTAN

KVALITA A BEZPEČ-
NOSŤ

CENA za 10 kg FĽAŠU
12 € aj s DOVOZOM 
Tel.č.: 0908 919 680

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny•Bez-

lepkové potraviny•Dia, Bio po-
traviny•Kvitnúce čaje•Dopln-
kový tovar•Netradičné darčeky 
Dolná ul. (nad Kooperatívou)

Tel.č.: 0911 168 999

Ponúkame na predaj rodinný dom  
OKÁL v pôvodnom stave, v Banskej 
Štiavnici časť Pod Kalváriou o rozlo-
he 117 m2. Cena podľa znaleckého 
posudku. Kontakt: 0905 462 865, 
0918 591 928.

Predám 3-izbový byt v OV v Ban- 
skej Štiavnici - sídlisko Drieňová. 
Tel.č.: 0903 785 660

Predám chatu so záhradou v zá- 
hradkárskej oblasti, tel.č.: 0905 226 
264

Predám 4-izbový byt v tichej loka- 
lite v obci Pukanec. Byt je po čiastoč-
nej rekonštrukcii, má plastové okná, 
zateplený. Byt je s balkónom, rozloha 
bytu je 72m2, cena bytu je 30 000€, 
kontakt: 0917 671 169

Predám pozemok okr. B.Štiavnica  
- Počúvadlo, 704 m2, cena: 9.900 Eur. 
Tel.č.: 0911 119 209

Služby

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

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

Pílenie palivového dreva  na  
klátiky - cirkulárom, motorovou 
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Inzercia

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914 291  
265

Autovýfuky, tlmiče, spojky, tel.č.:  
0907 181 800

Ubytujem v 1-izbovom byte v cen- 
tre mesta 2-3 osoby, študentov príp. 
zamestnaných, tel.č.: 0915 615 521

Kúpim starý drevený betlehem  
alebo fi gúrky, tel.č.: 0907 710 630

Odstúpim predajňu na sídlisku  
Drieňová, tel.č.: 0905 706 915

Predám gamatky, cena dohodou.  
tel.: 0914 194 462

Predám spoľahlivý DAEWOO  
LANOS 1,5 63 kW, motor po GO, 
nová STK a batéria, cena 1600 € pri 
rýchlom jednaní zľava 200 €, rodin-
né dôvody, tel.č.: 0907 522 842 

Prijmeme čašníka/čku, brigádni- 
ka/čku do reštaurácie. Prax v odbore 
a znalosť cudzieho jazyka je plusom. 
Kontakt: 0915 311 190.


