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Dňa 19.apríla sa konalo pracov-
né stretnutie primátora nášho 
mesta Mgr. Pavla Balžanku s 
ministrom životného prostre-
dia SR doc. Ing. Jozefom 
Medveďom, PhD. a s ostatnými 
predstaviteľmi tohto rezortu 
počas operatívnej porady 
ministra, ktorá sa uskutočnila v 
Slovenskom banskom múzeu v 
Banskej Štiavnici.

Súčasťou programu pána mi-
nistra bolo aj slávnostné otvorenie 
výstavy najlepších prác z celoslo-
venskej výtvarnej súťaže „My sa ne-
vieme sťažovať nahlas“ v Galérii Jo-
zefa Kollára. Tento rok bola témou 

vystavených prác detí z materských 
škôl, žiakov základných, stredných 
škôl a ZUŠ ochrana prírody a kra-
jiny, organizovaná pri príležitosti 
Medzinárodného roku biodiverzity. 
Po vernisáži bola pripravená v štu-
kovej miestnosti Galérie Jozefa Kol-
lára tlačová konferencia . Hlavnou 
témou bol návrat Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š.p., do 
Banskej Štiavnice. Podľa slov pána 
ministra, stalo sa tak na základe 
dôkladnej analýzy, ktorá potvrdila 
opodstatnenosť návratu podniku 
späť do nášho mesta. V priebehu 
mája tohto roku sa generálne riadi-
teľstvo SVP, š.p., opäť vráti do Ban-
skej Štiavnice.  4.str.
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Návrat vodohospodárov do mesta
V priebehu mája sa generálne riaditeľstvo SVP, š.p., opäť vráti do Banskej Štiavnice

Budova sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku

„Je dobré poznať históriu svoj-
ho mesta, chrániť pamiatky, no 
najdôležitejší sú aj tak ľudia“. 

Tento výrok Jeho Excelencie 
veľvyslanca spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska 
Michaela Robertsa azda najlep-

šie charakterizuje hlavný cieľ jeho 
návštevy Banskej Štiavnice. 

Na pozvanie primátora mesta 
Pavla Balžanku poctil obyvateľov 
Štiavnice svojou návštevou veľvy-
slanec jednej zo svetových veľmocí, 
Jeho Excelencia Michael Roberts. 

Program návštevy pána veľvy-

slanca bol ladený nezvyčajne – 
hlavným cieľom návštevy neboli 
stretnutia s politickými reprezen-
tantmi, ale stretnutia s obyčajnými 
ľuďmi. A hoci sa Banská Štiavnica 
ako mesto Jeho Excelencii veľmi 
páčila, Štiavničania pána veľvy-
slanca doslova nadchli.  4.str.

Veľvyslanec na návšteve u nás
Banská Štiavnica a Štiavničania pána veľvyslanca Veľkej Británie veľmi očarili  
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Vyberáme z čiernej skrinky
Výrub drevín na Ul. L. Svobodu

Dobrý deň, prosím o informá-
ciu, či bol výrub drevín na Ul. L. 
Svobodu pred pár dňami povolený 
a z akého dôvodu (dreviny boli 
vyrúbané pozdĺž komunikácie, ne-
vyzerá to z dôvodu tiesnenia). Som 
znepokojená, ako postupne miznú 
stromy zo sídliska. Druhá otázka: 
kto striháva stromy a kríky na síd-
lisku? Ste spokojní s realizáciou? 
Podľa mňa ide o neodborný zásah, 
nie ošetrenie. Ďakujem.

Zuzana, Drieňová 

Odpoveď:

Výrub drevín na Ul. L. Svobo-
du pred blokom B-2 bol povolený 
a vykonaný v súlade s rozhodnu-
tím, ktoré vydalo Mesto Banská 
Štiavnica. Parcely sú vo vlastníctve 
mesta. Dôvodom výrubu drevín 
pri komunikácii bola príprava plo-
chy pre rozšírenie počtu parkova-
cích miest „v súlade s uznesením  
MsZ č.129/2009 zo 14.12.2009. 
Stromy a kríky na ploche priľahlej 
k obytnému domu boli vypílené 
z dôvodu tienenia a aj preto, že 
svojím vzrastom a blízkosťou za-
sahovali do stien domu, ktorý sa 
momentálne zatepľuje. Za tieto vy-
pílené dreviny je určená povinnosť 
náhradnej výsadby 50 ks listnatých 
alebo ihličnatých drevín na sídlis-
ku Drieňová. Strihanie stromov a 
kríkov je vykonávané individuál-
ne samotnými nájomníkmi, ktorí 
dreviny vysádzali alebo dodávateľ-
sky. Finančné možnosti mesta mo-
mentálne neumožňujú pravidelné, 
každoročné ošetrovanie stromov a 
kríkov na celom území mesta.

Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora 

Oprava cesty

Chcel by som sa opýtať kompe-
tentných, či sa tohto roku „dožije-
me“ opravy cesty na sídlisku Drie-
ňová, na Ul. Dr. J. Straku, keďže 

minulý rok sa na nás úplne zabu-
dlo a cesta je v dezolátnom stave! 
Dočkáme sa teda?

Miro

Oprava Ul. Dr. Jána Straku!

Dobrý deň! Považujem sa za 
občana Banskej Štiavnice, ktorý 
samozrejme tiež platí dane mes-
tu tak isto ako iný a verím, že nie 
som jediný, keď sa pýtam našich 
zvolených poslancov či aj Ulica Dr. 
Jána Straku patrí medzi historickú 
časť mesta, pretože tak vypadá aj 
napriek každoročne opravenému 
asfaltovému povrchu s prepáče-
ním tým „fénom na vlasy“, a to 
vždy nakoniec letnej sezóny, pri 
čom každý rok jazdíme po ceste, 
ktorá vypadá horšie ako ktorákoľ-
vek poľná cesta. Pokiaľ do tohto 
kútika mesta ešte nik z vás neza-
vítal, prosím, nech sa páči prísť sa 
pozrieť, radi vás uvítame a dúfam, 
že sa konečne opraví do normálne-
ho stavu.

Občan BŠ

Odpoveď:

Ul. Dr. Jána Straku nie je na 
okraji záujmu samosprávy. Jej 
nevyhovujúcu stav sme plánova-
li riešiť už v minulom roku, keď 
bola stavba navrhnutá v rozpočte 
mesta, ale k realizácii nedošlo. Na 
tento rok je pripravená a schválená 
rekonštrukcia povrchu, jej predláž-
denie a nové vyznačenie miest 
pre parkovanie – rokovanie MsZ, 
14.12.2009, uznesenie č.129/2009. 

Táto realizácia, s rozpočtovým 
nákladom  32 000 EUR, prinesie 
zvýšenie počtu parkovacích miest 
a zlepší podmienky pre pobyt vo-
zidiel na tejto ulici. Na túto tému 
bol uverejnený príspevok v čísle 
12 ŠN, na str. 2 Mrzí ma trochu 
ironický podtón podpísaného prí-
spevku, občan BŠ.

Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora

Dňa 12.4.2010 o 10.45 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Kammerhofská došlo 
k poškodeniu dopravnej značky 
nákladným motorovým vozid-
lom. Hliadka MsPo príchode na 
miesto zistila vodiča nákladného 
motorového vozidla a následne 
privolala hliadku OO PZ.   

Dňa 12.4.2010 o 22.40 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Učiteľská, kde dochádzalo k 
rušeniu nočného pokoja. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že v byte A.B. z Banskej 
Štiavnice dochádza k rušeniu 
nočného pokoja. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.   

Dňa 13.4.2010 o 12.15 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v miestnej časti Hájik sa po 
miestnej  komunikácii  pohybuje 
osoba pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide 
o M.S. z Banskej Štiavnice, kto-
rý pod vplyvom alkoholických 
nápojov vzbudzoval verejné po-
horšenie. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.   

Dňa 14.4.2010 o 16.15 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Bratská, kde došlo k fyzic-
kému napadnutiu jedného zo 
štvorice chlapcov. Po príchode 
hliadky MsPo  na miesto bolo 
zistené, že ide o Š.K., Š.K. ml. 
obaja z Banskej Štiavnice a I.J. z 
Baďana, ktorí fyzicky napadli P.F 
z Banskej Štiavnice. Vec je v rie-
šení OO PZ.

Jozef  Mego

zást. náčelníka MsPo

Bolo...

19. 4.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie s ministrom životného 
prostredia SR p. Jozefom Medve-
ďom a s ostatnými predstaviteľmi 
rezortu počas porady ministra, 
ktorá bola v SBM v Banskej Štiav-
nici.   

Vernisáž XII. ročníka súťažnej 
výstavy detských a študentských 
prác s ekologickou tematikou so 
zahraničnou účasťou „My sa ne-
vieme sťažovať nahlas“ v priesto-
roch Galérie Jozefa Kollára.  

Na pozvanie veľvyslanca štá-
tu Izrael v SR J.E. Zeev Bokera 
sa primátor mesta zúčastnil na 
slávnostnom programe pri prí-
ležitosti 62. výročia nezávislosti 
štátu Izrael.
20. 4.

Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie s generálnou riaditeľkou 
SACR JUDr. Svetlanou Gavo-
rovou k nadchádzajúcej letnej 
turistickej sezóne a možnostiam 
prezentácie nášho mesta doma i 
v zahraničí.  

Kontrolný deň k realizácii re-
kultivácie skládky odpadov. 
21. 4.

Zasadnutie Mestskej rady. 
Účasť na slávnostnom otvo-

rení 30. ročníka Celoslovenskej 
súťaže zručnosti škôl s lesníckym 
zameraním v múzeu vo Svätom 
Antone.

Bude...

22. – 24. 4. 

Primátor mesta sa spolu s de-
legáciou poslancov MsZ zúčastní 
na 15. ročníku medzinárodného 
festivalu „Dni slovenskej kultú-
ry“, ktorý organizuje partnerské 
mesto Moravská Třebová. Naše 
mesto reprezentovali umelecké 
súbory Texasky, Paradajz Pikčr, 
Sokoliarska skupina sv. Bavona, 
Živé šachy, atď.  
26. 4.

Zasadnutie Valného zhromaž-
denia spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
29. 4. – 2.5.

Uskutoční sa prezentácia mes-
ta Banská Štiavnica v priestoroch 
Veľvyslanectva SR vo Veľkej Bri-
tánii spojená s vernisážou výsta-
vy banskoštiavnického autora 
Arpáda Pála.  

Andrea Benediktyová 

Oznam o prerušení dodáv-
ky elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
04.05.2010, 09.00 do 04.05.2010, 
14.00 bude prerušená dodávka

elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v B. Štiavnici ul.

Strieborná, Akademická č. 
1-15, A. Kmeťa č. 1-17, Kamern-
hofská č. 1-10, obchody a podni-
katelia na uvedených uliciach a 
banka Dexia.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Slávnostné prijatie študentov z partnerského mesta Šoproň v obradnej   
miestnosti Radnice
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Polícia informuje 

Oznam

Krádež

Dňa 16.04.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vznese-
né obvinenie  osobám D.K. bytom 
Banská Štiavnica a M. K., bytom 
Banská Štiavnica, Šobov za trestný 
čin  „ Krádež “ podľa § 212  ods. 
2 písm. a ods. 3 písm. b Trestné-
ho zákona, spáchaného formou 
spolupáchateľstva, ktorí sa dňa 
15.04.2010 v presne nezistenom 
čase v podvečerných hodinách vlá-
mali do neobývaného domu na Ul. 
Úvoznej v Banskej Štiavnici, odkiaľ 
odcudzili  1 ks práčka zn. Romo, 1 
ks drevený stolík, 1 ks detská sto-
lička s pleteným podsedákom, čím 
spôsobili škodu majiteľovi domu  
pánu I. M., bytom Handlová, vo 
výške 300,- €.  Za uvedený skutok  
hrozí páchateľom trest odňatia slo-
body až na 3 roky.
Zanedbanie výživy

Dňa 14.04.2010  bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vznesené 
obvinenie  osobe M.S. bytom Ban-
ská Štiavnica  za trestný čin  „ Za-
nedbanie povinnej výživy “ podľa § 
207 ods. 1 ods. 3 písm. a, písm. b 
Trestného zákona, ktorý aj napriek 
tomu, že vie o svojej vyživovacej 
povinnosti voči svojim deťom, si 
ju úmyselne neplní pravidelne, čím 
mu vznikol dlh na omeškanom 
výživnom vo výške 741,- €. Za uve-
dený skutok  hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

plk. JUDr. Gejza Volf, Riaditeľ PZ ZH

Rekultivácia skládky Principlac 
sa presunula z papierovania do 
reality. So zmiznutím snehovej 
pokrývky sa začali stavebné 
práce. Po prípravných prácach 
a vytýčení stavby začala úprava 
telesa skládky na požadovaný 
tvar. Táto fáza bude ešte trvať 
2 – 3 týždne, potom sa začne 
s konštrukciou uzatváracích 
vrstiev (odplyňovacia, tesniaca 
a krycia).

Pri skládke bola v týchto dňoch 
zriedená aj prekládka komunálne-
ho odpadu, kde sa bude prekladať 
zmesový odpad do veľkokapacit-
ných (Abroll) kontajnerov, a bude 
sa v nich odvážať na externú sklád-
ku.

Znamená to, že na skládke Prin-
ciplac, hoci je uzatvorená, začína 
byť poriadne živo. 

Pripomínam len, že skládka mu-
sela byť uzatvorená, keďže nespĺňa 
požiadavky modernej legislatívy 
- nemá tesniacu fóliu. Na jej uza-
tvorenie sa nám podarilo získať 
fi nančné prostriedky v rámci pro-
jektu „Uzatvorenie a rekultivácia 
skládky odpadov na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný, v Banskej Štiav-
nici“, podporeného z operačného 
programu Životné prostredie v cel-

kovom objeme 1,7 mil. eur.
Skládka je už od 1.2.2009 uzatvo-

rená, je kontrolovaná a prístupová 
cesta je opatrená rampou. Akékoľ-
vek čierne skládky budú riešené cez 
mestskú políciu.

Svoje odpady, najlepšie vytriede-
né, prineste na zberný dvor – areál 
Technických služieb, Ul. E. M. Šol-
tésovej 1, kontakt: 0908/272 630.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Rekultivácia skládky Principlac

Občania Banskej Štiavnice a 
okolitých obcí si vedia predsta-
viť, že slušné živobytie im po-
skytne miesto, v ktorom žijú. 

Dlhé roky  sa hovorí o možnos-
tiach, ktoré poskytujú pamiatky 
a pekné prírodné prostredie pre 
rozvoj turizmu a vznik pracovných 
príležitostí. Nie je to však jednodu-
ché. Vo viacerých článkoch v po-
sledných číslach ŠN je problema-
tike turizmu venovaná pozornosť.  
Hľadáme turizmus spojený s  nový-
mi nápadmi, hľadáme,  čo môžeme 
ponúknuť  návštevníkom.

Všetko, o čom hovoríme, má 
veľmi úzku spojitosť so stavom 
kultúrnych pamiatok a prírodného 
prostredia .

Darí sa nám v tomto smere? Na-
priek mnohým pozitívnym zme-
nám máme ešte dlhú cestu pred 
sebou. Dnes chátrajú banícke pa-
miatky v krajine, padajú chránené 
budovy v Pamiatkovej rezervácii 
a v areáloch pamiatok sa agresív-
ne  preháňajú motorky (Kalvária, 
tajchy). Naše poklady  si  nechrá-
nime. Tu niekde odhaľujeme súvis-
losti medzi hodnotami okolo nás 
a schopnosťou ich uplatniť v pro-
spech turizmu.

Lokalita Historické mesto Ban-
ská Štiavnica a technické pamiatky 

okolia, naša „Zem baníkov“,  bola 
v roku 1993 zapísaná do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO.  
Slovenská republika sa zaviazala 
chrániť ju na základe medzinárod-
ného dohovoru.   

Značka UNESCO je významná, 
je to elitný klub. Stáva sa lákadlom 
pre návštevníkov z celého sveta. 
Kde sú? Po 17 rokoch od zápisu už 
tušíme, že neprídu sami od seba.  

Je dôležité prispieť k zlepše-
niu stavu pamiatok a  prírodného 
prostredia, pochopiť a vážiť si ich 
hodnotu. Je potrebné zosúladiť ich 
ochranu so zámermi turizmu tak, 
aby sme mohli nasledujúcim ge-
neráciám náš poklad so cťou odo-
vzdať.

Na základe akútnej potreby  
riešiť súčasný stav  Mesto Banská 
Štiavnica  v spolupráci s Minis-
terstvom kultúry SR   zabezpečilo 
spracovanie Manažment plánu Lo-
kality  UNESCO. 

V týchto dňoch boli ukončené 
práce na 1.etape, ktorá bola za-
meraná na zber a vyhodnotenie 
podkladov a údajov o hodnotách 
a problémoch územia. Spracoval 
sa sumárny prehľad hodnotných 
geologických, architektonických, 
urbanistických a prírodných atrak-
tivít územia. Ukončila sa právna 
analýza problémov územia. Vytvo-

rili sa predpoklady pre užšiu spolu-
prácu s obyvateľmi a k vytváraniu   
lepšieho vzťahu k nášmu pokladu. 
Vytvorili sa predpoklady na za-
loženie spoločnej profesionálnej 
organizácie pre ochranu hodnôt 
územia a jeho využívanie pre udr-
žateľný turizmus.

Spomenuté aktivity boli možné 
aj vďaka výbornej spolupráci  spra-
covateľov  s mestom, obcami, so 
Slovenskou agentúrou životného 
prostredia (Geopark), Pamiatko-
vým úradom, Správou Chránenej 
krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, 
Slovenským banským múzeom  a 
mnohými ďalšími odborníkmi. 

V najbližšom období sa do va-
šich schránok dostane informačný 
plagát o Manažment pláne Lokality 
UNESCO a celý výstupný materiál 
si budete môcť pozrieť aj na www.
banskastiavnica.sk.

Do konca roka 2010 bude spra-
covaná konečná podoba plánu, 
ktorý pomôže  zlepšiť podmienky 
života obyvateľov a pobytu  náv-
števníkov.  

Ing. arch. Ľubica Paučulová, koordinátor  

Ing. Adela Prefertusová, MsÚ Banská 

Štiavnica, oddelenie výstavby, rozvoja 

mesta, územného plánovania a životné-

ho prostredia 

Ing. Michal Pálka, Baten & Partners 

Slovakia, s.r.o.

Manažment plán Lokality UNESCO

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 
obchodnú verejnú 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 , zastavané plochy 
a nádvoria v k. ú. Banská Štiavnica

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

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

Bližšie informácie a podklady k 
verejnej obchodnej súťaži si záu-
jemcovia môžu vyzdvihnúť na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici, odd. 
právnom a správy majetku, tel: 045 
-6949637, 0905413945

e-mail: majetok@banskastaivnica.
sk. Podklady aj na www.banskastiav-
nica.sk



4 22. apríla 2010AKTUALITY

1.str. Následne program mi-
nistra pokračoval prehliadkou taj-
chov - unikátnych vodných nádrží, 
ktoré sú súčasťou historického vo-
dohospodárskeho systému v okolí 
Banskej Štiavnice.

Na návrat Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š.p., (ďalej 
len SVP, š.p.) sme sa opýtali pri-
mátora nášho mesta Mgr. Pavla 
Balžanku: 

P. primátor, ako vnímate fakt, 
že SVP, š.p., bude mať opäť sídlo v 
Banskej Štiavnici?

„Vnímam to veľmi pozitívne. 
Banská Štiavnica zažila vo svo-
jej histórii niekoľko veľkých dní. 
Dní, ktoré sa dajú nazvať s veľkým 
D. Som presvedčený, a slová pána 
ministra Medveďa to potvrdili, že 
aj dnešok je pre Banskú Štiavnicu 
takým dňom „D“ – SVP, š.p., so 
svojím generálnym riaditeľstvom 
a sídlom sa vracia späť do Banskej 
Štiavnice.“

Čo od toho očakávate? 
„Očakávam, že mesto opäť zís-

ka silného, stabilného a dobrého 
partnera. Partnera, ktorý sa vedel v 
rámci svojej pozície zasadiť o regio-
nálny rozvoj v lokalite, zapísanej na 

listine UNESCO aj vďaka unikát-
nym vodohospodárskym dielam, 
banskoštiavnickým tajchom. O 
priamych sociálnych a ekonomic-
kých dopadoch teraz nie je priestor 
hovoriť. Je však jednoznačné, že 
budú pozitívne, ako napríklad nie-
koľko nových pracovných miest.“

Ako hodnotíte celý tento pro-
ces? 

„Tak ako sme boli smutní, keď 
vodohospodári odchádzali, tak 
máme dnes dôvod na radosť. Toto 
rozhodnutie sa nerodilo jedno-
ducho. Samospráva mesta, jeho 
predstavitelia a aj obyvatelia Ban-
skej Štiavnice urobili, podľa mňa, 
maximum v roku 2007, aby SVP, 
š.p., zotrval v našom meste. Padli 
tam však vtedy „nejaké“ argumen-
ty a na základe tých argumentov 
sa rozhodlo o odsťahovaní. Dnes 
je situácia úplne iná, sú tu nové 
podklady a podnik sa vracia do 
Banskej Štiavnice. Ako primátor, 
ale aj ako obyvateľ nášho krásneho 
mesta som veľmi rád a som hrdý, že 
sme boli opäť schopní v prospech 
starobylej Banskej Štiavnice naladiť 
konštruktívnu politickú atmosféru 
s konkrétnymi pozitívnymi výsled-

kami pre našich obyvateľov. Na 
tomto mieste by som chcel úprim-
ne poďakovať Vláde SR pod vede-
ním pána premiéra Róberta Fica a 
za silnú osobnú angažovanosť pánu 
podpredsedovi NR SR Miroslavovi 
Čížovi, pánu ministrovi Jozefovi 
Medveďovi, pánu generálnemu 
riaditeľovi SVP, š.p., Štefanovi Bo-
rušovičovi, pánu predsedovi BBSK 
Vladimírovi Maňkovi a v nepo-
slednom rade pani prednostke 
MsÚ Nadežde Babiakovej.“

Kedy dôjde k presťahovaniu?
„Pán minister zadal úlohu zrea-

lizovať presídlenie do konca mája 
2010. Sme v úzkom kontakte s ve-
dením podniku a prípade potreby 
poskytneme pomocnú ruku. Fak-
tom je, že predstavitelia rezortu a 
aj samotnej inštitúcie SVP, š.p., sa 
vyjadrili k personálnym otázkam 
tak, že chcú čerpať predovšetkým 
z regionálnych zdrojov. Rovnako 
aj iné aktivity, ktoré sa budú viazať 
na stabilizáciu podniku v našom 
meste, budú čerpať z miestnych 
zdrojov a z regiónu mesta Banská 
Štiavnica.“ 

Za rozhovor poďakoval Michal Kríž

Návrat vodohospodárov do mesta
Odpoveď pracovníka stavebné-

ho úradu Ing. Vavru k interpelácií 
poslanca I. Beňu - ako prebiehajú 
práce na príprave výstavby TESCA. 
Keďže Mesto B. Štiavnica nie je in-
vestor pripravovanej stavby, mô-
žeme verejnosti poskytnúť len tie 
informácie, ktoré sú nám známe.

Dňa 21.11.2008 bolo pod č.sp. 
3296/2008/Výst. tunajším staveb-
ným úradom vydané územné roz-
hodnutie pre umiestnenie stavby 
s názvom „Supermarket TESCO 
1k B. Štiavnica“ pre spol. HRIVIS 
dealing, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bra-
tislava. Toto rozhodnutie nadobu-
dlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 
a platí dva roky, t.j. do 29.12.2010. 
Do tohto obdobia je potrebné, aby 
stavebník podal žiadosť o staveb-
né povolenie, inak rozhodnutie o 
umiestnení stavby stratí platnosť. 
Do súčasnej doby sme žiadosť o 
stavebné povolenie nedostali. Pod-
mienkou výstavby je vybudovanie 
náhradných priestorov pre zber 
kovového šrotu spoločnosti Zber-
né suroviny, a.s., Žilina, nakoľko 
sa stavba TESCA umiestňuje aj na 
pozemkoch Zberných surovín. Z 
uvedeného vyplýva, že spoločnosť, 
ktorá bude zastupovať spoločnosť 
TESCO STORES, môže požiadať 
tunajší stavebný úrad až po získaní 
stavebného povolenia pre náhrad-
ný dvor zberu kovového šrotu.

V súčasnosti prebieha územné 
konanie spojené so stavebným ko-
naním pre stavbu s názvom „Zber-
né suroviny“. Umiestnenie stavby 
náhradného dvora je dosť proble-
matické, nakoľko máme negatívne 
stanovisko vlastníka susedného 
pozemku k danej výstavbe. Sta-
vebník má stavebnému úradu ešte 
predložiť chýbajúce doklady, ktoré, 
podľa našich predpokladov, budú 
doložené do konca apríla 2010 a 
následne bude vydané stavebné 
povolenie.

Ak všetko pôjde podľa vopred do-
hodnutých postupov a nevyskytnú sa 
nepredpokladané okolnosti, výstavba 
náhradného dvora Zberných surovín 
bude prebiehať v letnom období, sú-
bežne bude prebiehať stavebné kona-
nie pre stavbu TESCA a jeho výstav-
ba by mohla začať ešte v tomto roku. 
Ako som uviedol na začiatku, vý-
stavba náhradného dvora Zberných 
surovín a samotného TESCA nie je 
realizovaná v réžii Mesta B. Štiavnica, 
a preto termíny realizácie oboch sta-
vieb je samozrejme len náš odhad.

Ing. Robert Vavro, Stavebný úrad

BUDEME MAŤ TESCO

1.str. V úvode programu nav-
štívil pán veľvyslanec v sprievode 
pána primátora lokalitu Šobov, aby 
sa na mieste oboznámil so životom 
Rómov a sociálne slabých obyva-
teľov mesta. Hoci bolo evidentné, 
že na Šobove žijú chudobní ľudia, 
významného hosťa príjemne pre-
kvapili svojím aktívnym postojom. 
Rómovia zo Šobova prezentovali 
organizáciu Šukar Dživipen, ktorá 
sa v spolupráci s mestom snaží o 
zlepšenie života Rómov na Šobove, 
a to najmä vzdelávaním najmen-
ších. Len štvor – päť - ročné deti z 
materského centra ukázali hosťom, 
ako sa učia písať písmenká a ako ich 
baví učiť sa a pripravovať na školu. 
Dospelí zas čistotou priestranstiev 
na Šobove ukázali, že sa o poriadok 
vedia postarať aj sami. 

Druhým stretnutím v programe 
pána veľvyslanca bolo stretnutie 
so študentami gymnázia a katolíc-
kej školy, ktorým predniesol pred-
nášku o tom, čím všetkým sa zao-
berajú diplomati – od  klimatických 

zmien, až po rozširovanie Európ-
skej únie. Študenti oboch škôl strá-
vili zaujímavý čas v diskusii s pá-
nom veľvyslancom a reprezentovali 
svoje školy výbornými znalosťami 
anglického jazyka. 

Najväčie zo stretnutí s aktívnymi 
Štiavničanmi čakalo pána veľvy-
slanca po obede. Jeho Excelencia p. 
Michael Roberts predniesol počas 
výročnej schôdze Slovenského zvä-
zu telesne postihnutých „Pozdrav 
zo zeme baníkov – Walesu“, z ktoré-
ho pochádza. Wales býval podobne 
ako Štiavnica kraj plný baní, no jed-
ného dňa bane zavreli a ľudia prišli 
o prácu. Napriek ťažkej rane osudu 
obyvatelia Walesu zmobilizovali v 
sebe silu a znovu našli prosperitu 
pre svoje mestá. Plná sála milých 
ľudí, pestrý kultúrny program a 
vrelé uvítanie na významného hos-
ťa zanechalo hlboký dojem. 

Na záver návštevy sa pán veľ-
vyslanec v sprievode pána primá-
tora poprechádzal uličkami cen-
tra Štiavnice. Na Ružovej ulici sa 

stretol s brigádujúcimi aktivistami 
Banskoštiavnického skrášľovacieho 
spolku, s ktorými spoločne zasadi-
li krík ruže. Členovia spolku boli 
živým dôkazom toho, ako obyva-
telia, ktorí aktívne riešia problémy 
svojho mesta, dokážu svoje mesto 
pretvoriť na krajšie a príjemnejšie 
miesto pre život. 

Historická Banská Štiavnica na 
pána veľvyslanca hlboko zapôso-
bila, no najväčší zážitok z mesta si 
pán veľvyslanec odniesol zo stret-
nutí z ľuďmi, ktorí svojou dobro-
voľnou aktivitou – či v práci s chu-
dobnými deťmi, práci s mladými 
ľuďmi, činnosti telesne a zdravotne 
postihnutých, či v skrášľovaní ulíc 
pretvárajú Štiavnicu na mesto, v 
ktorom sa dobre žije.

Marek Kapusta, projektový manažér

Veľvyslanec na návšteve u nás
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Tento rok sa všetci priaznivci 
lyžovania konečne dočkali a v 
Hodrušskej doline sa otvorilo 
lyžiarske stredisko. Lyžiarska 
sezóna je za nami, a preto sme 
sa opýtali p. Lindy Benkovej 
zo Salamandra Resort, ako 
hodnotí uplynulú prvú sezónu 
v lyžiarskom stredisku.

1. Ako ste spokojní s návštevnos-
ťou lyžiarskeho strediska? 

Lyžiarske stredisko bolo bolo 
otvorené od 22.12.2009 do 
27.3.2010, z toho bolo v prevádzke 
92 dní. Na začiatku pred nami stála 
neľahká úloha spropagovať už tak 
dlho očakávané spustenie strediska 
a dostať nové lyžiarske stredisko do 
povedomia návštevníkov. V tomto 
smere sme boli milo prekvapení, 
lebo už po pár dňoch nás podporili 
nielen mnohí “domáci“ návštev-
níci, ale začali prichádzať i ľudia z 
okolia Nitry, Prievidze či Bratislavy. 
Osobitne nás tešili návštevy našich 
maďarských susedov. 

Celková návštevnosť však bola 
limitovaná technickým zázemím 
a zariadeniami pre poskytovanie 
doplnkových služieb, akými sú reš-
tauračné služby, služby požičovne, 
skiservisu či toaliet. Tieto zariade-
nia boli v nultej sezóne riešené len 
provizórne – dočasne, čo sa hlavne 
prejavovalo v ich obmedzenej kapa-
cite. Ďalším obmedzujúcim aspek-
tom je i naďalej absencia ubytova-
cieho zariadenia v bezprostrednej 
blízkosti strediska.

2. Aké problémy sa vyskytli pri 
prevádzkovaní lyžiarskeho stre-
diska, boli aj sťažnosti, čoho sa 
týkali? 

Stredisko má za sebou svoju prvú 
– nultú sezónu, ktorá bola pre nás 

rozhodujúca. Uvedomujeme si, že 
stojíme na začiatku a máme pred 
sebou ešte veľmi dlhú cestu. Naše 
nedostatky sú nám známe, bohu-
žiaľ, všetko chce svoj čas a hlavne 
fi nančné prostriedky. Ako hlavný 
problém vidíme príjazdovú cestu z 
obce Hodruša Hámre, ktorú pova-
žujeme za potrebné opraviť a na via-
cerých úsekoch rozšíriť na prejazd 
dvoch áut. Rovnako by sme radi 
uľahčili príchod z Banskej Štiavni-
ce, aby bolo stredisko dostupné au-
tom až po vrcholovú stanicu. 

3. Čo treba zlepšiť v kvalite slu-
žieb do budúcnosti?

Služby je potrebné hlavne dobu-
dovať. Týka sa to prevádzky gas-
tronómie a doplnkových služieb, 
ktoré sa bezprostredne spájajú s 
lyžovačkou. Do budúcej sezóny by 
sme chceli hlavne interne zastrešiť 
prevádzku apres ski baru, a tým i 
zvýšiť kvalitu a množstvo ponúka-
ných jedál a nápojov. Veríme, že 
vlastným technickým zázemím pre 
doplnkové služby zvýšime kvalitu aj 
rôznorodosť servisu.

4. Ako chcete pritiahnuť ešte viac 
návštevníkov v budúcej sezóne? 

Ako som už spomínala vyššie, za 
náš hlavný „nedostatok“ považuje-
me absenciu ubytovacieho zariade-
nia v blízkosti strediska. V súčas-
nosti musí každé jedno stredisko 
o zákazníka tvrdo bojovať, čo sa 
odráža i na požiadavkách návštev-
níkov. Tí v prevažnej miere nie sú 
ochotní dochádzať, vyžadujú uby-
tovanie priamo pri svahu. 

Plánujeme ďalej organizovať 
rôzne eventy, súťaže, cenové akcie 
a zvýhodnenia, rozširovať ponuku 
služieb a samozrejme ďalej aktívne 
komunikovať a marketovať stre-
disko na slovenskom i maďarskom 

trhu. 
5. Na čo sa môžu tešiť návštevní-

ci vášho strediska o rok? 
V tomto smere by som nerada 

predbiehala skutočnosti. Naše plá-
ny sú rozsiahle, radi by sme po-
stupne budovali i letné atrakcie, aby 
sa stredisko mohlo promovať ako 
celoročné. V prvom rade je však 
dôležité dobudovať zázemie a skva-
litniť poskytované služby, postupne 
rozširovať zjazdovky a dopravné 
lanové zariadenia a pod. O ďalšom 
vývoji budeme našich návštevníkov 
postupne informovať.

6. Čo by ste chceli odkázať priaz-
nivcom lyžovania a čitateľom ŠN ?

Hlavne by sme v mene celého Sa-
lamandra tímu chceli všetkým na-
šim priaznivcom poďakovať za dô-
veru, ktorú nám počas prevádzky 
prejavili. Neustále nám prichádzajú 
rôzne inšpiratívne nápady pre ďalší 
rozvoj ako i podnety a pripomienky 
na zlepšenie. Cítime silnú podporu 
domáceho obyvateľstva, zástupcov 
mesta Banská Štiavnica a obce Hod-
ruša Hámre, ako i mnohých náv-
števníkov, ktorí k nám dochádzajú 
zo vzdialenejších kútov Slovenska. 
Veríme, že ich dôveru nesklameme 
a podarí sa nám ich priazeň udržať i 
pre nasledujúce roky prevádzky. 

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Salamandra Resort hodnotí zimnú sezónu 

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, 
že sa v mesiaci máj 2010 bude 
realizovať zvoz nebezpečné-
ho odpadu a elektroodpadu 
(chladničky, pračky, televízory,   
počítače, telefóny, písacie stro-
je, žehličky, žiarivky, akumulá-
tory,...).  Zvozy sa uskutočnia 
nasledovne:

Dňa 10.05.2010 sa uskutoční 
zvoz  na vyzbieranie odpadu z mes-

ta, zo Špitálky (rodinné domy),
z Kalvárie, sídliska Drieňová, 

sídliska Juh (Križovatka), ul. Dolná, 
Kammerhofská, 1.mája

Dňa 12.05.2010  sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu zo Šte-
fultova, z časti Sitnianska a z   Pov-
razníka

Dňa 13.05.2010 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu z ulíc: 
Augustu, Belianska, Belianske jaze-
ro, D.Licharda, Dolná a Horná Res-
la, Dolná a Horná Ružová, Gagari-

na, Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, 
Kamenná, Kukučína, Langsfelda, 
Malá Okružná, Mierová, Michalská, 
Pecha,  Staromestská, Staronová, 
Starozámocká, Strieborná, Václave-
kovej, Vodárenská, Výskumnícka 

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

V prípade nepriaznivého počasia 
budeme informovať o náhradnom 
termíne zvozu.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu 

Regionálna veterinárna a 
potravinová správa Žiar nad 
Hronom vás chce upozorniť na 
zmenu úradného veterinárne-
ho lekára. MVDr. Ján Džugas 
ukončil svoju činnosť ako úradný 
veterinárny lekár a jeho územ-
ný obvod budú mať na starosti 
MVDr. Miroslav Kováč a MVDr. 
Jozef Dvorský nasledovne:

- MVDr. Miroslav Kováč, tel.č.: 
0903 535 020, obce: Baďan, Ban-
ská Belá, Banská Štiavnica, Ban-
ský Studenec, Beluj, Kozelník, 
Močiar, Počúvadlo, Podhorie, 
Prenčov, Svätý Anton,

- MVDr. Jozef Dvorský, tel.č.: 
0903 807 077, obce:

- Dekýš, Vysoká, Ilija, Štiavnic-
ké Bane, časť Banky.

Obaja úradní veterinárni majú 
oprávnenie vykonávať kontroly 
zdravia zvierat. 

MVDr. Terézia Pallerová,

riaditeľka Regionálnej veterinárnej 

potravinovej správy

Zmena úradného ve-

terinárneho lekára

Ku Dňu Rómov 8. 4. 2010 sa 
konal v Banskej Bystrici „Festival 
rómskej kultúry“. Rozhodli sme 
sa, že rodičom a deťom, ktorí ak-
tívne pomáhajú nášmu Komunit-
nému centru, urobíme výlet do 
Banskej Bystrice na festival. Fes-
tivalu sa zúčastnili aj tanečníčky 
z krúžku. 

18. 4. 2010 sa konalo v Komu-

nitnom centre podujatie „Šobov 
hľadá talent“. Hľadali sme talenty 
na spev, hudbu a divadlo. Zúčast-
nili sa malí a veľkí. Porota si vybe-
rala deti aj mládež, ktorej sa budú 
profesionálne venovať v konkrét-
nych krúžkoch. Tento projekt 
podporili „Mládež v akcii“.

Manželia Koledoví

Čo nové v KC Šukar 

Dživipen
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Štiavnická verejnosť už v 
januári tohto roku zaregistro-
vala vznik nového študijného 
odboru – bilingválneho gym-
názia na Gymnáziu Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici. 

O dôvodoch, prečo vedenie ško-
ly pristúpilo k takejto zmene a o 
perspektívach rozvoja novej formy 
štúdia v našom meste, už Štiavnic-
ké noviny uverejnili článok v mar-
covej študentskej prílohe.

Dnes by sme radi informovali o 
prijímacích skúškach na bilingvál-
nu formu štúdia, ktoré sa uskutoč-
nili 30. marca tohto roku. Skúšky 
pozostávali z dvoch častí (testu z 
matematiky a slovenského jazyka 
a testu na overenie špeciálnych 
študijných predpokladov). Zna-
losť anglického jazyka sa neove-
rovala. Úspešné zvládnutie oboch 
častí skúšky bolo základným kri-
tériom prijatia na štúdium. Ďalej 
sa uchádzačom prideľovali body 
za prospech, dosiahnutý na ZŠ a 
za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a súťažiach.
Na bilingválne štúdium sa pri-

hlásilo celkom 117 žiakov z ôs-
mych a deviatych ročníkov ZŠ, pri-
jímacích skúšok sa zúčastnilo 104 
žiakov. Skúšku úspešne vykonalo 
89 uchádzačov, z nich 60 najlep-
ších dostalo rozhodnutie o prijatí 
a budú sa môcť zapísať do prvého 
ročníka bilingválnej formy štúdia 
od septembra 2010.

Na celý priebeh prijímacej skúš-
ky, od začiatku až po zostavenie 
konečného poradia uchádzačov, 
dozerali pracovníci Štátnej škol-
skej inšpekcie. Táto skutočnosť 
dáva záruku regulárneho priebehu 
a dodržania všetkých legislatívou 
predpísaných postupov pri celom 
priebehu prijímacej skúšky.

A ako skúšky dopadli pre uchá-
dzačov zo štiavnických základných 
škôl? Z 24 prihlásených bolo 6 de-
viatakov, prijatí do 1. ročníka budú 
5, a 18 ôsmakov, z ktorých prijme-
me 7. 

Potešil nás nečakaný záujem  o 
túto formu štúdia nielen zo strany 

rodičov a žiakov banskoštiavnic-
kých škôl, ale aj z celého stredného 
Slovenska. Sme radi, že budeme 
môcť nadviazať na tradíciu vyučo-
vania cudzích jazykov v bývalom 
„tuzexe“, kde sa pripravovali štu-
denti z celej republiky na zahra-
ničné vysokoškolské štúdium. Ch-
ceme vrátiť Štiavnici príťažlivosť 
pre mladých zo širokého okolia. 
Ich pobyt v našom meste prispeje 
nielen k rozvoju našej školy, ale 
umožní tiež naplniť voľné kapa-
city stredoškolských internátov 
na Povrazníku, ktoré prevádzkuje 
Stredná odborná škola obchodu 
a služieb. V spolupráci s vedením 
SOŠOa S by sme radi pripravili pre 
našich budúcich študentov vhodné 
prostredie na štúdium, ale aj na vy-
užitie voľného času. Chceme, aby 
sa v našom meste cítili príjemne a 
aby si tak, ako ich predchodcovia, 
absolventi banskoštiavnickej jazy-
kovej prípravky, vytvorili kladný 
vzťah k nášmu mestu.

Renata Mikulášová, riaditeľka školy

Prvé prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium

Dátum 13.-14. apríl 2010 bol pre 
septimánku Gymnázia A.Kmeťa v 
Banskej Štiavnici Danku Chytilo-
vú úspešný.  Práve v týchto dňoch 
prebiehal v Bratislave jubilejný  40. 
ročník Olympiády v ruskom jazy-
ku – celoslovenské fi nále, ktorého 
sa zúčastnili víťazi krajských kôl. 
Danka súťažila v kategórii B-4, je 
to kategória, do ktorej sú zaradení 
študenti bilingválnych gymnázií s 
počtom hodín ruského jazyka 600 
a viac. Aj keď Danka spĺňala pod-
mienku počtu hodín, stále bola v 
nevýhode oproti svojim súperom z 
bilingválnych škôl a málokto jej dá-
val šance na popredné umiestnenie. 
Nakoniec  Danka  prekvapila nielen 
súťažiacich, ale hlavne pána Je-
vgenija Orlova z Centra ruskej vedy 
a kultúry, ktorý ako člen poroty vy-
zdvihol Dankine široké vedomosti 
z ruskej kulturológie a komunikač-
né zručnosti.  

Naše mesto zviditeľnila aj pek-
ným prednesom úryvku z poémy 
Rozprávkové mesto moskovskej 
poetky Jeleny Širokovovej. Danka 
je už dvojnásobnou šampiónkou, 
pretože v r. 2007 zvíťazila v kategó-
rii mierne pokročilých.

Za svoje tohtoročné víťazstvo 
bola odmenená zlatou medailou, 
vecnou cenou a diplomom, ale ur-
čite aj jej vlastným dobrým poci-
tom za zodpovednú prípravu.

Verím, že tento jej úspech vy-
volá väčší záujem o ruský jazyk 
na našom gymnáziu. Veď najmä 
ekonomické väzby s Ruskom budú 
potrebovať dobrých znalcov tohto 
jazyka.

Touto cestou sa chcem poďako-
vať pani Nore Bujnovej, ktorá mi 
pri príprave žiačky pomáhala a po-
skytla veľké množstvo obrazového 
materiálu a literatúry.

Mgr. Darina Cesnaková

Víťazke sme položili pár otázok: 

Danka, ako si prijala vyhlásenie 
výsledkov?

D: Bola som prekvapená, pri-
znám sa, že som to nečakala. Všetci 
súťažiaci sme boli veľmi vyrovnaní. 
Samozrejme, že víťazstvu som sa 
potešila. Spolu so mnou sa tešili aj 
moji pedagógovia, spolužiaci a ro-
dičia.

Čo ti dáva štúdium RJ?
D: Za sedem rokov štúdia tohto 

jazyka som sa veľa dozvedela o tej-
to obrovskej krajine, jej histórii i 

súčasnosti. Najviac ma zaujala jej 
bohatá kultúra, najmä literatúra, ľu-
dové umenie a hudba. Obdivujem 
veľkú plejádu ruských vedcov, nosi-
teľov Nobelovej ceny, i športovcov.

A čo ďalej s ruským jazykom?
D: Na budúci rok by som chce-

la popri angličtine maturovať aj z 
ruského jazyka. A moja túžba je 
navštíviť túto krajinu a na vlastné 
oči si pozrieť to, čo poznám iba z 
literatúry.

Ďakujeme za rozhovor

ŠN

Naša gymnazistka najlepšia na Slovensku

S vaším dovolením trochu už 
známej histórie našej hasičskej, a 
preto sú na mieste slová „ opako-
vanie je matka múdrosti“.

Dlhým a zložitým vývojom 
prešla požiarna ochrana na úze-
mí dnešného Slovenska. Tak ako 
živelne vznikali požiare, aj pre-
vencia, aj zásahy proti požiarom 
boli až do posledných storočí 
viac-menej živelné. To postupne 
viedlo hlavne v mestách mestské 
magistráty k myšlienke hľadať 
spôsob, ako sa proti tomuto živlu 
brániť. Boj proti požiarom sa po-
tom obyčajne organizoval tak, že 
privilegované postavenie v tejto 
súvislosti dostávali cechy. Cechy 
mali samosprávne právo na hase-
nie ohňa v obvode celého mesta, 
aj nášho mesta Banská Štiavnica. 
Pri požiari sa však museli ak-
tívne zapájať aj ostatní občania 
stojaci mimo cechov. Už od 16. 
storočia sú známe prvé požiarno 
– poplachové štatúty, v ktorých 
sú konkrétne povinnosti cechov i 
ostatného občianstva v súvislosti s 
bojom proti požiarom.

Tak ako patrí čestné miesto 
Banskej Štiavnici v súvislosti s pr-
vými požiarno – policajnými šta-
tútmi, pozoruhodný je aj prínos 
tohto mesta pri vývoji hasiacich 
zariadení. Roku 1738 požiadala 
mestská rada v Banskej Štiavnici 
Jozefa Karola Hella ( 1713 – 1785), 
aby zostrojil pre mesto požiarnu 
striekačku. Tento vynikajúci kon-
štruktér vodočerpacích  banských 
zariadení  v tom istom roku túto 
striekačku zhotovil. Zachovali sa o 
nej aj podrobné plány a rozpočet, 
podľa ktorého výroba stála 1187 
fl orénov. Bol to nový a dovtedy 
nepoužívaný typ veľmi výkonnej 
a súčasne pohyblivej striekačky.  
Prvé dobrovoľné hasičské zbory 
začínajú na Slovensku vznikať v 
polovici 19. storočia. V rokoch 
1847 – 1870 vzniklo prvých 7 
zborov: najprv v Prešove (1847), 
Spišských Vlachoch (1863), v 
Bratislave a Nedanovciach (1867), 
v Trnave (1868), v Nitre (1869) a 
nakoniec závodný hasičský zbor 
v Bošanoch (1870). Podľa dote-
rajších výskumov patrí Banskej 
Štiavnici opäť veľmi čestné miesto 
aj v tomto ohľade. Dobrovoľný 
hasičský zbor v tomto meste bol 
založený 24. júla 1873 a bol to v 
poradí osemnásty dobrovoľný ha-
sičský zbor na Slovensku.

Vladimír Poprac

Hasičské spravodajstvo
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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

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
Otvorenie cyklistickej sezóny

Penzión Starý Hostinec Sv. An-
ton  a Slovenský cykloklub Hámrik 
Banská Štiavnica vás pozývajú na 
otvorenie cyklistickej sezóny 2010. 
Akcia je 24. apríla (sobota) o 15.00 
hod. v penzióne Starý Hostinec vo 
Sv. Antone. Na programe sú nielen 
životne dôležité diskusie o ničom, 
ale aj slávnostný cykloprejav, heli-
gónka a malé prekvapenie pre cyk-
listov. Pre tých, čo prídu na bicykli, 
bude zadarmo kapustnica a iné 
tekutiny. Príďte sa stretnúť s ľuďmi 
rovnakej krvnej skupiny C! 

Jano Roháč

BAJKERI ŠTIAVNICKÍ POZOR !!!

Pozývame vás na tretie stretnutie 
bajkerov, v piatok 30. apríla o 18. 
hod v Art café. Preberieme návrh 
okruhov v Štiavnických vrchoch a 
ďalšie veci... Teší sa na Vás tím 24 
tajchov.
Stretnutie baníkov 

Pozývame bývalých zamestnan-
cov Rudných baní a ich priateľov 
na pravidelné stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 30. apríla 2010 o 16.00 
hod. už v tradičných priestoroch v 
baníckej krčme u pána Karabellyho. 
Na vašu účasť sa tešia organizátori, 
s pozdravom Zdar Boh!    
Hasičské spravodajstvo

Pri príležitosti 137.  výročia za-
loženia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Banskej Štiavnici, začíname 
oslavou 1. mája, a to vystúpením 
Plameniakov -  ml. hasičov v are-
áli Kysihýbla 8. mája 2010  máme 

snahu oživiť hasičský bál. 29. mája 
okresné kolo celoštátnej hry Pla-
meň 2010 ktorá sa bude konať vo 
Sv. Antone. 27. júna 2010 Okresná 
hasičská súťaž v obci Podhorie. 

Vladimír Poprac

Veľa zdra-
via, šťas-
tia, lásky, 
žiadne sta-
rosti, žiad-
ne vrásky, radosť z vnúčat, 
pravnúčat a z rodiny prajeme 
Ti krásne narodeniny. Dňa 
10.4.2010 oslávila krásne 
životné jubileum Anna Deb-
nárová z Banskej Štiavnice. 
Do ďalších rokov všetko naj... 
prajú manžel Milan, synovia 
Dušan a Milan s rodinami.

,,Priezračná voda, 
vzácny liek, nič ne-
zrazí ju na kole-
ná, je kniha večne 
otvorená bolestiam 
iných - vzácna žena“

21.apríla preložila ďalší list 
v knihe svojho života naša dra-
há  mamička, stará i prastará 
mama, vzácna priateľka, pani 
Gitka Buzalková. Z úprimného 
srdca jej všetci prajeme, aby naň 
pokoj, šťastie  a láska zazname-
návali iba tie najkrajšie príbehy.

OZNAMY

Oznamy

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica

a

ob. združenie Štiavnické múzy

v spolupráci

Základná umelecká škola v 

Banskej Štiavnici

Vás pozýva na

Jazzový koncert

29. 4. 2010  

o 19.00 hod.

v priestoroch koncertnej sály 
Základnej umeleckej školy

Nám. sv. Trojice 4, B. Štiavnica
Jeff  Gardner Trio

Jeff  Gardner – klavír (USA)

http://interjazz.com/jeff gardner/
Róbert Ragan – kontrabas (SK)

Peter Solárik – bicie (SK)

Vstupné: 3,- €

Zľavnené vstupné: 1,-€

www.huaja-bs.eu, www.sm.hua-

ja-bs.eu, www. zusbanskastiavni-

ca.edupage.org

Oznam

Výbor odbočky PPZ BETIAR 
č.106 v Banskej Štiavnici oznamuje 
svojim členom, že výška členské-
ho poplatku je nezmenená t.j. 9 
EUR ročne za člena. Ku dňu 31.12. 
2009 mala odbočka 924 členov. 
Počet nových členov 89, zomrelí 
67 a vylúčených bolo 7 členov pre 
nedodržanie stanov združenia. V 
tomto roku má PPZ BETLIAR 82. 
výročie založenia a naša odbočka 
v Banskej Štiavnici oslavuje tento 
rok 75. výročie vzniku. Ústredie 
BETLIAR má celkom 213 odbo-
čiek s celkovým počtom členov 52 
115. Naša odbočka sa radí medzi 
prvú desiatku v počte členov. V 
prípade záujmu vstupu za člena 
združenia sa záujemcovia môžu 
prihlásiť osobne u členov výboru. 

Prosíme členov, aby dodržiavali 
termín zaplatenia členského, t.j. do 
30. júna kalendárneho roku. 

Úhradu členského môžete usku-

točniť osobne člnom výboru: 

1. Šakový Stanislav – Kammer-
hofská č.7

2. Chladná Oľga – Malé Trho-
visko č.12

3. Pecníková Mária – A. Pechu 1
4. Wágnerová Valéria – A. 

Pechu 12 
5. Šajmerová Matilda – Kam-

merhofská č.30 (pošta)
Výška pohrebnej podpory zo-

snulého člena PPZ pri dĺžke člen-
stva 1 – 5 rokov je 100 EUR. Výš-
ke pohrebnej podpory zosnulého 
člena PPZ pri dĺžke členstva nad 5 

rokov je 266 EUR.
Pohrebná podpora bude vypla-

tená vybavovateľovi pohrebu.

Jednorazové zápisné je odstupňo-

vané od veku nového člena:

Pre člena vo veku od 18 do 25 
rokov 0,50 EUR

Pre člena vo veku do 30 rokov 
1,00 EUR

Pre člena vo veku do 35 rokov 
2,00 EUR

Pre člena vo veku do 40 rokov 
4,00 EUR

Pre člena vo veku do 45 ro-
kov6,00 EUR

Pre člena vo veku do 50 rokov 
8,30 EUR

Stanislav Šakový, predseda odbočky

Oznam pre členov PPZ Betliar 

VI. ročník, 23. apríl 2010, 17:00 

hod., Reštaurácia Kachelman

Program:

Hlavná akcia v Kachelmane:
- Privítanie „pergmónov“
- Predstavenie osobnosti Milan 

Šestáka
- Šiesta pilotná prednáška 

„náckológa“ Ing. Richarda Kaňu 
„Nácko a jeho celoživotný neduh 
– alkohol“

- Súťaž v prednese náckovských 
špásov a príbehov v štiavnickom

dialekte („štjavnyčtina“)
- Súťažný kvíz zo znalosti „št-

javnyčtiny“
Sprievodné akcie:

- Odhalenie pamätnej tabule 
na opravenom Akvadukte v Ky-
sihýbli
o13.00 hod

- Jazda historického motoro-
vého vlaku, „štiavnickej Anči“, 
zo Zvolena do Banskej Štiavnice 
a späť s odchodom o 14,30 hod., 
späť do Zvolena o 19,30 hod.

- Náckov povestný výjazd vla-
kom z Banskej Štiavnice do Hron-
skej Dúbravy s odchodom pravi-
delným spojom o 14,31 hod a s 
návratom v „štiavnickej Anči“.

Venované osobnosti p. Milana 
Šestáka, významného interpreta 
historických baníckych postáv.

Bližšie info: Banskoštiavnic-
ko-hodrušský banícky spolok, 
č.t.:0915 855 046, e-mail: dur-
bak@hbu.sk

Organizátori 

Náckova Štiavnica 
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V rozhlase aj o Štiavnici
Slovenský rozhlas, štúdio v 

Banskej Bystrici, bude vysielať, v 
nedeľu 25. apríla o 20:00 hodine, 
reláciu Nedeľné refl exie s Vladi-
mírom Bártom, ktorý koncom 
minulého roka dostal cenu pri-
mátora mesta Banská Štiavnica, 
Pavla Balžanku. Náš rodák, v 
hodinovej relácii, bude hovoriť o 
svojej fotografi ckej a publicistic-
kej tvorbe a o tom, ako sa rodili 
prekrásne obrazové knihy o Slo-
vensku, ktoré pripravil a vydal 
so svojím synom. V rozhovore 
s redaktorkou Jozefínou Miko-
vínyovou bude spomínať aj naše 
mesto, ktoré je jeho rodiskom a 
trvalou inšpiráciou a o ktorom 
doteraz vydal 5 knižných - foto-
grafi ckých publikácií a jedno die-
lo v elektronickej podobe.

Zdroj: SRO, Mikovínyová

realizuje projekt

vďaka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu podporený v rámci 
Operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 2 – podpora sociál-
nej inklúzie „Informačné techno-
lógie GIS v cestovnom ruchu ako 
zdroj zamestnanosti v okrese Ban-
ská Štiavnica“

Dĺžka trvania projektu je  
01.04.2010 – 30.11.2010

NFP - 94.974,28 €

Projekt je realizovaný v Banskej 
Štiavnici (okres B. Štiavnica, Ban-
skobystrický samosprávny kraj)

Cieľom je rekvalifi kácia ne-
zamestnaných (uchádzačov o 
zamestnanie) pre odvetvie ces-
tovného ruchu, ktoré sa v regióne 
Banskej Štiavnice začína rozvíjať 
a nemá dostatok kvalifi kovaného 
personálu, ktorý dokáže zabezpečiť 
návštevnosť modernými prostried-
kami a profesionálnu propagáciu a 
marketing. Rekvalifi kácia je učená 
osobám s rodičovskými povinnos-
ťami, ktoré musia zosúladiť rodi-
čovské povinnosti s prácou. Aktivi-
ty projektu tvoria prípravné práce 
na realizáciu projektu, tri kurzy za-
merané na IT – GIS pre cestovný 
ruch v regióne Banská Štiavnica a 
jeden kurz je zameraný na sprie-
vodcovstvo v cestovnom ruchu v 
regióne Banská Štiavnica.

Energetikov 1477/7, 969 01 Banská 
Štiavnica

Tel. 045 692 0770, fax: 045 692 
1024, stiavnica.fj t@gmail.com

Nezisková organizácia

 F.J. Turčeka

Pri príležitosti otvorenia výstavy 
historických pohľadníc stredného 
Pohronia v Pohronskom múzeu v 
Novej Bani 15. apríla 2010 usku-
točnila sa za prítomnosti riadite-
ľa vydavateľstvo DAJAMA RNDr. 
Daniela Kollára, CSc. aj prezentácia 
novej publikácie Stredné Pohronie 
na starých pohľadniciach. Toto vy-
davateľstvo ju vydalo v rámci edície 
Na starých pohľadniciach, ktorá sa 
už niekoľko rokov venuje objavova-
niu dávnej, niekedy už zabudnutej  
kráse slovenských miest a regiónov. 
Autorom novej publikácie je doc. I. 
Herčko, vedecký pracovník Ústavu 
vedy a výskumu Univerzity M. Bela 
v Banskej Bystrici, ktorý, ako už 
mnohí viete, vydal v novembri 2008 
už deviaty titul tejto edície Banská 
Štiavnica na starých pohľadniciach.

Publikácia Stredné Pohronie na 
starých pohľadniciach predstavuje 
obraz regiónu tak, ako ho zachytili 
viacerí fotografi  a vydavatelia po-
hľadníc. Súbor 230 starých pohľadníc 

je zoradený geografi cky od severu 
na juh na základe administratívne-
ho členenia dvoch okresov regiónu, 
ktorý v našom ponímaní siaha od 
Hronskej Breznice na severe až po 
Hronský Beňadik na juhu. Okrem 
miest a obcí v údolí Hrona (H. Brez-
nica, Hronská Dúbrava, Jalná, Žiar 
nad Hronom, Hliník nad Hronom, 
Žarnovica, Nová Baňa, Hronský Be-
ňadik a ďalšie) sa do publikácie zara-
dili aj doliny jeho prítokov, ktoré sú 
zaujímavé svojou históriou  osídlenia 
a činnosti človeka – Sklené Teplice, 
Vyhne, Hodruša-Hámre a iné.

Texty o jednotlivých častiach miest 
a vidieckych obcí opisujú nielen ich 
históriu, ale sú obohatené aj o rôzne 
zaujímavosti, ktoré pomôžu čitate-
ľom lepšie priblížiť charakter regiónu 
v prvej polovici 20. storočia. Obsaho-
vá štruktúra a členenie jednotlivých 
kapitol taktiež prispieva k plnšiemu 
precíteniu stredného Pohronia, kto-
rého zákutia zaiste zaujmú každého 
návštevníka. Pohľad na historické 

pohľadnice očarí nielen obyvateľov 
regiónu stredného Pohronia, ktorí 
v ňom vyrastali a žili či žijú dodnes, 
ale aj návštevníkov z iných kútov 
Slovenska alebo zo zahraničia. Verí-
me, že obrazovo-historická exkurzia 
malebnou časťou stredného Pohro-
nia obohatí, poučí a zaujme každého 
čitateľa, ktorému sa táto publikácia 
dostane do rúk.

PaeDr. Pavel Hronček, PhD.

Nová publikácia doc. Ing. I. Herčka, CSc.

XII. ročník celoslovenskej 
súťažnej prehliadky detskej a 
študentskej tvorby s ekologic-
kou tematikou s medzinárod-
nou účasťou

SBM – Galéria Jozefa Kollára vás 
srdečne pozýva na výstavu My sa 
nevieme sťažovať nahlas..., ktorej 
sprístupnenie bolo dňa 19. apríla 
2010 o 13,30 hod. Vernisáž poctili 
svojou účasťou minister Životného 
prostredia SR doc. Ing. Jozef Med-
veď PhD., primátor mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka, ria-
diteľ Slovenského banského múzea 
PhDr. Jozef Labuda, PhDr., ktorí 
mali príhovor, ako aj kurátorka 
výstavy Mgr.Marta Kováčová. Vý-
stavu slávnostne otvoril minister 
Životného prostredia SR. Ide o XII. 
ročník súťažnej prehliadky detskej 
a študentskej tvorby s ekologickou 
tematikou, a to pohľadom ich vní-
mania ochrany životného prostre-
dia a všímania si svojho okolia – 
prírody, čo sa okolo nich mení, čo 
treba chrániť. Hlavným organizáto-
rom je Slovenské banské múzeum 
– Galéria Jozefa Kollára v Banskej 
Štiavnici a spoluorganizátori BBSK 
- Pohronské osvetové stredisko v 

Žiari nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Slovenská agen-
túra životného prostredia CEVV a 
Mesto Banská Štiavnica. Odbornou 
komisiou boli  ocenené jednotli-
vé dielka detí, žiakov a študentov, 
ktoré sú z roka na rok po výtvar-
nej stránke kvalitnejšie. Súťaže sa 
zúčastnilo 506 autorov z 34 škôl. 
Ceny sa udeľovali v piatich kate-
góriách: v I. kategórii je zastúpená 
tvorba materských škôl – cena Ga-
lérie Jozefa Kollára, v II. kategórii 
– I. stupeň základných škôl – cena 
Galérie Jozefa Kollára, III. kategória 
– II. stupeň základných škôl a špe-
ciálne školy – cena BBS-POS Žiar 
nad Hronom, pracovisko Banská 
Štiavnica, IV. kategória – základné 
umelecké školy – cena Mesta Ban-
ská Štiavnica a V. kategória – stred-
né školy – cena SAŽP. Výber diel 
bol ťažký, a preto boli udelené aj 
špeciálne ceny – cena Galérie Joze-
fa Kollára a cena primátora Mesta 
Banská Štiavnica. Medzinárodná 
účasť bola zastúpená krajinami 
Višegrádskej štvorky, školami z 
Maďarska, Poľska a Čiech – Általá-
nos Iskola – Grundschule Sopron, 
Publiczne gimnazjum – Przysusze 
a  Základná škola Telč, Česká re-

publika. Výstava je inštalovaná vo 
výstavných priestoroch GJK na 1. 
poschodí, v štukovej miestnosti na 
2. poschodí a vo vstupnej hale GJK. 
V prvej výstavnej miestnosti sú pre-
zentované stredné školy a II. stupeň 
základných škôl a tiež medzinárod-
ná účasť. Druhá výstavná miestnosť 
tradične predstavuje tvorbu základ-
ných umeleckých škôl a v tretej 
výstavnej miestnosti sa prezentujú 
svojimi dielkami materské škôlky a 
I. stupeň základných škôl. V štuko-
vej miestnosti sme umiestnili diela 
ZUŠ Banská Štiavnica, kde je vysta-
vená veľká časť trojrozmerných diel 
zo zvieracej ríše. Vo vstupnej hale sú 
inštalované práce MŠ, I. a II. stupňa 
ZŠ a model Živej prírody vytvorený 
detičkami súkromnej škôlky Nezá-
budka, kde sa prezentovala práca 
detičiek počas celého roka.

Ideou výstavy je viesť deti a mlá-
dež k vnímaniu ekologických prob-
lémov okolo nás a vnímaniu ochra-
ny životného prostredia. 

Výstava potrvá do 13. júna 2010 
a týmto vás ešte raz srdečne pozý-
vame do našich výstavných priesto-
rov. 

Mgr. Marta Kováčová

kurátorka výstavy

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

Sobota 24.4.

NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE 
Komédia, USA, 2009, 118 min.,MP,Vstupné 2,30 eur, začiatok premietania 18:15 hod.
Jane v podaní Meryl Streepovej je rozvedená žena, matka troch detí a chuť do života jej určite nechýba. Od rozvodu s Jakeom (A. Baldwin) síce 
ubehla takmer dekáda, no jeho miesto celkom slušne atakuje architekt Adam. No rodina, celistvá alebo rozvedená, sa spája v nepredvídaných 
momentoch a regulárnych dňoch ako promócia jedného z potomkov Jane. Je to ten moment, keď sa zíde celá rodina na jednom mieste a 
nastáva prehliadka citov. A medzi Jane a Jakeom zrazu preskočí tá povestná iskra. A už vzniká ľúbostný trojuholník, kde fi guruje jedna žena, jej 
súčasný nový priateľ a zároveň tretí bod, ktorým je milenec a ex-manžel zároveň.

Nedeľa 25.4.

DOBA ĽADOVÁ 3
Animák, USA, 2009, 94 min.,Vstupné 2 eurá, Začiatok premietania 15:00 hod.
Obľúbená rozšírená partička hrdinov čaká prírastok – Manny a Ellie budú mať dieťa. A ostatní sa s touto novinkou ťažko vyrovnávajú. Sid prepa-
dá melanchólii a rovnako aj Diego, u ktorého sa kombinácia so starobou podpíše pod snahu odísť preč. Ešteže Crash a Eddie si vystačia v každej 
situácii. No je to práve smutný leňochod rozohrávajúci nový príbeh – na vandrovke za lepšou náladou naďabí v jaskyni na tri vajcia, ktoré si 
adoptuje, no vyliahnu sa z nich dinosaury. Tie si však mama berie späť... Aj so Sidom, ktorého sa všetci vydávajú zachrániť do nečakaného sveta 
pod zemou pripomínajúci pravekú džungľu.

Štvrtok 29.4. 

DYCH 
Dráma, Južná Kórea, 2007, 84 min.,MP 15,Vstupné 2 eurá, začiatok premietania 18:15 hod.
Uprostred neosobne uhladených interiérov bytu sa rozohrávajú scény jednej manželskej krízy. Vzťah mladej sochárky a jej partnera dosiahol 
bod mrazu. On udržiava mimomanželský pomer a domáce pôsobenie obmedzil na krátke rozčúlené výstupy. Ona reaguje ignoranciou a mlča-
ním. Uzatvára sa do vlastného sveta, z ktorého vníma len útržky televíznych správ referujúce o osude zločinca čakajúceho na smrť v miestnej 
väznici...ďalší z fi lmov kórejského režiséra Kim-Ki Duka.  

PRÍBEHY STAREJ ŠTIAVNICE „ŠTIAVNICA Z ARCHÍVU“
Sú miesta, dýchajúce svojím životom stovky rokov, nezmenené, pôvodné, na ktoré vplyv človeka bol minimálny. Naopak pri niektorých 
môžeme len hádať, ako vyzerali pred 200 rokmi, pretože sa za ten čas zmenili viackrát. Pozrite si na historických fotografi ách a pohľadni-
ciach miesta, ktoré už nikdy nebudú vyzerať tak, ako si ich pamätali a zažili naši predkovia, miesta, ktorým história vdýchla viac podôb.
Opäť vás pozývame na tematické sprevádzanie venované príbehom o historickom banskom meste – Príbehy starej Štiavnice. Stretneme sa 
v sobotu 24.4.2010 o 10:00 hod. v Kine Akademik na Námestí sv. Trojice. Príbehmi zašlých a nepoznaných miest nás prevedie p. Ing. arch. 
Ivetka Chovanová. Informácie na www.banskastiavnica.sk, tikbs@banskastiavnica.sk. Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre, Ná-
mestie sv. Trojice 6.  Vstupné:  1,5 € (predpredaj), 2 € (na mieste), deti  do 10 rokov zdarma.

 Dňa 16. apríla 2010 o 14,30 
hod. sa konala výročná 
členská schôdza Slovenského 
zväzu telesne postihnutých 
v Banskej Štiavnici, ktorú na 
tento termín pripravila Zá-
kladná organizácia č.125 BŠ.

O samotnú účasť bol mimoriad-
ny záujem, o čom svedčí preplnená 
jedáleň Strednej združenej školy 
na Povrazníku, v ktorej sa zišlo 
250 členov a hostí.  Za poskytnu-
tie a vkusnú prípravu priestorov, 
pekné aranžovanie , vynikajúcu a 
rýchlu obsluhu ďakujeme pani ria-
diteľke školy PhDr. V. Gregáňovej, 
pedagógom a študentom, všetci sa 
pričinili o vytvorenie perfektnej 
atmosféry. Zasadanie poctil svojou 
účasťou mimoriadne vzácny hosť, 

veľvyslanec Veľkej Británie v SR 
J.E. Michael John Wyn Roberts, 
ktorý prišiel v sprievode primátora 
nášho mesta Mgr. Pavla Balžan-
ku. Zaujímal sa o spôsob práce a 
činnosti členov nášho zväzu a sa-
motný život seniorov a ich aktivity. 
Sám v príhovore povedal, že sa na-
rodil vo Walese, krajine baníkov a 
uhoľných baní a v takom prostredí 
žili aj jeho predkovia. Členom zvä-
zu poprial do ďalšieho života veľa 
úspechov, zdravia a spokojnosti. 
Tlmočníckej činnosti sa výborne 
zhostil p. Marek Kapusta. Po ňom 
vystúpil primátor  mesta Mgr. Pa-
vol Balžanka, ktorý sa sústavne a 
živo zaujíma o dianie v našom zvä-
ze a všemožne ho podporuje spon-
zorovaním akcií aj morálnym po-
vzbudzovaním a osobnou účasťou. 

Ďalším hosťom bol p. Vladislav 
Gutten, podpredseda Republiko-
vej rady a predseda Krajského cen-
tra SZTP. Oboznámil s novinkami 
zväzu a problémami. Správu o čin-
nosti za rok 2009 a plán práce na 
rok 2010 predniesla predsedníčka 
ZO p. Anna Peťková. Potom boli 
prítomní oboznámení so stavom 
fi nancií a pokladne.

V diskusii vystúpil aj predse-
da Okresného centra SZTP Ivan 
Madara, ktorý predniesol plán 
najbližších akcií (prinesieme v 
budúcom čísle ŠN). Nasledovalo 
malé občerstvenie a bohatá tom-
bola. Celým programom erudo-
vane a vtipne sprevádzal člen vý-
boru, moderátor p. Ivan Beňo. O 
príjemné popoludnie sa postarala 
vynikajúca živá hudba v zložení 

Ing. Marcel Palovič, Dežko Bačík 
a Šaňo Ladziansky. Niekoľko pies-
ní s nimi zaspievala nádejná spe-
váčka M. Debnárová. Za činnosť 
a aktivitu boli obmenení zlatou 
medailou Stanislav Tomašovič, 
ďakovnými listami Dežko Bačík, 
Šaňo Ladziansky a Jozef Bradovka. 
Za niekoľkoročné vzorné vedenie 
kroniky poďakoval predseda OC 
I. Madara kronikárke p. Zdenke 
Turánekovej, ktorá sa tiež v úvo-
de schôdze prezentovala krásnou 
básňou. Po príjemne strávenom 
popoludní sa účastníci rozchádzali 
domov plní dojmov a s úsmevom 
na tvárach, v očakávaní nadchá-
dzajúcich akcií, na ktorých sa 
budú môcť znova stretnúť a stráviť 
príjemné spoločné chvíle.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ  

Výročná členská schôdza SZTP
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BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko  Žiar nad Hronom 
- Pracovisko B.Štiavnia a 
Školský internát (ŠI) pri SOŠ 
obchodu a služieb v B.Štia-
vnici pripravili ďalšiu skvelú 
prezentáciu  rôznych foriem 
záujmovo – umeleckej činnosti 
mládeže - vlastná tvorba, 
interpretácia umeleckého 
slova, hudba, spev, tanec, 
divadielko, miešanie nápo-
jov... Bol to úžasný zážitok pre 
všetkých, ktorým sa nelenilo 
prísť na toto skvelé podujatie 
14.4.2010 do jedálne ŠI  na 
Povrazníku.

Milým hosťom tohto poduja-
tia bol samotný primátor mesta 
B.Štiavnica Mgr.Pavol Balžanka, 
o ktorom je známe,že si s mláde-
žou veľmi dobre rozumie.  Ďalšími 
vzácnymi hosťami boli: poslanec 
mestského zastupiteľstva a predse-
da kultúrnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve v B.Štiavnici Ing.
Marán Zimmerman, pán Ondrej 
Binder z ranča Nádej vo Svätom 
Antone, bývalí i súčasní riaditelia 
škôl a ŠI  - PhDr.Vierka Gregáňová, 
JUDr.Jozef Beneš, Ing.Ján Ivanič, 
RNDr.Mária Gubrianska,riaditeľ 
ŠD pri TU Zvolen   Ing.Martin Šia-
gi, učitelia, vychovávatelia, hostia z 

Talianska, ale aj z okolitých miest a 
obcí, Štiavničania, študenti ŠI.

Dušou tejo akcie bola známa 
osobnosť kultúrneho života v mes-
te Mgr.Mária Petrová, ktorá ako 
vynikajúca majsterka slova, za-
bezpečovala plynulý priebeh tohto 
kultúrneho podujatia.

Úlohu moderátoriek si vyskúša-
li sympatické študentky LDO pri 
ZUŠ – Dominika Petrikovičová a 

Janka   Szendreyová
Ako prvé zazneli lahodné tóny 

klavíra v podaní Evky Paprčkovej, 
po ňom sme sa započúvali do slov 

nádhernej básne  Milana Rúfusa 
– Predjarie, recitovala J. Szendrey-
ová.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto 
vystúpenia boli temperamenté 
tance súboru TEXASKY, ktorý 
pracuje pod vedením manželov 
Berešíkovcov. Tóny gitary a spev 
piesne „Neviem byť sám“ v poda-
ní dvojice Dominika Janovičová a 
Ján Galbavý, pohladili duše najmä 
tých mladších. Nasledovali ukážky 
z vlastnej tvorby študentky M. La-
šákovej. Zarecitovali ich študentky 
Lucia Polcová a Michaela Kanala-
šová – obe navštevujú LDO ZUŠ 
v B. Štiavnici. Strhujúci prednes 
básne Jacka Préverta, stretnutie 
Seiny s Parížom  zaznel v poda-
ní Katky Tužinskej z Gymnázia 

v Novej Bani. Zaujímavé modely 
krátkej módnej prehliadky pred-
stavili študentky a modelky zo SPŠ 
Samuela Mikovíniho. Nasledovala 
próza v podaní talentovanej inter-
pretky Dominiky Petrikovičovej. 
Nechýbal ani tanec HIP – HOP,  
ktorý zatancoval Tomáš Repček a  
program hostí z neďalekého Pod-
horia,  ktorý pripravila Ing. Dani-
ela Sokolovičová. Martin Števko z 
Gymnázia Nová Baňa svojím skve-
lým hlasom výborne predniesol 
úryvok z básne Baccardi od Jána 
Smreka. Verše ako „vyšité“ pre 
miešanie nápojov, ktoré  po tomto 
prednese  nasledovalo. Nealko ná-
poje miešal a prítomných ponúkal 
Patrik Likler. A opäť módna pre-
hliadka, ladné pohyby dievčat so 
zaujímavými modelmi a originál-
ny tanec súboru TEXASKY. Kú-
zelné účesy vytvorili šikovné ruky 
Dominiky Bartošovej a Gabriely 
Škvarkovej. Nechýbali ani priam 
artistické výkony dvoch študentov 
s pohármi a s fľašami, toto „bar-
manské intermezzo“ predviedli 
Dominik Ulbrik a Martin Th onka 
zo Súkromnej hotelovej akadémie. 
Program tak strhol mladých ľudí, 
že sa  neplánovane k učinkujúcim 
pridali aj dvaja študenti zo SOŠL  ( 
Vojtech Cibulka a René Didi), kto-
rí bez prípravy zatancovali tanec 

TECTONIK. 
Vystúpenia mladých ľudí  vy-

volali radosť v srdciach mladej, 
strednej i staršej generácie. Potlesk 
a obdiv boli jedinou odmenou pre 
účinkujúcich. 

Nech je táto krásna akcia odka-
zom pre všetkých tých, ktorí pra-
cujú s mládežou. Podporte, prosím 
mladých, ľudí v tom,  v čom sú vý-
nimoční. Aby sa slovo mládež čo 
najmenej spájalo s takými pojma-
mi, ako je alkohol, drogy, krimi-
nalita, hracie automaty, či iné zlo, 
ktorého je práve ona najľahším 
terčom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste 
sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na príprave a priebehu tejto 
senzačnej akcie. Vďaka patrí p. 
riaditeľke PhDr. Vierke Gregáňo-
vej  Mgr. Marianovi Palásthymu, 
Mgr. Alžbete Vahlandtovej, Ing. 
Daniele Sokolovičovej, manželom 
Berešíkovcom, pp. vychovávateľ-
kám, učiteľom a vedúcim súborov 
i jednotlivcov,  zvukárom, skvelé-
mu publiku, študentom a predo-
všetkým Mgr. Marii Petrovej. 

„Nabudúci rok budem určite 
účinkovať aj ja“, bolo počuť z úst 
niekoľkých nadšencov. Nech sú 
tieto slová poďakovaním a zároveň 
odmenou pre vás všetkých..

RNDr. Hradilová, Bernáthová 

Art Pódium 2010 opäť úspešné

Neverili by ste, čo všetko sa dá 
ukryť pod taký veselý klobúk. Koľko 
otázok a problémov trápi nevinné 
detské hlávky. ,,Myslíš, že som pek-
ná ?Že sa mi už spolužiačka v ško-
le nebude  posmievať? Že ma pani 
učiteľka neprestane mať rada len 
preto, lebo pre neposlušné pršteky 
neviem pekne písať?“ toto všetko, 
ba ešte omnoho viac, schovávala 
pod svojím veselým ,,slamáčikom“ 
krehučká Mirka. Sympatický mlá-
denec Martin sa pod kovbojským 
širákom  snažil ukryť obavy o naj-
lepšieho kamaráta, ktorého zdra-
votný stav sa v poslednom čase 
veľmi zhoršil. A aký klobúk použiť 
v prípade, keď sa v krásnom čistom 
srdci telesne postihnutého chlapca  
zakorení výhonok prvej lásky, či 
obdivu k nežnej dievčine? Áno, aj 
takéto vážne tajomstvo snívalo pod 

jedným z veselých klobúkov, lebo aj 
v  ubolenom tele je miesto pre city, 
neraz tak veľmi zraniteľné. Trápe-
nia sa aspoň na chvíľu  rozplynuli 
v rytmoch hudby a tanca. Ujo Paľo 
oprášil i obnovil svoj repertoár. 
A klobúky ? Jedna radosť! Divoký 
západ, Šervoodsky les, Prosperu-
júca slepačia farma, Mini cylinder, 
Folklór japonskej provincie Chi-
chi, Elegancia z Paríža, Elektrické 
harašenie, Letná lúka, Urob si sám, 
Chrumkovo-rašidová noblesa…
Fantázia sa opäť raz prejavila vo 
svojej bezhraničnosti. A spolu s 
ňou sila priateľstva, krása úsmevu 
a úprimná snaha aspoň trochu po-
tešiť detské srdiečka. Svoje o tom 
vedia všetci, ktorí 17.apríla strávili 
úžasné  popoludnie v klubovni OZ 
Margarétka.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stret-

nutia.29.5.nás čaká výstup na Sit-
no a 21.8.Veľký benefi čný koncert 
pre Margarétku vo Zvolene, kde si 
okrem iných hviezd zmerajú svoje 
schopnosti niektorí známi primáto-

ri v jazde na invalidnom vozíku. A 
tešíme sa aj na populárnu Haluško-
vú párty, ktorá bude krásnou bod-
kou za letnými prázdninami.

Janka Bernáthová

Klobúková paráda s Margarétkou

Veselé „Margarétky“ na Klobúkovej párty
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B. Štiavnica Hajnačka  3:2 (1:0)

Góly: 32’ Halát, 48, 83’ 11 m kop 

Kminiak

Budinský V. – Kuruc, Necpal, 
Čiliak, Halát, Barák N., Drexler, 
Dulaj,  Lupták, Budinský D., Kmi-
niak 

Stretnutie dvoch mužstiev z 2. 
polovice tabuľky prinieslo prie-
merný futbal s dobrým koncom 
pre naše  mužstvo. Prvú šancu si 
vypracovali hostia už v 4’, no gólov-
ku zneškodnil vybehnutím Budin-
ský V. To bolo zo strany hostí v I. 
polčase všetko, viac sa nesústredili 
na obrannú činnosť s cieľom nedo-
stať gól. Naši hráči však tiež neo-
slnili. Chýbala presná prihrávka, 
akoby našim hráčom v dôležitom 
zápase nervozita zväzovala nohy. 
Vyslobodenie prišlo v 32’, Kuruc 
poslal presný center z pravej stra-

ny do veľkého vápna na hlavu Ha-
láta, ktorý prvýkrát rozvlnil sieť. 
Do 2. polčasu sme vykročili veľmi 
dobre. V 48’ pekne potiahol loptu 
Drexler, našiel presnou prihrávkou 
na hranici 16-tky Kminiaka, ktorý 
sa perfektne uvoľnil a zvýšil na 2:0. 
O 3’ neskôr sme mohli hostí poslať 
do kolien, no nevýdaná bomba 
ľavačkou z 25 m Budinského D., 
opečiatkovala brvno vydeseného 
gólmana  hostí. V 65’ zahrávali 
hostia priamy kop, loptu nešťastne 
tečoval Dulaj a tá skončila v našej 
bráne. V 83’ bol nedovolene bráne-
ný Halát v 16-ke a nariadený 11 m 
kop Kminiak premenil. Už sa zda-
lo, že bez problémov ukočírujeme 
stretnutie, no v 86’ po našej chybe 
hostia znížili, no rozdiel jedného 
gólu. Posledné minúty sme však 
hostí nepustili do žiadnej šance, 
a tak po našej nepresvedčivej hre 
zostali 3 dôležité body doma.     

II. trieda 15. kolo Spravodlivá 
remíza
Hr. Beňadik – B. Štiavnica „B“ 2:2 

(2:2)

Góly: 4’ Beňadik, 14’ Kminiak
Kraják – Žikla, Hanzlík A., Bo-

roška, Halát (62’ Gazda), Číž (72’ 
Kosorín), Hanzlík P., Ferenčík, 

Beňadik, Rusnák, Kminiak (46’ 
Weis)

Naše béčko začalo stretnutie 
veľmi dobre, už v 4’ po akcii Beňa-
dik, Hanzlík P., Kminiak ukončil 
akciu pekným gólom. No už o 6’ 
neskôr po našej chybe v strede ih-
riska domáci vyrovnali. V 14’ sme 
znova prišli do vedenia. Hanzlík P. 
vysunul dlhou prihrávkou Kmi-
niaka, ktorý chladnokrvne pre-
loboval vybiehajúceho brankára. 
Skóre sa menilo ako na hojdačke, 
keď v 22’ po hrúbke v strede našej 
obrany domáci po 2. raz vyrovna-
li. Po tomto momente akoby uťal, 
strelcom zvlhol pušný prach, a tak 
sa stretnutie skončilo spravodlivou 
deľbou bodov.   

Bezproblémové víťazstvo 

IV. liga 17. kolo: B. Štiavnica – 

Tempus R. Sobota. 3:0 (1:0), góly: 
19’ Budinský V., 64’ Čík, 80’ Hu-
dák D.

Kuka – Ferienčík, Budinský V., 
Hudák M., Sojka, Barák (66’ Cibula 
Martin), Cibuľa Marek (80’ Ladic-
ký), Drexler (60’ Potančok), Čík, 
Hudák D., Židík (64’ Schrom)

Naši dorastenci potvrdili rolu 
favorita a bez problémov zvíťazili, 
keď hosťom počas celého stretnu-
tia nedovolili ani raz ohroziť nášho 
gólmana.

II. liga SŽ a MŽ 17. kolo

SŽ: B. Štiavnica – Tempus R. So-
bota 0:9 (0:4)

MŽ: B. Štiavnica – Tempus R. 
Sobota 0:4 (0:0)

Kam na futbal?
IV. liga 18. kolo 25.4. o 16. hod. 

ŠT. Bane - B. Štiavnica
I. trieda 18. kolo 25.4. o 16. hod. 

B. Belá – H. Ves
II. trieda 16. kolo 24.4. o 16. hod. 

B. Štiavnica „B“ – Sklené Teplice
IV. liga dorast 18. kolo 25.4. o 

13,30 hod. Krupina - B. Štiavnica 
II. liga SŽ a MŽ dohrávka 18. 

kolo 24.4. o 10 – 12.hod. Krupina 
- B. Štiavnica 

FUDO

ŠPORT

1.  Strojár Krupina  16  12  2  2  33:12  38
2. SPARTAK Hriňová 16 10 6 0 42:15 36
3. Veľký Krtíš 16 9 2 5 48:23 29
4. FK Šalková 16 7 6 3 33:14 27
5. Slovan Tomášovce 16 9 0 7 41:38 27
6. FK Jesenské 16 6 4 6 38:40 22
7. Hodruša-Hámre 16 7 1 8 43:47 22
8. FK Mesta Tornaľa 16 6 3 7 24:31 21
9. ŠK Selce 16 6 1 9 43:49 19

10. Banská Štiavnica 16 6 1 9 32:38 19
11. Slovan Kúpele Sliač 16 5 2 9 35:59 17
12. Rimavská Sobota 16 4 4 8 33:38 16
13. Poltár 16 5 0 11 30:52 15
14. Hliník nad Hronom 16 4 0 12 23:42 12

1.  CSM Tisovec  17  12  3  2  39:16  39
2. FK 34 Brusno 17 10 4 3 48:19 34
3. Baník Kalinovo 17 10 4 3 34:18 34
4. Bystrica - Podlavice 17 9 2 6 38:24 29
5. Žiar nad Hronom 17 8 5 4 31:26 29
6. Poltár 17 8 4 5 35:23 28
7. Štiavnické Bane 17 7 6 4 33:24 27
8. Banská Štiavnica 17 5 7 5 24:27 22
9. MFK Revúca 17 6 2 9 25:27 20

10. Hliník nad Hronom 17 6 0 11 29:42 18
11. Veľký Blh 17 4 3 10 13:35 15
12. FC 98 Hajnačka 17 3 5 9 28:46 14
13. FC Slovan Divín 17 4 1 12 21:46 13
14. Dolná Strehová 17 3 2 12 14:39 11

Dňa 10. apríla 2010 sa konal 
IX. ročník Veľkonočných pla-
veckých pretekov v 25 m ba-
zéne na krytej plavárni v Žiari 
nad Hronom. Na pretekoch 
štartovali aj plavci z Plavec-
kého klubu Banská Štiavnica, 
ročník 1996 a mladší, ktorí si 
viedli veľmi úspešne. Prináša-
me výsledky:

Žiaci kategória A : 

Berlanský Matúš: 
1. 100 prsia  - 1:22.29, 
3. 50 voľ. sp. - 29.89, 
1. 50 znak  - 36.17, 
2. 50  motýľ - 36.14, 

2. 50 prsia - 38.30, 
1. 100 voľ. sp. - 1:04.51 

Longauer Jakub:
7. 50 m voľ. sp. – 32.42,
3. 50 m znak – 37.77,
4. 50 m motýľ – 37.39,
4. 100 m znak – 1.26.76,
6. 100 m  voľ. sp. – 1.13.54 

Žiaci kategória B : 

Ernek Matej: 
2. 50 m znak -  39.20, 
2. 50 m voľ. sp. - 31.81, 
1. 50 m motýľ - 36.52, 
2. 100 m znak – 1.26.15, 
2. 100 voľ. spôsob - 1:13.90 

Orság Dalibor Daniel: 

3. 100 prsia - 1:37.49,
5. 50 m znak – 44.07,
3. 100 m voľ. spôsob – 35.25,
3. 100 m znak – 1.32.77,
2. 50 m prsia – 43.79,
6. 100 m voľ. spôsob – 1.24.57

Žiaci kategória C: 

Ernek Šimon: 
1. 100 m prsia  - 1.43.58, 
1. 50 m znak – 45.18, 
1. 50 m voľ. sp. - 36.69, 
1. 50 m prsia - 49.16, 
1. 100 m znak - 1:38.07,
2. 100 m voľ. sp. – 1.23.23

Žiaci kategória D:

Berlanský Andrej: 
2. 25 m prsia - 32.50, 

2. 25 m znak - 29.09 
5. 25 m voľ. sp. - 28.70 

Žiačky kategória A : 

Maruniaková Monika: 
2. 100 m prsia - 1:23.93,
1. 50 m znak - 35.64,
2. 50 m voľ. sp. - 30.75,
1. 50 m znak – 1.15.77,
1. 100 voľ. sp. - 1:05.60
K dosiahnutým výsledkom na-

šim plavcom srdečne blahoželáme! 
Starší plavci sa zúčastnili Školských 
majstrovstiev Slovenska základných 
a stredných škôl v Poprade 16. aprí-
la a 17. a 18. apríla Medzinárod-
ných plaveckých pretekov „Cena 
Popradu v plávaní“. red

Veľkonočné plavecké preteky

Vydreté futbalové víťazstvo

Reality

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

Vykupujem staršie PB fľaše, plat- 

ba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771
Predaj nových prázdných PB  

fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492
V budove Ortler na ul. Dolná  

6/A, dám do prenájmu kancelárske 
priestory. Sú vhodné pre kaderníctvo 
a kozmetiku, tel.č.: 0903 148 876

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

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka seri-
óznosť, tel.č.: 0902 882 707 Predám 
3-izbový byt na Dolnej ul. č.35, cena 

39 800 €, kontakt: 0905 560 929
Stavebné práce, prerábanie byto- 

vých jadier, stierky (stierky – 1 m2 
- 2 €, obklady, dlažby – 1 m2 - 9 €) 
a mnoho ďalších vecí pre vašu spo-
kojnosť, tel.č.: 0917 045 339, 0903 
111 512
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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

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt, cena 24 230€ (730 
000,-Sk), tel.č.: 0944 151 512 

Predám pekný, slnečný 3-izbový  
byt na sídlisku Drieňová, 69 m2 v 
osobnom vlastníctve Je čiastočne 
prerobený a má vymenené okná. 
Byt má výhodnú polohu na 2.po-
schodí. Cena bytu dohodou. Info 

na č. t.: 0908 509 205.
Prenajmem zariadený 2-izbový  

prerobený byt v 65 m2 v B. Štiav-
nici, na ul. Križovatka 19, mesačný 
nájom 330 € vrátane energií, tel.č.: 
0905 615 373, 0907 527 666.

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558


