
Je v našom meste dostatok bytov?
Mesto Banská Štiavnica realizuje na sídlisku Drieňová 
výstavbu bytov a zaujíma sa o názor občanov na nájomné 
byty. Môžete odpovedať vyplnením ankety. str.7

Chcete sa dobre zabaviť?
Pozývame vás na 8. ročník podujatia 
Náckova Štiavnica, ktorý sa uskutoční v 
piatok 27. apríla 2012. str.8
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InzercIa

Naši záchranári sa zúčast-
nili medzinárodnej súťaže 
záchranárov, organizovanej 
Občianskym združením Salus 
Vitalis konanej v dňoch 29. a 
30. marca 2012 v priestoroch 
Ústavu špeciálneho zdravot-
níctva a výcviku Lešt – MO SR. 

Banská Štiavnicu reprezentovali 
MUDr. Richard Rišňovský, Bc. Len-
ka Cibuľová a Miroslav Petržel – po-
sádka Záchrannej zdravotnej služby 
(ZDZS Bratislava) z Banskej Štiavni-
ce, ktorí túto súťaž v kategórii pro-
fesionálov vyhrali. 

Organizácia zastúpená Občian-
skym združením Salus Vitalis je 
združenie, ktoré pozostáva zo zá-

chranárov banskoštiavnického a 
žiarskeho regiónu. Združenie uspo-
radúva podujatia zamerané na po-
skytovanie prvej pomoci. Táto súťaž 
je jediná v Čechách a na Slovensku. 

Súťaže sa zúčastnilo 23 záchranár-
skych posádok z Čiech a Slovenska. 
Súťaž pozostávala z 11 úloh, ktoré sa 
plnili v priebehu noci a nasledujúce-
ho dňa v značnom neustálom fyzic-
kom a psychickom vypätí. Niektoré 
úlohy boli zamerané na fyzickú kon-
díciu, ostatné na riešenie nehôd s 
hromadným postihnutím (NHPO). 

Na tejto súťaži spolupracova-
li okrem záchranárov aj iné záchra-
nárske zložky, Personál ÚŠZ Lešť, 
Prápor radiačnej a chemickej ochra-
ny Rožňava, vojenskí hasiči zo Slia-

Štiavnickí záchranári uspeli

Víťazom ankety o najlepšie 
kultúrne podujatie roku 
2011 sa stala Škola v múzeu 
– tvorivé dielne. Ich aktérky – 
Mgr. Anny Ďuricovej - sme sa 
opýtali: 

Kedy vznikol nápad organizo-
vať remeselné tvorivé dielne?

Od roku 1998 realizuje Sloven-
ské banské múzeum projekt Ško-
la v múzeu. Vo svojich začiatkoch 

sa projekt venoval realizácii rôz-
nych výtvarných techník v atrak-
tívnych priestoroch múzea – Starý 
zámok, Kammerhof, Galéria J. Kol-
lára. V tom období som študovala 
na UMB v B. Bystrici na Katedre en-
vironmentálnej výchovy, kde sme o. 
i. mali aj predmet environmentálna 
výchova umením a jedna časť bola 
venovaná práve remeselným tech-
nikám. Inšpirovaní tiež remeselnou 
dielňou v Stredoslovenskom osve-

tovom stredisku v Banskej Bystrici 
sme postupne v provizórnych pod-
mienkach tzv. starej kancelárie Sta-
rého zámku začali s najjednoduch-
šími technikami. Výhodou tohto 
priestoru bola blízkosť depozitov a 
možnosť inšpirácie pôvodnými re-
meselnými výrobkami a pomôcka-
mi – medovníkové formy, maľova-
né salaše, sklomaľby a pod. Tak ako 
múzeum zachraňuje a verejnosti 
prezentuje trojrozmerné predme-

ty, týmto spôsobom prezentuje-
me a dávame priestor na „zažitie“ 
a vyskúšanie si činností, ktoré sa z 
nášho prostredia vytrácajú, resp. sa 
už vytratili. Od r. 2005 sú remesel-
né tvorivé dielne presťahované do 
priestorov v Kammerhofe.

Čo všetko ponúkate?
Snažíme sa uprednostňovať tra-

dičné remeselné techniky a do-
máce činnosti, ako sú... •3.str.

Najlepšie podujatie v oblasti kultúry

ča, vojenská polícia Topoľčany a 
študenti zo 4 slovenských fakúlt 
(Bratislava, Prešov, Zvolen, Nitra).

Počas úloh sa súťažiaci stretli s 
otvorenou paľbou zo zbraní, výbuch-
mi granátov, delobuchov. •3.str.

Spokojní Bc. Lenka Cibuľová a Miroslav Petržel. foto michal kríž

dočítate sa 

Kvetinová šou na dohľad
5. mája sa uskutoční druhý ročník 
podujatia Flora Magica. Kvetinová 
šou pri svojej premiére zaujala a za-
radila sa medzi najlepšie podujatia 
minulého roka aj podľa hodnotenia 
komisie kultúry. Aj v tomto roku sa 
Štiavničanom predstavia traja špič-
koví floristi. •5.str.

Jarná herná kríza pokračuje
Naši futbalisti sa po zimnej prestáv-
ke ešte stále neprebrali. Potvrdilo 
sa to v plnej miere i na domácom 
ihrisku, kde sme hostili mužstvo 
Prameň Kováčová, ktoré nám dalo 
lekciu z hernej jednoduchosti, zalo-
ženej na kombinácii v dobrom po-
hybe. •11.str.

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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Uzavretie Farskej ulice
Farská ulica po havárii oporné-

ho múru bude uzavretá až do roku 
2013? Vladimír Poprac

Odpoveď: Ulica Farská je uzavretá 
z bezpečnostných dôvodov, nakoľ-
ko koncom minulého roka sa zistilo, 
že oporný múr je staticky narušený 
a hrozila jeho deštrukcia. Tým sa 
chodník stal nebezpečný pre chod-
cov idúcich po ňom. To sa aj neskôr 
ukázalo, keď došlo k jeho deštruk-
cii, ktorá môže pokračovať ďalej. 
Ulica Farská a jej chodník úzko sú-
visí s oboma múrmi nad a aj pod 
chodníkom. Bez nich by táto ulička 
nemohla existovať. V záujme mesta 
je sprejazdniť túto ulicu, a preto ob-
jednalo statický posudok celého te-

lesa ulice (komunikácie), ktorý ho-
vorí o viacerých nedostatkoch na 
spomínaných oporných múroch. Aj 
spodný múr v miestach nad Kara-
bellym je staticky narušený a spod-
ný múr pod už čiastočne spadnu-
tým múrom treba opraviť, aby ďalej 
nechátral a aby sa zamedzilo tomu, 
čo sa stalo na hornom múre. Mest-
ské zastupiteľstvo už odsúhlasilo 
čiastku na opravu horného múru 
a tento sa bude opravovať zo zdru-
žených prostriedkov Mesta a Mol-
lekovej. Začatie prác bude od 16. 
apríla 2012 s termínom dokonče-
nia najneskôr do 31. mája 2012.Na 
spodný múr mesto uskutočňuje vý-
berové konanie na výber zhotovite-
ľa a následne realizáciu. 

Robert Vavro, Stavebný úrad 

Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s 
použitím § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka na podávanie 
najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj nehnuteľného majetku 
mesta:

nehnuteľná vec: stavba so súpis- -
ným číslom 1503, zapísaná na LV 
č. 1 ako náhradná lekáreň, posta-
vená na parcele C KN č. 3861 a 
pozemok zastavaný stavbou par-
cela C KN č. 3861 o výmere 436 

m2 zastavané plochy a nádvo-
ria. Nehnuteľnosti sú vedené v 
KN Katastrálneho úradu Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica, pre okres Banská Štiav-
nica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica na LV č. 1 v pro-
spech vlastníka podľa B1 v celosti 
– Mesto Banská Štiavnica.

Podmienky súťaže nájdete na 
www.banskastiavnica.sk, alebo si 
ich môžete vyžiadať aj s bližšími 
informáciami na Mestskom úrade, 
oddelení právnom a správy majet-
ku, 045/694 96 37, olga.nigrinio-
va@banskastiavnica.sk.

Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Verejná súťaž

16. apríla
Redakčná rada VIO TV.  �
Príprava správy o stave mesta.  �
Uskutočnilo sa pracovné roko- �
vanie s predsedom BBSK Vla-
dimírom Maňkom k akciám v 
meste Banská Štiavnica a orga-
nizovaniu Župného leta v Ban-
skej Štiavnici. 

17. apríla
Uskutočnilo sa pracovné stret- �
nutie s predsedníčkou Krajské-
ho strediska Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska p. 
R.Oláhovou. 
Pracovné stretnutie s riadi- �
teľkou Literárneho informač-
ného centra v Bratislave p.M. 
Vallovou a spisovateľkou p. 
D.Podrackou.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami spoločnosti Kaufland Slo-
venská republika, v. o. s. 
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami DHZ Žiar nad Hronom. 
Príprava podkladov pre roko- �
vanie Mestskej rady a Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici. 

18. apríla
Pracovné stretnutie s riaditeľ- �
kou ZŠ J. Kollára.
Riešenie projektov z fondov EU. �

19. apríla
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici.
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici. 

20. apríla
Účasť na podujatí EKO DEŇ v  �
Banskej Štiavnici.
Účasť na slávnostnom večere  �
pri príležitosti 20. výročia čin-
nosti spoločnosti Combin Ban-
ská Štiavnica, s.r.o.

Andrea Benediktyová 

Študentská cestička uzavretá. foto vladimír poprac

Požiar 
Dňa 23. marca 2012 o 0:25 hliad-
ka Mestskej polície pri kontrol-
nej činnosti zistila, že na Ul. Kol-
pašská nad železničným tunelom 
horí lúka. Následne hliadka MsPo 
privolala príslušníkov HaZZ, kto-
rý požiar uhasili. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 25. marca 2012 o 17:05 bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Ul. A. Kmeťa leží na chodníku ne-
známa osoba. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto po overení 
totožnosti zistila, že ide o Š.S. z 
Banskej Štiavnice, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholických nápojov. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
priestupkového zákona uložením 
blokovej pokuty. 

Voľný pohyb psa
Dňa 28. marca 2012 o 17:55 bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Ul. 1. mája v Banskej Štiavnici sa 
zdržiava mládež so psom. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že sa tam voľne pohybu-
je pes, ktorého majiteľom je M.H. 
z Banskej Štiavnice. Priestupok 
bol riešený v zmysle priestupko-
vého zákona uložením blokovej 
pokuty.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Touto cestou ako primátorka 
mesta Banská Štiavnica by som 
sa chcela poďakovať posádke zá-
chranárov Záchrannej zdravotnej 
služby v zložení: MUDr. Richard 
Rišňovský, Bc. Lenka Cibuľová a 
Miroslav Petržel, ktorí zvíťazili a 
úspešne tak reprezentovali naše 
mesto na medzinárodnej súťa-
ži záchranárov, konanej v dňoch 
29.3. a 30.3.2012 v priestoroch 
Ústavu špeciálneho zdravotníctva 
a výcviku Lešt – MO SR. Nesmier-
ne si vážim Vašu prácu a odhodla-
nie, s akým pristupujete denno-
denne pri zachraňovaní životov 
našich spoluobčanov. Patrí Vám 
veľká vďaka a uznanie v mene mo-
jom ako aj v mene všetkých Ban-
skoštiavničanov.

Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Poďakovanie 
záchranárom

Umenie spokojného života: vytvárať 
si z povinností koníčky. Ján Petrík

Čriepky

Myšlienka dňa
Nie je dôležité to, čo skrývaš vo svo-
jom vnútri, ale to, čo si schopný do-
kázať urobiť pre to, čo skrývaš. 

Michal Boháč
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•1.str. Pohybovali sa v zamorenom 
a zadymenom priestore a opakova-
ne vstupovali do sutín polozrúte-
ných budov. Týmto spôsobom boli 
vystavení simulovaným podmien-
kam, ktoré by nastali pri živelných 
katastrofách. Táto súťaž preveri-
la posádky po všetkých stránkach, 
fyzickú a psychickú pripravenosť a 
kondíciu.

 Pocity boli naozaj zmiešané. Pre-
kvapením bolo, že záchranári sa mu-
seli pohybovať v teréne cca 25 km 
pešo pomocou buzoly a mapy. Pre 
ich bezpečnosť boli záchranári mo-
nitorovaní špeciálnym vojenským 
navigačným systémom GPS Mil-
les. Počas súťaže sa vystriedali všet-
ky ročné obdobia, boli nepriaznivé 
poveternostné podmienky, počasie 
sa menilo, čo sťažovalo podmienky 
záchranárom pri súťaži. Záchranári 
bývali v zrubovom tábore Slávia, kde 
si sami kúrili a odkiaľ bol aj štart na 

súťaže. Fyzicky najnáročnejšia bola 
prekážková dráha podľa štandardov 
NATO, ktorá fyzicky preverila našich 
záchranárov. Súťaž sa začala vo ve-
černých hodinách a trvala až do na-
sledujúceho dňa. Jednou z úloh bola 
"Utoya", pri ktorej záchranári boli 
ohrozovaní streľbou, kvôli čomu boli 
vybavení nepriestrelnými špeciálny-
mi vojenskými kevlárovými vestami 
a prilbami. Pri tomto zásahu spolu-
pracovali s vojakmi, ktorých bezpeč-
nosť zabezpečovali sústavnou kry-
cou paľbou. Zaujímavou bola úloha, 
pri ktorej bola využitá súprava na 
dekontamináciu osôb SDO, ktorá 
ako jediná na Slovensku dokáže za-
bezpečiť hromadnú dekontamináciu 
osôb pri hromadnom radiačnom, bi-
ologickom alebo chemickom zamo-
rení. Záchranári proces dekontami-
nácie absolvovali v plavkách v stane. 
Ďalšou z úloh bol zásah v polozbú-
ranej budove, v ktorej sa záchranári 

museli pohybovať v zborenisku bu-
dovy, kde vyhľadávali zranené oso-
by. Táto úloha bola podobná tej, kto-
rá sa v roku 2007 uskutočnila na 
Nám. sv. Trojice v Banskej Štiavnici. 
Medzinárodná súťaž bola organizo-
vaná už po druhýkrát, vlani záchra-
nári získali 2.miesto. Ak sa bude ko-
nať aj 3.ročník, tak sa záchranári radi 
tejto súťaže opäť zúčastnia. Táto sú-
ťaž by sa nezaobišla bez finančných 
prostriedkov a hlavne sponzorov. 
Generálnym sponzorom bol Busi-
ness Commercial Finance Banská 
Bystrica. Jedným zo sponzorov bola 
aj štiavnická firma Combin, s.r.o., 
ktorej touto cestou srdečne ďaku-
jeme. Našim záchranárom srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa úspeš-
ných zásahov. Bližšie info o poduja-
tí, združení a fotogalériu zo súťaže 
nájdete na www.salusvitalis.sk, ale-
bo www.rescueonline.sk. 

Michal Kríž

Štiavnickí záchranári uspeli

•1.str. ...pečenie medovníkov z 
drevených foriem, pečenie chleba 
a koláčov, mletie obilia na kamen-
nom žarnove, spracovanie mlieka, 
liatie sviečok, tvarovanie z hliny, 
podmaľbu na sklo, tkanie na rá-
moch a drevených doštičkách, zá-
pästkové techniky, pletenie šnúrok, 
batikovanie viazaním a voskom, 
plstenie ovčej vlny, handrové hrač-
ky, v predvianočnom období peče-
nie opekancov, oplátok v železných 
kliešťach nad ohniskom, výroba sla-
mených ozdôb, maľovanie salašov, 
v predveľkonočnom období zase 
zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov. 
V programe pre verejnosť, zvlášť v 

období letných prázdnin, ponúka-
me aj techniky netradičné a u náv-
števníkov obľúbené - maľba na hod-
váb, batika na hodváb, smaltovaný 
šperk, pletenie košíkov z pedigu.

O čo je najväčší záujem?
Najobľúbenejšie, a myslím, že 

i najzážitkovejšie, je pečenie chle-
ba, kde každé dieťa si vlastnoručne 
umiesi chlieb – malý bochník a upe-
čený, voňavý si odnesie domov. S 
pečením je spojené aj vlastnoručné 
mletie múky na kamennom žarnove.

Koľko účastníkov navštívilo v r. 
2011 vaše dielne?

V roku 2011 to bolo 2500 náv-
števníkov, kde 73 % tvoria deti ma-
terských škôl a žiaci základných 
škôl, prevažne z banskoštiavnické-
ho regiónu. 

Ako hodnotíte zručnosť účast-
níkov tvorivých dielní?

Vždy je to individuálne, ale tých 
naozaj manuálne zručných detí je 
veľmi málo. Bez rozdielu veku je pre 
deti najväčší problém urobiť uzlík 
na niti. 

K úspechu srdečne blahoželá-
me, prajeme veľa trpezlivosti a za-
ujímavých nápadov. Nora Bujnová

Najlepšie podujatie  
v oblasti kultúry za rok 2011

Vážení občania. Dovoľujeme si 
vás informovať, že oslavy tohtoroč-
ného Sviatku práce sa po prvý raz 
uskutočnia v areáli Súkromnej ho-
telovej akadémie na Drieňovej (bý-
valé doškoľovacie stredisko Ústavu 
pre výchovu a vzdelávanie pracov-
níkov lesného a vodného hospo-
dárstva) a nie ako to bývalo v pred-
chádzajúcich rokoch v Kysihýbli. 

Organizátori osláv strana Smer – 
sociálna demokracia a Mesto Ban-
ská Štiavnica pripravujú pre vás 
okrem skvelej zábavy aj bohatý kul-
túrny program, v ktorom nebudú 
chýbať viaceré záujmové umelecké 
zoskupenia a jednotlivci spod Sit-
na. Podrobný program prinesieme 
v nasledujúcom čísle Štiavnických 
novín.

Začiatok osláv bude 1. mája 
2012 (utorok) o 14:00 hod. a 
miesto konania bude vonkajší 
areál s ihriskom Súkromnej ho-
telovej akadémie na Drieňovej.

Na stretnutie a príjemné prežitie 
Sviatku práce sa tešia organizátori 
z okresnej organizácie Smeru-SD a 
Mesta Banská Štiavnica.

Organizátori

1. máj bližšie k Drieňovej

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
OO PZ Banská Štiavnica vyšet-
ruje priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu podľa § 49/1d 
Zákona SNR 372/1990 Zbierky 
zákonov o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov, ktorého 
sa dopustil dňa 13.4.2012 M.R. z 
obce Svätý Anton tým, že fyzicky 
napadol Ľ.G.

Priestupok proti majetku
OO PZ BŠ vyšetruje priestupok 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na SNR 372/1990 Zb. z., ktorého 
sa dopustil na ulici Gen. L. Svo-
bodu č.1 v Banskej Štiavnici do-
posiaľ nezistený páchateľ tým, že 
dňa 14.4.2012 okolo 18:00 vyha-
dzoval z balkóna bytovky rôzne 
predmety, čím spôsobil V.S. ško-
du na OMV v doposiaľ neziste-
nej výške.

Priestupok proti majetku
OO PZ BŠ vyšetruje priestupok 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na SNR 372/1990 Zb. z., ktorého 
sa dopustil v čase od 14. do 15.4. 
doposiaľ nezistený páchateľ tým, 
že na predajni COOP Jednota v 
obci Počúvadlo rozbil zadné okno, 
čím spôsobil škodu v doposiaľ ne-
zistenej výške. 
 
Priestupok proti majetku
OO PZ BŠ vyšetruje priestupok 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na SNR 372/1990 Zb. z., ktoré-
ho sa dopustil dňa 28.1.2012 do-
posiaľ nezistený páchateľ tým, že 
pred školou Jozefa Horáka v B.Š. 
odcudzil mobilný telefón z voľne 
položenej školskej tašky, čím spô-
sobil škodu F.D. z B.Š. vo výške 
230,- eur. 

Neoprávnené používanie cu-
dzieho motorového vozidla
14.4.2012 bolo vznesené obvi-
nenie L.K. z Banskej Štiavnice za 
prečin neoprávneného používa-
nia cudzieho motorového vozidla 
podľa § 217 odst.1,2c Trestného 
zákona, ktorého sa dopustil tým, 
že neoprávnene používal moto-
rové vozidlo firmy MGM projekt 
s.r.o. B.Belá, pričom ho aj poško-
dil, čím spôsobil majiteľovi fir-
my J.M. škodu zatiaľ v neziste-
nej výške. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ
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Celkom bolo oddelením 
výstavby MsÚ Banská 
Štiavnica v rámci dotačného 
programu „Obnovme si svoj 
dom pre rok 2012“ na Minis-
terstvo kultúry SR predlože-
ných 7 žiadostí:

Dom meštiansky, Nám. sv. Troji- -
ce 3 - Rubigall - Obnova objektu 
II. etapa (dokončenie)
Kostol P. M. Snežnej - Frauen- -
berg - reštaurátorský prieskum a 
návrh na reštaurovanie 
Dom meštiansky Kammerhof- -
ská 1 - Kultúrne centrum - saná-
cia vlhkosti muriva

Belházyovský dom - Sládkovičo- -
va 1 - sanácia vlhkosti muriva
Kaplnka sv. Alžbety (kosto- -
lík), Dolná 29 - reštaurátorský 
prieskum a návrh na reštauro-
vanie 
Kaplnka sv. Anny - Radnica - po- -
kračovanie v reštaurátorských 
prácach

Busta nár. umelca J. Kollára -  -
Frauenberský cintorín - nahra-
denie odcudzenej a zničenej bus-
ty pri príležitosti 30. výročia 
úmrtia umelca

S prihliadnutím na disponibilné 
dotačné zdroje boli podporené len 
tri projekty. odd. výstavby MsÚ

Obnovme si svoj dom

Názov akcie Spoluúčasť Požadované Pridelené

Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 3, Ban-
ská Štiavnica - č. ÚZPF: 2568/0 - Obnova ob-
jektu, II. etapa

13 550 € 257 450 €  
(7 755 939 Sk) 

30 000 €  
(903 780 Sk)

Kostol P. M. Snežnej, Ul. J. K. Hella, Banská 
Štiavnica - ÚZPF č:2487/0 - Oprava kostola 1 900 € 36 020 €  

(1 085 139 Sk) 
10 000 €  

(301 260 Sk)

Obnova Kaplnky sv. Alžbety na Ul. Dolná 
29 v Banskej Štiavnici - ÚZPF č. 2488/0 492 € 9 348 €  

(281 618 Sk) 
7 000 €  

(210 882 Sk)

Štiavnica má konečne nové, 
moderné VZN o odpadoch č. 
3/2012. Schválilo ho mestské 
zastupiteľstvo na zasadnutí 
28.2.2012 ako uznesenie č. 
37/2012. To staré už nevyhovo-
valo súčasnej slovenskej legis-
latíve, obsahovalo množstvo 
nepresností, či už formálnych 
alebo vecných a nespĺňalo už 
ani aktuálne potreby mesta.

VZN je zamerané viac na sepa-
ráciu a recykláciu, moderné spôso-
by riešenia odpadovej problematiky 
v rámci EÚ. Občanov by sme chceli 
upozorniť na nasledovné zmeny.

VZN stanovuje jednotné nádoby • 
na zber odpadu:

pre zmesový komunálny odpad –  -
typizované nádoby s objemom 1 
100, 770, 660, 240, 120 a 110 l, 
farba čierna, sivá alebo oceľová; 
možno použiť aj plastové vrecia,
pre vytriedené zložky odpadu –  -
typizované nádoby s objemom 1 
100, 770, 660, 240, 140 a 120 l a 
plastové vrecia, farba podľa zlož-
ky: papier – modrá, plasty – žltá, 
sklo – zelená, nápojové kartóny 
a kovy – červená a bioodpad – 
hnedá farba.

Nádoby musia byť riadne ozna-
čené, aby bolo jasné, aká zložka od-
padu sa v nich zbiera. Ak vlastník / 
správca nehnuteľnosti používa iné 
zberné nádoby – typovo alebo fa-
rebne, alebo nádoby nie sú riadne 
označené, je vlastník / správca po-
vinný toto zosúladiť do 15.9.2012.

Triediť komunálny odpad je po-• 

vinný každý – občania a aj podni-
kateľské subjekty, úrady a inštitú-
cie.
Priemyselný odpad musia podni-• 
kateľské subjekty riešiť v zmysle 
§6, ods. 6 a §7, ods. 3.
Každý občan mesta, ktorý dovezie • 
na zberný dvor nasledovné množ-
stvá jednotlivých druhov odpadu, 
má nárok na ich bezplatný odber: 

drobný stavebný odpad – do 200  -
kg/rok na jednu bytovú jednot-
ku,
objemný odpad – do 200 kg/rok  -
na jednu bytovú jednotku,
zelený bioodpad – 200 kg/rok na  -
jednu bytovú jednotku,
nebezpečný odpad – 100 kg/rok  -
na jednu bytovú jednotku.

Zakazuje sa: 
batérie a akumulátory zmiešavať  -
s odpadmi z domácností, zneš-
kodňovať ich, spaľovať a narúšať 
ich celistvosť, 
vypúšťať odpadové oleje do po- -
vrchových vôd, kanalizácie a do 
pôdy,
zneškodňovať zelený bioodpad, -
poškodzovať elektrozariadenia  -
tak, že dochádza k úniku nebez-
pečných látok – týka sa to najmä 
chladničiek, keď po odstránení 
kompresora a kondenzačnej čas-
ti dochádza k úniku nebezpeč-
ných freónov,
zmiešavať vytriedené odpady, -
spaľovať komunálny odpad v  -
zberných nádobách, vkladať do 
nich horúci popol, tlejúce cigare-
ty a pod.,
spaľovať materiály obsahujúce  -

plasty, gumu, lepidlá, riedidlá 
a náterové hmoty v domácich 
ohniskách a kúreniskách, 
spaľovať zelený bioodpad –  -
okrem palivového dreva – najmä 
lístie a trávu a ukladať ich do ná-
dob na zmesový komunálny od-
pad, 
ukladať kusy tehál, kvádrov, be- -
tónu a kamene do zberových ná-
dob na zmesový komunálny od-
pad, pretože to môže spôsobiť 
poškodenie zvozovej techniky, a 
tým veľké materiálne škody. 

V rámci implementácie projek-• 
tu „Zavedenie efektívneho systé-
mu separovaného zberu odpadov 
v meste Banská Štiavnica“ sa budú 
označovať zberné miesta čiaro-
vými kódmi. Podľa §5, ods. 10 je 
vlastník alebo správca nehnuteľ-
nosti povinný umožniť označe-
nie zberného miesta čiarovým kó-
dom, starať sa o tento kód, aby bol 
funkčný (čitateľný), a ak dôjde k 
poškodeniu čiarového kódu, treba 
to nahlásiť na Technické služby, 
m.p. Bude pridelený nový čiarový 
kód, aby mohla prebiehať eviden-
cia odobraných odpadov zo zber-
ného miesta. 

Verím, že toto VZN položilo le-
gislatívny rámec pre skvalitňovanie 
odpadového hospodárstva nášho 
mesta. Stále je však čo zlepšovať. 
Viac podrobností nájdete v samot-
nom VZN o odpadoch č. 03/2012, 
ktoré je zverejnené na stránke mes-
ta www.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka

Máme nové VZN o odpadoch

Položili ste si niekedy otázku 
pri počutí sirény, čo to 
vlastne znamená?

Čo znamená, keď zaznie siré-
na? (varovné signály)

hrozí alebo vznikla mimoriad- -
na udalosť,
podľa tónu a dĺžky jeho trvania  -
zistite, pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú  -
informáciu vysielanú televí-
ziou alebo rozhlasom.

Varovanie obyvateľstva sa vy-
konáva varovnými signálmi:

Všeobecné ohrozenie - : dvojmi-
nútovým kolísavým tónom si-
rén pri ohrození alebo pri vzni-
ku mimoriadnej udalosti, ako aj 
pri možnosti rozšírenia násled-
kov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie vodou - : šesťminú-
tovým stálym tónom sirén pri 
ohrození účinkami vody.

Koniec ohrozenia sa vyhlasu-
je signálom koniec ohrozenia - 
dvojminútovým stálym tónom si-
rén bez opakovania.

Varovný signál sa ihneď po 
skončení dopĺňa slovnou infor-
máciou vo vysielaní rozhlasových 
a televíznych staníc alebo v miest-
nych informačných prostriedkoch 
obcí.

Kolísavým tónom sirén v trvaní 
2 minút sa počas vojnového stavu 
a počas vojny vyhlasuje aj ohroze-
nie v prípade možného vzdušného 
napadnutia územia štátu. Slovná 
informácia pri takomto ohrození 
obsahuje vymedzenie územia, pre 
ktoré je ohrozenie vyhlásené a vý-
raz vzdušný poplach.

Preskúšanie prevádzkyschop-
nosti systémov varovania obyva-
teľstva sa vykonáva dvojminú-
tovým stálym tónom sirén, po 
predchádzajúcom informovaní 
obyvateľstva o čase skúšky.

Linky tiesňového volania:
112 - Jednotné európske číslo 
tiesňového volania
150 - Hasičský a záchranný zbor
155 - Záchranná zdravotná služba
158 - Polícia
159 - Mestská polícia
18 300 - Horská záchranná služba
18 155 - Vrtuľníková záchranná 
zdravotná služba
046 / 542 16 97 - Banská záchran-
ná služba

Civilná 
ochrana
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Už onedlho – 5. mája 2012 
– sa uskutoční druhý ročník 
podujatia Flora Magica. 
Kvetinová šou pri svojej 
premiére zaujala a zaradila 
sa medzi najlepšie podujatia 
minulého roka aj podľa hodno-
tenia komisie kultúry. 

Aj v tomto roku sa Štiavničanom 
predstavia dvaja špičkoví českí flo-
risti – M. Bittnerová a L. Kulmano-
vá a jedna z najväčších nádejí slo-
venských kvetinových aranžérov T. 
Vígh, majster SR vo floristike a ví-
ťaz súťaže Victoria regia. Novinkou 
počas podujatia bude módna pre-
hliadka na tému farebného kúzlenia 
a flóry, ktorú pripraví SPŠ S. Miko-
víniho. Vlaňajšiu výstavu nádher-
ných ruží nahradí výstavka origi-

nálnych gerbier (cca. 35 druhov). O 
príjemný zážitok tesne pred Dňom 
matiek bude teda postarané a sme 
presvedčení, že tak ako vlani, aj v 
tomto roku bude vstupenka nád-

herným darčekom pre všetky ženy, 
obzvlášť matky. Lístky v predpreda-
jovej cene 8,50 € sú už v predaji v 
Informačnom centre na Námestí sv. 
Trojice.  Rastislav Marko

Kvetinová šou na dohľad

Mandarínková izba – to je 
názov divadelnej komédie, 
ktorá sa uskutoční v priesto-
roch Kultúrneho centra 2. júna 
2012. Výborné predstavenie 
s hviezdnym obsadením k 
nám prinesie Mestský úrad, 
oddelenie kultúry, cestov-
ného ruchu a športu a Teatro 
Wüstenrot. 

O tom, že o kvalitnú zábavu nebu-

de núdza, hovorí aj krátky zoznam 
hercov, ktorí sa Štiavničanom pred-
stavia: Maroš Kramár, Zuzana Tluč-
ková, Bibiana Ondrejková a Pavol 
Topoľský. Komédia, plná francúz-
skeho espritu a šarmu, ponúka za-
ujímavé príbehy ľudí vo vtipných, 
krátkych jednoaktovkách s prekva-
pivým, niekedy priam detektívnym 
záverom. Štyria herci sa v nich pre-
vteľujú do viacerých postáv a osu-
dov. Všetky sa odohrávajú v malom 

parížskom hotelíku a v záhadnej 
izbe, zvanej mandarínková, ktorá 
má svoj vlastný príbeh.

Lístky na predstavenie je mož-
né zakúpiť v Informačnom centre 
na Námestí sv. Trojice. Prvých 100 
ks lístkov je možné zakúpiť v skve-
lej cene 10 €, ďalšie predpredajové 
za 11 € a na mieste bude cena lístku 
12 €. Neváhajte, už teraz si zakúpte 
lístky a zabezpečte si tak skvelý zá-
žitok! Rastislav Marko

Maroš Kramár vystúpi  
2. júna v Banskej Štiavnici

Región Banská Štiavnica v 
spolupráci so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch 
privítali 3. apríla v meste 
zástupcov 48 rakúskych auto-
busových dopravcov. Doprav-
covia prišli na Slovensko aby 
rozšírili svoju ponuku zájazdov 
o nové destinácie. Návšteve 
mesta a kaštieľa vo Svätom 
Antone predchádzalo kontrak-
tačné obchodné rokovanie v 
Poprade, ktorého sa zúčastnili 
zástupcovia hotela Grand Matej 
a penziónu Kachelman.

Rovnako ako 24 stránková repor-
táž o Banskej Štiavnici vo februáro-
vom časopise Cestovateľ a článoček 
v Hospodárskych novinách v minu-
lom týždni, aj táto aktivita Regiónu 
Banská Štiavnica má za cieľ priviesť 
do mesta a regiónu viac návštev-
níkov. S rovnakým cieľom príde v 
máji do Štiavnice a okolia filmovať 
Česká televízia program Toulky po 
Čechách a Slovensku, v máji bude 
Štiavnicu propagovať aj moravské 
Rádio Čas. Organizácia tiež pracuje 
na vybudovaní informačného systé-
mu pre návštevníkov. 7 tabúl v mes-

te a smerovky by mali stáť ešte do 
sezóny, aby zlepšili informovanosť 
návštevníkov o hlavných atraktivi-
tách, a tak zvýšili ich návštevnosť. 
Informačný systém bude pokrývať 
aj región a budeme ho rozširovať 
každý rok. Tiež chceme finančne 
podporiť vybudovanie oddychovej 
zóny pre občanov aj návštevníkov 
na Námestí sv. Trojice. Ďalšou z pri-
orít organizácie je budovanie cyk-
lotrás. Cieľom je do piatich rokov 
etablovať Štiavnické vrchy ako vý-
znamné stredisko horskej cyklisti-
ky. Igor Kuhn

Región Banská Štiavnica 
pracuje na rozvoji turizmu

Krásna kytica a jej tvorca. foto ján petrík, ml.

31. marca sa Svätým Anton 
pridal k tisícom miest po 
celej Zemi. Večer o pol 
deviatej na hodinu bolo 
vypnuté osvetlenie v celej 
obci, aby sme upozornili na 
svetelný smog, ktorý verejné 
osvetlenie produkuje, 
a na mrhanie elektrickou 
energiou. 

Túto peknú celosvetovú akciu 
inicioval ekologický klub Stromá-
čik, ktorý je aktívny pri Základnej 
škole vo Svätom Antone. Pánu sta-
rostovi sa myšlienka Hodiny pre 
Zem páčila a dal povolenie na vyp-
nutie verejného osvetlenia. Aj na-
priek tomu, že nám v sobotu ve-
čer počasie vôbec neprialo, zišlo sa 
pred základnou školou okolo tri-
dsať nadšencov zo Svätého Anto-
na, Prenčova a Banskej Štiavnice, 
aby sa v absolútnej tme, ktorá vyp-
nutím osvetlenia vznikla, pridali do 
lampiónového sprievodu. Po pol-
hodinovom pochode s lampiónmi 
sme prefúkaní a uzimení vošli do 
vykúreného kultúrneho domu, kde 
nás čakala rocková skupina Tri pra-
siatka, ktorá odohrala skvelý kon-
cert. O desiatej večer pán starosta 
sa poďakoval všetkým účastníkom 
Hodiny pre Zem a Svätý Anton sa 
zapísal medzi prvých 50 sloven-
ských miest, ktoré sa do tejto dlho-
ročnej ekologickej akcie zapojili.

Zuzana Knezovičová

Hodina pre 
Zem

Na základe vyhodnotenia rizi-
ka výskytu pôvodcu trichinelózy v 
r. 2011 stanovila Št. veter. a potr. 
správa SR monitorovanie a labora-
tórne vyšetrovanie nákazy trichi-
nelózy pri domácich zabíjačkách v 
r.2012. Toto ochorenie zvierat sa 
prenáša aj na človeka konzumáciou 
bravčového mäsa. Podľa zákona o 
veterinárnej starostlivosti a Naria-
denia vlády SR o monitorovaní zo-
onóz je každý občan povinný na-
hlásiť RVaPS ZH domácu zabíjačku 
na tel.č. 045/6733192 al. inou for-
mou. Chovateľ je povinný odobrať 
vzorku a poslať ju spolu so sprie-
vodným dokladom. Za vyšetrenie 
vzorky sa neplatí. V prípade nedo-
držania zákona, je možné chovate-
ľa finančne sankcionovať. Bližšie 
info: www.banskastiavnica.sk. 
Reg. vet. a potravinová správa

Trichinelóza
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V dňoch 11. a 12. apríla hostila 
Banská Štiavnica a okolie 
zbor z anglického mesta Bury. 
St. Edmundsbury Cathedral 
Choir pricestoval do nášho 
regiónu v rámci svojho 
miniturné, na ktorom sa pred-
stavil okrem Banskej Štiavnice 
aj v Krakove.

Vzhľadom na požiadavku zboru 
vystúpiť v regióne dvakrát, z toho 
raz počas omše, ho ako prví mohli 
obdivovať obyvatelia Banskej Belej. 
Slávnostná omša bola pre veriacich 
nielen umeleckým, ale aj duchov-
ným zážitkom, keďže ju slúžil ad-
ministrátor banskobystrickej diecé-
zy Mons. M. Bublinec. Po skončení 
omše nasledovala kratučká ukážka 
koncertu, ktorá viacerých navnadila 
na hlavné vystúpenie, ktoré sa kona-
lo o deň neskôr vo Farskom kostole 
v Banskej Štiavnici. Tu sa zbor pred-
stavil rovnako počas omše prostred-
níctvom spevov z Byrdovej Omše 
pre štyri hlasy, ale najmä takmer 40 
minútovým koncertom po jej skon-
čení. V ňom odzneli skladby Mozar-
ta, Wilbyho, Ruttera, Bairstowa a 
iných. V závere nechýbal ani krát-

ky prídavok v podobe adaptácie čas-
ti piesne Tancuj, tancuj. Unikátny 
kvalitný spev bol určený najmä ná-
ročnejším poslucháčom, o to viac 
potešil mohutný potlesk na konci 
predstavenia, ktorý bol najlepším 
dokladom spokojnosti návštevní-
kov. Ešte pre zaujímavosť uvedieme, 
že najmladší člen zboru má 8 rokov, 
čo je vzhľadom na predvedenú kva-
litu obdivuhodné.

Na tomto mieste by sme ako or-
ganizátori radi poďakovali obom 
správcom farností – Š. Legénymu a 
M. Pikalovi za pomoc pri organizá-

cii a propagácii koncertov, ako aj za 
starostlivosť o zbor v podobe občer-
stvenia zo strany farníkov.

Ak ste tento koncert nestihli, prí-
padne naopak - radi by ste si vypočuli 
niečo podobné, máme pre vás dobrú 
správu. V tomto roku nás čakajú ešte 
dva podobné zážitky. 6.júna vystú-
pi anglický zbor Royal Free Singers a 
13. júla Northwest Chamber Chorus 
z amerického Seattlu. Oba koncerty 
sa budú konať v priestoroch Farské-
ho kostola a informácie o nich získa-
te včas aj prostredníctvom Štiavnic-
kých novín. Rastislav Marko

zaujímavostI

Anglický zbor si 
podmanil divákov

V piatok 13 .apríla 2012 sa v 
Kultúrnom centre nášho mesta 
uskutočnil veľkolepý koncert 
pri príležitosti 40. výročia 
založenia Spevokolu Štiav-
ničan, na ktorom bolo uvítané 
do života nové CD s názvom 
Na baňu klopajú.

Slávnostný program otvoril zvuk 
klopačky. Účinkovali v ňom Mgr. 
Art. Stanislav Bartko, hosťujúci só-
lista Štátnej opery v Banskej Bystri-
ci, na klavíri ho sprevádzal Mgr.Art 
Martin Jánošík, hovoreným slovom 
prispeli Mgr. Mária Petrová a Jan-
ka Bernáthová, roztomilým spestre-
ním programu bolo vystúpenie det-
ského folklórneho súboru Permoník 
pri Materskej škôlke 1. mája v Ban-
skej Štiavnici. Hosť podujatia, spevo-
kol z Tisovca, zablahoželal s kyticou 

svojich piesní, no zaspieval si aj s ju-
bilujúcim Štiavničanom. A potom už 
pódium, publikum, potlesk, bilanco-
vania i spomienky patrili vzácnemu 
a jedinečnému mužskému spevácke-
mu zboru – Spevokolu Štiavničan. Zá-
stupcovia Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku Ing. Richard 
Kaňa a Ing. Milan Durbák udelili čle-
nom spevokolu vyznamenania a ria-
diteľka POS ZH Mgr. Helena Žňavo-
vá prečítala ďakovný list. Stanislav 
Bartko "pokrstil" ich nové CD kvap-
kami pivného moku i krásnymi spo-
mienkami na svoje spevácke začiatky 
v tomto zbore. Nasledovali gratulácie 
a poďakovania priateľov a hostí, me-
dzi ktorými nechýbali úprimné slová 
vďaky pani primátorky Mgr. Nadež-
dy Babiakovej, hymnus jubilantom, 
spomienky a poďakovania bývalým 
zbormajstrom a členom.

Slávnostné podujatie pripravili 
Spevokol Štiavničan, BBSK-Pohron-
ské osvetové stredisko –Pracovisko 
Banská Štiavnica a Mesto Banská 
Štiavnica.

Spevokol Štiavničan sponzor-
sky podporili:

Mesto Banská Štiavnica, Sloven-
ská banská komora, Hornonitrian-
ske bane, a.s., Prievidza, Rudné 
bane, š.p., Banská Bystrica, Edu-
ard Rada Breweries, s.r.o., Pivovar 
Erb, Ľubomír Barák, Ing. Richard 
Kaňa, Ing. Marian Adamský, Ban-
skoštiavnicko-hodrušský banícky 
spolok, Combin Banská Štiavnica, 
s.r.o, Aneta Rákayová, Pivovar Ste-
iger, a.s. Vyhne, Anton Antol., s.r.o, 
Stavasta, s.r.o, Pohronské osvetové 
stredisko a iní. Patrí im srdečná vďa-
ka! Janka Bernáthová

Na baňu klopajú

22. apríl je Svetový deň Zeme, 
našej láskavej a trpezlivej 
matky, jedinej a jedinečnej v 
celom vesmíre. Čo ste ochotný 
pre ňu spraviť v tento deň?
„A to treba? No, keď tak o tom uva-
žujem, mohol by som sa na jeden 
deň zriecť telky a internetu. Pomôže 
to?“ Matej T.

„Zrieknem sa pohodlia, vstanem 
o pár minút skôr a namiesto šty-
roch kolies použijem vlastné nohy. 
Ušetrím ovzdušie a spravím niečo 
pre kondíciu. “ Samuel P.

„S kamarátkami krášlime záhony a 
vyhrabeme trávnik pred naším in-
ternátom.“ Barbora K.

„Som skeptický, kamkoľvek sa 
pozriem, všade je špina, stromy sa 
kácajú živelne, najradšej meter nad 
zemou, správy sú plné ekologických 
katastrof, havárií ropných 
tankerov, a takto by som mohol 
pokračovať. Zem je jeden veľký 
Lunik 9, a tí, čo by mohli pomôcť, 
pozerajú len na vlastný biznis. 
Čo zmôže jednotlivec v tomto 
kolotoči?“ Pavol S.

„Keď tak o tom uvažujem, patrilo by 
sa niečo spraviť pre našu matičku, 
no veď ja na niečo prídem, mal by 
som viac šetriť pitnou vodou a elek-
trinou, obmedziť fajčenie a jeden 
deň bez auta by ma tiež nezabil.“
 Adam S.

„Idem ešte s dvomi kamarátmi na 
Klinger a povedali sme si, že ces-
tou vyzbierame odpadky, čo cestou 
nájdeme.“ Patrik S.

„Keď som bol mladší,robili sme 
úžasné brigády v Slovenskom raji, aj 
v okolí Štiavnice. V súčasnosti mám 
radosť z pekne upravenej záhradky, 
a našej peknej ulice, vyhľadávanej aj 
turistami.“ Miloš J. 

„My sme sa rozhodli pripojiť k 
dobrovoľnej brigáde v Kysihýbli 
a vyčistiť ten hrozný chliev, v 
ktorom si niektorí ľudia dokonca 
hovejú a trávia voľné chvíle, akože 
v prírode. Náš dar Zemi si tu tvrdo 
odpracujeme, a možno sa raz 
dočkáme toho, že ľudia začnú na 
smeti používať odpadkové koše.“
 Tibor N.

Janka Bernáthová

Štiavnické noviny
anketa

Vystúpenie anglického zboru. foto michal kríž
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Mesto Banská Štiavnica v 
súčasnej dobe realizuje na 
sídlisku Drieňová výstavbu 
bytov za podpory štátu na 
rozvoj bývania a to dotácie 
od Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja a s využitím úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. 

Po dokončení stavby mesto zís-
ka 16 jednoizbových a 16 dvojizbo-
vých nových bytov, ktoré po dobu 
minimálne 30 rokov budú užíva-
né ako nájomné byty a po dobu 30 
rokov nie je možné previesť ich do 
vlastníctva nájomcov, alebo iných 
fyzických osôb.

Pretože ide o nové nájomné byty, 
predpokladáme výšku mesačného 
nájmu vrátane zálohových platieb 
za kúrenie, pitnú a teplú úžitkovú 
vodu a ostatných režijných nákla-
dov od 140 – 250 €. V uvedených 
nákladoch nie sú zahrnuté ostat-
né náklady na elektrickú energiu, 
plyn, príp. telefón, TV, internet a 
pod. 

Mesto Banská Štiavnica uvažu-
je aj o ďalších možnostiach získania 
nových nájomných bytov s podpo-
rou štátu, či už výstavbou alebo re-
konštrukciou objektov . 

K schvaľovaniu nových zámerov 
potrebujeme poznať záujem obča-
nov mesta o nájomné byty určené 

na trvalé bývanie, k čomu prikladá-
me formulár pre anketu. Vaša účasť 
v ankete nám poslúži na vyhodno-
tenie potrieb mesta, či je súčasný 
stav bytov postačujúci, alebo či sa 
má mesto usilovať o získanie ďal-
ších nových nájomných bytov.

Bližšie informácie k danej prob-
lematike vám radi poskytneme na 
Mestskom úrade odd. právnom 
a správy majetku alebo na tel. č.: 
045/ 694 96 37, oľga.nigriniova@
banskastiavnica.sk 

Anketu vložte, prosím, do zber-
ných schránok Štiavnických novín 

alebo doručte na Mestský úrad do 
Klientskeho centra, alebo na odd. 
právne a správy majetku, alebo 
nám ju vyplňte na www.banskas-
tiavnica.sk.

Formuláre pre anketu nájdete 
tiež v predajniach:

Potraviny ERNEK A. Kmeťa 5 -
Jednota Drieňová a Mládežníc- -
ka ul.
Potraviny FELICITA pod Kalvá- -
riou
BILLA na Križovatke -

Mestský úrad

Je v meste dostatok bytov?

ANKETA
1. Mám záujem o trvalé bývanie v B.Štiavnici:  áno / nie

2. Mám záujem o nájomný byt:  1 – izbový / 2 – izbový / 3 – izbový

3. Výška únosného mesačného nájomného
 pre moju rodine je:  menej ako 150 € / 150 € / 200 € / 250 € / viac ako 250 € 

4. Som ekonomicky aktívny  áno / nie

5. Mesačný príjem mojej domácnosti je:  menej ako 300 € / 300 – 500 € 
 500 – 700 € / 700 – 900 €
 900 – 1100 € / viac ako 1100 €

6. Počet členov mojej domácnosti je:   1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 a viac

7. Som v hmotnej núdzi a mám záujem 
o sociálny byt nižšieho štandardu: áno / nie 

8. Uveďte svoj vek: do 25 rokov / 25 - 45 r. / 45 - 65 r. / viac ako 65. r.

9. Mám trvalý pobyt v Banskej Štiavnici:  áno / nie

svoje odpovede zakrúžkujte

Výstavba nových 16 jednoizbových a 16 dvojizbových bytov na sídlisku 
Drieňová. foto dušan vahlandt

Stretnutie pletiarov
Srdečne Vás pozývame na pria-
teľské športovo-kultúrne poduja-
tie pre všetkých bývalých i súčas-
ných pletárov, ktoré sa uskutoční 
dňa 8.5.2012 (utorok) od 10:00 
na štadióne v Banskej Štiavnici 
(v prípade nepriaznivého poča-
sia sa podujatie bude konať v Kul-
túrnom centre, Kammerhofská 
1). Program: Privítanie, Kultúrny 
program: Priateľské debaty/kle-
betnica, športové podujatia, ob-
čerstvenie/guláš, kapustnica, a i. 
Vstupné: koláčik alebo fľaštička. 
Organizačný výbor, firma Svet-
ro, s.r.o., Mesto Banská Štiavnica, 
bližšie info: 0908 963 829, e-ma-
il: svetro@stonline.sk.

Kancelária SZŤP je otvorená den-
ne v PO – PI od 8:00 – 12:00.

Ivan Madara

Poďakovanie 
Bola som hospitalizovaná na In-
ternom oddelení v Banskej Štiav-
nici. Nedá mi vysloviť poďako-
vanie počnúc pánom primárom 
MUDr. Marianom Streškom, ko-
lektívu zdravotných sestier a po-
mocnému personálu, pánu ošet-
rovateľovi a zvlášť sa chcem 
poďakovať pani doktorke. Letný 
pobyt nemal chybu v žiadnej ob-
lasti. Len tak ďalej treba pokračo-
vať a je na kompetentných, aby si 
udržali Interné oddelenie v Ban-
skej Štiavnici. Oravcová Helena

Poďakovanie
Úprimná vďa-
ka primárovi 
MUDr. Streš-
kovi, ošetru-
júcej lekárke 
MUDr. Ruščá-
kovej, ako aj 
celému kolektívu interného od-
delenia banskoštiavnickej nemoc-
nice za mimoriadne príkladnú 
starostlivosť o Annu Malatinco-
vú v jej posledných dňoch život-
nej púte. Naša najvrelejšia vďaka 
patrí taktiež všetkým tým, ktorí 
odprevadili našu drahú zosnulú 
vo veku nedožitých 83 rokov na 
jej poslednej ceste dňa 13. apríla 
2012, za kvetinové dary a všetku 
ďalšiu spoluúčasť, ktorou sa pri-
činili o zmiernenie nášho veľkého 
žiaľu.  Deti Anka, Maňa, Jaro, 

Peter a Pavol s rodinami 
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Deniska Lahvičková, šéfku-
chárka motorestu Adavil pri 
Kozelníku
Pochúťka Advil
Potrebujeme: 150 g kuracích 
pŕs, 60 g tvrdého syra, 6 ks čer-
stvých šampiónov, 2 špajdle, troj-
obal (múka, vajce, strúhanka) 
Postup: Mäsko naklepeme,do-
chutíme soľou, korením a pod-
ravkou, rozkrojíme na štvorčeky a 
striedavo navliekame na špajdlu 
so syrom a šampiňónmi.Vznikne 
nám ražník, ktorý obalíme v troj-
obale a vypražíme.Podávame s va-
renými alebo opekanými zemiak-
mi a prílohou podľa chuti. 

Dobrú chuť!

V utorok 10. apríla sa v jedálni 
Spojenej školy na Povrazníku 
konala prezentácia knihy 
Márie Petrovej Veselé príhody 
zo školských lavíc II. Je to 
druhé, rozšírené vydanie.

Autorka má za sebou vyše dvad-
saťročnú pedagogickú prácu. Po-
volanie pedagóga je dynamické a 
prináša veľa nečakaných a neplá-
novaných okamihov. Každý deň 
je v škole iný. A tak Mária Petrová 
(voláme ju Marika) zozbierala svo-
je autentické príbehy, kultivovane 
a štylisticky vybrúsene (veď je slo-
venčinárka) ich dala na papier a pri-
dala k nim aj zážitky svojich kole-
gýň a kolegov.

Utorkové podujatie spestril Spe-
vokol Štiavničan veselými baníc-
kymi a ľudovými piesňami. Svojím 
podielom prispel do programu aj 
folklórny súbor Prenčovan. Úryv-

ky z knihy predniesli autorkini bý-
valí žiaci, ktorí sa k svojej obľúbe-
nej profesorke na bývalej Baníckej 
škole radi hlásia. Knihu uviedli do 
života Ing. Ján Ivanič, Mgr. Mar-
ta Ivaničová, dlhoročná kolegyňa 
a Marikina priateľka, a školská in-
špektorka. Ing. Marta Pavlíková, 
pôvodom Štiavničanka, školskou 
kriedou (dnes sa už zháňa rovnako 
ťažko ako vzácne minerály v štiav-
nických baniach). 

Autorka sa poďakovala všetkým, 
ktorí sponzorsky a radami pomá-
hali pri zrode tejto zábavnej kni-
žočky s farebným prebalom a 
obrázkom najznámejších štiavnic-
kých škôl (foto Ing. Lubka Lužinu). 
Graficky knižočku upravil Ing. Bo-
ris Ivanič. 

Na prezentácii boli prítomní čle-
novia autorkinej internacionálnej 
rodiny zo Štiavnice, Prahy, Šale i 
Naďlaku. Mesto zastupoval Mari-

kin bývalý žiak JUDr. Dušan Lukač-
ko, viceprimátor Banskej Štiavnice. 
Nakoniec sa vytvoril dlhý rad gra-
tulantov s kvietkami a záujemcov 
o autogramiádu. Nechýbalo ani po-
hostenie v podobe koláčikov slad-
kých i slaných a pohárik vínka. Keď 
budete, vážení čitatelia, listovať v 
knihe, určite sa dobre pobavíte, pre-
nesiete sa do svojich školských liet a 
pritom omladnete.

Organizátori podujatia: BBSK – 
Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom, POS - Pracovisko 
Banská Štiavnica, Autorský klub li-
terátov, výtvarníkov a hudobníkov, 
Mestská knižnica a mesto Banská 
Štiavnica.

Marike, ktorá na sklonku tohto 
roku oslávi okrúhle životné jubi-
leum, prajeme pevné zdravie a veľa 
- veľa zaujímavých nápadov. Nech 
ešte dlho nevysychá prameň jej tvo-
rivých inšpirácií.  Nora Bujnová

Veselé príhody zo 
školských lavíc ii.

Podujatie bude 27. apríla 2011 
(piatok) o 17:00 hod. v rešta-
urácií Penziónu Kachelman v 
Banskej Štiavnici. Podujatie 
sa koná pod záštitou primá-
torky Banskej Štiavnice Mgr. 
Nadeždy Babiakovej

Program:
Hlavná akcia o 17:00 hod v reštau-
rácii Penziónu Kachelman:

privítanie „pergmónov“, -
profil osobnosti prof. RNDr. Jo- -
zefa Šteffeka, CSc.,
8. pilotná prednáška najvýznam- -
nejšieho „náckologa“ Ing. Ri-
charda Kaňu,
súťaž v prednese náckovských  -
vtipov, špásov a príbehov v 
štiavnickom dialekte („štjav-
nyctina“),
súťažný kvíz zo znalosti „štjav- -
nyčtiny“.

Sprievodná akcia:
jazda mimoriadneho historické- -
ho motorového vlaku, „štiavnic-
kej Anči“ zo Zvolena do Banskej 
Štiavnice s odchodom zo Zvole-
na o 14:20,

Náckov povestný výjazd vlakom  -
z Banskej Štiavnice do Hronskej 
Dúbravy pravidelným spojom s 
odchodom o 14:52 a s návratom 
v „štiavnickej Anči“.

Venované osobnosti prof. RNDr. 
Jozefa Šteffeka, CSc., významného 
udržiavateľa štiavnického nárečia a 
autora publikácie „Pán Boh zaplac aj 
za malý lôn“, ktorý sa v roku 2012 
dožil 60 rokov života.

Bližšie informácie:
POS, Kammerhofská 2, petro- -
va@osvetaziar.sk, 045/692 13 
87, 0915 819 989
Banskoštiavnicko-hodrušský ba- -
nícky spolok, 045/692 08 66, 
0915 855 046

Sponzori podujatia: 
Železnice SR, Mesto Banská 

Štiavnica, Penzión Kachelman

Spoluorganizátori: 
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavni-
ci, Mesto Banská Štiavnica, BBSK - 
Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Banská 
Štiavnica, Živena - spolok sloven-
ských žien v Banskej Štiavnici a 
Klub historickej techniky pri Ruš-
ňovom depe Zvolen, pozývajú tým-
to širokú verejnosť z celého sveta, 
ale najmä z Banskej Štiavnice, Ban-
skej Hodruše, Vyhní, Banskej Belej, 
Štiavnických Baní, Zvolena a pri-
ľahlého okolia na 8. ročník podu-
jatia nesmierneho kultúrno-spolo-
čenského významu.

Ešte k Náckovej Štiavnici
Slávni a neomylní organizáto-

ri podujatia vyzývajú všetkých zá-
ujemcov hlavne z Banskej Štiavni-
ce, Hodruše – Hámrov a z celého 
Slovenska prípadne aj sveta, aby 
sa zapojili do súťažnej prehliadky v 
prednese vtipov, príhod a anekdot o 
Náckovi. Takže sa neondejte, a za-
čnite sa hneď pripravovať, lebo na 
víťazov čakajú pekné ceny. Predne-
sy by mali byť "v štiavnyčtine", ale 
keď to nedokážete, tak môžete ho-
voriť, s prepáčením, ako vám huba 
narástla. SNOP (slávni a neomylní 
organizátori podujatia).

Organizátori

8. ročník Náckovej Štiavnice

„Stojím v zelenom koloseu, v bútľa-
vom tichu starých líp. Srdcia listov 
sa nežne chvejú, keď nebo smúti…“

A veru smúti nielen nebo, ale 
každé normálne zmýšľajúce a cí-
tiace stvorenie, ktoré prejde oko-
lo zákonom chránených stromov, 
rastúcich v magickom kruhu ved-
ľa Kutnohorskej cesty, bývalého 
Učiteľského ústavu a dnes už ne-
existujúcej strelnice. Toto miesto 
má práve vďaka nim zvláštnu at-
mosféru. Človek sa pozastaví a s 
úctou vzhliadne do výšky ich ma-
jestátnych korún. Mnohé sú po-
značené vekom, doráňané vetrom 
a búrkami, ale asi najviac bolesti im 
uštedrujú ľudia. Už sme sa s moji-
mi priateľkami na to ohavné sme-
tisko nedokázali pozerať. Rozhod-
li sme sa, že pozemok vyčistíme, aj 
keď nevieme, komu vlastne patrí. 
Na Zelený štvrtok sme si teda pri-
niesli vrecia, rukavice a pustili sa 
do práce. Po chvíli sa pri nás zasta-
vila roztomilá skupinka škôlkárov 
na prechádzke. Už aj tie detičky ve-
deli, že odpadky sa nemajú hádzať 
po zemi a do dutín vzácnych stro-
mov. A aké odpadky? Fľaše z lac-
ného vína a chemikálií, cigaretové 
škatuľky, lyžičky, hrnčeky, injekč-
né striekačky. Pri poslednom ná-
leze a spomienke na deti sme úpl-
ne zmeraveli. Tu už predsa nejde 
len o ochranu starých líp. Alebo sa 
máme tváriť, že sa nás to netýka? 

Janka Bernáthová

Lipové 
koloseum
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.13/2012: „Smrti nemôže nikto 
uniknúť, ale zbabelý útek pred smr-
ťou je oveľa horší ako smrť“. Vý-
hercom sa stáva Hana Sýkorová, 
Vyhne 437/11, 966 02. Srdečne 
blahoželáme!
V tajničke sa ukrýva výrok Antona 
Myrera: „Človek dokáže skryť pred 
svetom... (dokončenie v tajničke)

A., Mastnota, slov. hrad, oželej, 
B., 2.časť tajničky, C., Chlapec ná-
rečovo, samohlásky v slove koza, 
plavidlo, stred slova Leon, druh tka-
niny, D., Sláva, mieril, letné olym-
pijské hry, lesný závod, E., Štát-
ny skr., nestojím, plietol, medveď, 
textová skratka, F., Eduard v USA, 
mesto v Anglicku, samohlásky slo-

va nedeľa, méta, príbytok včiel, 
G., Listnatý strom, skala, dávajú 
na niečo, H., Citoslovce klopania, 
2.pád slova prorok, vrch v ČR, I., 
Kyslík, stred slova nepýril, krajská 
individuálna výprava skr., jeden z 
Beatles, eman, J., 3.časť tajničky, 
druh literatúry, K., Dával text na 
papier perom, nechyť, horčiny, 

1., Čínske muž. meno, začiatok 
tajničky, opica, 2., Spojka, tmel, 
dopriliepa, 3., Unavil, popísanie, 
4., Áno, rádioprijímač, prosí, 5., 
Eduard, teofil, prípravok na umý-
vanie riadu, 6., Cválanie, množina, 
anglické muž. meno, 7., Zelenina, 
malá trieska, pretože, 8., Ovocina, 
prášok na pranie, 9., Spojka, Ilona 
lov, osobné zámeno, 10., Upravené 
železo, 1100 v Ríme, oklepkaj, 11., 
Skratka živý, amatér, lietadlá hovo-
rovo, 12., Stred slova baží, Lecov na-

opak, osobné zámeno, ruská rieka, 
13., Nezbav fúzov, vôňa, 14., Chyti-
la sa u rastliny, kto vyrába údeniny, 

15., Išiel česky, koniec tajničky.
Pomôcky: Pryl, Voál, Brian, Teol, 
Beckov Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Probudím se včera
Streda 25.4., 18:30, 2,30 €, komédia, ČR, 120 min., MN12 
Nová česká komédia zo študentského prostredia o ceste za študentskou láskou do hlbín nedávnej minu-
losti. Sympatický štyridsiatnik Petr Kovář dostane úžasnú šancu vrátiť sa na chvíľu do svojich študent-
ských čias, do júna 1989, aby konečne vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Má opäť osemnásť, 
ale zostalo mu vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa získať sympatie Elišky, ale musí zvládať aj štu-
dentské povinnosti, s čím nepočítal. Zabudol tiež, aké odlišné bolo školstvo pred nežnou revolúciou a čo 
to znamená byť znova v koži študenta v časoch, keď sa pánom profesorom hovorilo súdruhovia.
Komické situácie i vážnejšie konflikty rieši s vtipom, nadhľadom i mladíckou drzosťou. Výborná zábava, 
energia mladosti, študentská recesia. Originálna spomienka na dobu spred nežnej revolúcie. Skvelý prí-
beh, nevšedná milostná zápletka a celkom nečakaná pointa.

Flora Magica 2012: Farebné kúzlenie
5. máj 2012, Kultúrne centrum, vstupné: v predpredaji: 8,50 €, na mieste: 10 €
Po veľkom úspechu v roku 2011 prichádzajú do Banskej Štiavnice znovu špičkoví majstri v práci s kveti-
nami! Vychutnajte si výnimočné dve hodiny ukážok tvorby kytíc, vydražte si niektoré z nich alebo sa po-
tešte krásou množstva vystavených gerbier! Ideálny darček ku Dňu matiek, či romantickému víkendu vo 
dvojici!
Svoje umenie predvedú: 
Marie Bittnerová (ČR) sa v súčasnej dobre venuje predovšetkým interiérovej tvorbe, organizovaniu od-
borných seminárov a školení. Je zástupkyňou predsedu Českého svazu květinářů a floristů. Pravidelne 
sa zúčastňuje na floristických súťažiach a umiestňuje sa na popredných miestach. Je súčasťou redakčnej 
rady profesijného časopisu Floristika.
Lucie Kulmanová (ČR) sa úspešne prezentuje na floristických súťažiach (na Majstrovstvách ČR obsadi-
la 2. miesto). Pôsobí aj ako lektor a účinkuje v mnohých kvetinových šou, občasne v televízii a je spoluau-
torkou učebnice floristiky.
Tamás Vígh (SR) je mladý začínajúci florista a dizajnér s viacerými úspechmi. Najvýznamnejšie z nich 
sú víťazstvá na vlaňajšom ročníku Victoria regia a na Majstrovstvách SR vo floristike. Napriek mladému 
veku už dnes patrí medzi špičku vo svojom odbore.
Sprievodná výstava: Krása gerbier (dovezené priamo z Holandska)
O prekvapenia nebude núdza!

Divadelná komédia: Mandarínková izba
2. jún 2012, od 19:30, Kultúrne centrum Banská Štiavnica
Skvelá divadelná komédia, v ktorej vystúpia M. Kramár, Z. Tlučková, B. Ondrejková a P. Topoľský. Réžia: 
Ľubomír Vajdička
Vstupné: predpredaj: Informačné centrum, Nám sv. Trojice, 045 694 96 53 - prvých 100 ks lístkov je 
možné zakúpiť v skvelej cene 10 €, ďalšie v predpredaj za 11 €. V Deň podujatia - 12 €.
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Ženy Z: 17 ročné a staršie 
Tenkelová Denisa: 50 m voľ. sp. - 
28.01 - 1., 100 m voľ. sp. - 1:02.82 
- 1., 200 m voľ. sp. - 2:12.41 - 1., 50 
m motýľ - 30.04 - 1., 200 m poloha - 
2:33.59 - 1., 400 m poloha - 5:23.26 
- 1.

Ženy J: 15 – 16 ročné 
Maruniaková Monika: 50 m voľ. 
sp. - 30.29 - 1., 100 m voľ. sp. - 
1:06.57 - 2., 400 m voľ. sp. - 5:01.06 
- 1. 200 m prsia - 2:54.39 - 1. 100 m 
motýľ - 1:12.15 - 1., 400 m poloha - 
5:36.45 - 1. 

Ženy A: 13 – 14 ročné 
Beracková Michaela: 50 m voľ. sp. - 
31.84 - 3., 400 m voľ. sp. - 5:43.06 
- 6., 50 m motýľ - 35.00 - 3., 100 m 
motýľ - 1:23.34 - 1., 200 m poloha - 
2:58.19 - 3., 400 m poloha - 6:17.92 
- 4.

Ženy B: 11 – 12 ročné 
Potančoková Timea: 50 m voľ. 
sp. - 37.43 - 4., 100 m voľ. sp. - 
1:25.80 - 4., 50 m znak - 47.47 - 2., 
50 m prsia - 45.22 - 1., 100 m prsia 
- 1:39.38 - 3. 

Ženy C: 9 – 10 ročné 
Lepáčeková Paulína: 50 m voľ. sp. 
- 55.73 - 7., 100 m voľ. sp. - 2:08.42 
- 5., 50 m znak - 1:02.16 - 6., 50 
m prsia - 57.51 - 6., 100 m prsia - 
2:04.34 - 3.

Žiačky 8 ročné a mladšie:
Ľuptáková Ema: 25 m voľ. sp. - 
26.28 - 6., 25 m prsia - 30.72 - 6.
Melicherčíková Timea: 25 m voľ. 

sp - 29.77 - 7., 25 m prsia - 31.43 
- 7.
Lepáčeková Karolína: 25 m voľ. 
sp - 42.40 - 10., 25 m prsia - 51.38 
- 10.

Muži M: 19 roční a starší 
Hriňák Dávid: 50 m znak - 31.01 
- 1., 50 m prsia - 34.95 - 1., 50 m 
motýľ - 27.02 - 1., 100 m motýľ - 
1:05.51 - 1.

Muži J: 15 – 18 roční 
Adamský Marián: 50 m voľ. sp. - 
26.89 - 1., 100 m voľ. sp. - 58.47 - 
1., 50 m prsia - 32.29 - 1., 100 m pr-
sia - 1:13.64 - 1., 50 m motýľ - 26.67 
- 1.
Konečný Marek: 50 m voľ. sp. - 
28.22 - 3., 100 m voľ. sp. - 1:05.26 - 
3., 50 m prsia - 35.31 - 2., 100 m pr-
sia - 1:18.16 - 2.
Doletina Dárius: 50 m voľ. sp. - 
27.72 - 2., 50 m znak - 34.51 - 1., 
50 m prsia - 38.01 - 4., 50 m motýľ 
- 30.32 - 2., 200 m poloha - 2:34.54 
- 1.
Longauer Jakub: 50 m voľ. sp. - 
29.09 - 4., 100 m voľ. sp. - 1:07.74 
- 4., 400 m voľ. sp. - 5:14.32 - 4., 50 
m motýľ - 31.41 - 3., 100 m motýľ - 
1:16.09 - 1.

Muži A: 13 – 14 roční 
Ernek Matej: 50 m voľ. sp - 29.62 - 
3., 100 m voľ. sp. - 1:06.61 - 2., 400 
m voľ. sp. - 5:07.83 - 2., 50 m znak - 
34.47 - 1., 100 m znak - 1:13.88 - 2., 
400 m poloha - 5:45.30 - 2.
Orság Dalibor Daniel: 50 m 
voľ. sp - 28.68 - 2., 400 m voľ. sp - 
5:49.09 - 5., 50 m znak - 37.42 - 3., 

50 m motýľ - 35.20 - 2., 200 m po-
loha - 2:56.92 - 2., 400 m poloha - 
6:09.00 - 5.
Babús Benjamín: 50 m voľ. sp - 
29.75 - 4., 400 m voľ. sp - 4:42.81 - 
1., 100 m znak - 1:11.01 - 1., 200 m 
poloha - 2:35.45 - 1., 400 m poloha 
- 5:18.42 - 1.

Muži B: 11 – 12 roční
Ernek Šimon: 50 m voľ. sp - 32.50 
- 2., 400 m voľ. sp. - 5:35.22 - 1., 
100 m prsia - 1:34.96 - 1., 200 m 
prsia - 3:23.19 - 1., 200 m polo-
ha - 3:08.32 - 1., 400 m poloha - 
6.21.73 - 2. 

Muži C: 9 – 10 roční 
Balasz Michal: 50 m prsia - 55.08 - 
3., 100 m voľ. sp - 1:44.20 - 3., 100 
m prsia - 2:08.42 - 3., 50 m voľ. sp 
- 45.09 - 4.

Žiaci 8 roční a mladší
Blaško Miroslav: 25 m voľ. sp - 
43.64 - 8., 25 m prsia - 43.90 - 9.
Macharík Samuel: 25 m voľ. sp. - 
55.52 - 9., 25 m prsia - 39.91 - 7.
Potančok Adam: 25 m voľ. sp - 
37.74 - 6., 25 m prsia - 36.59 - 3.
Maruniak Patrik: 25 m voľ. sp. - 
39.07 - 7., 25 m prsia - 38.11 - 5.

Štafeta Mix open
Adamský, Tenkelová, Hriňák, 
Maruniaková: 4x50 m voľ. sp - 
1:50.93 - 1.

Štafeta Mix 14 roční a starší
Orság, Potančoková, Beracková, 
Babús: 4x50 m voľ. sp. - 2:05.92 - 
2.  Ľubomír Tenkel

8. ročník Banskobystrického 
plaveckého pohára, 2. kolo 

Poznáte 
Štiavnicu a jej 
okolie?
AB Press a Štiavnické noviny 
pripravili pre vás novú súťaž.

O našom meste už onedlho 
vyjde nová, nádherná, reprezen-
tačná kniha Banská Štiavnica – 
čarovné mesto. Bude obsahovať 
krásne farebné fotografie a infor-
matívne texty v slovenčine a ďal-
ších jazykoch (angličtine, nem-
čine, francúzštine, maďarčine, 
češtine). Autorská dvojica Vladi-
mír Bárta starší a Vladimír Bar-
ta mladší predstúpia pred verej-
nosť, a to nielen štiavnickú, so 
svojím novým dielom, v ktorom 
sa snažia ukázať Banskú Štiavnicu 
– jej krásy a pamätihodnosti troš-
ku nevšedným a výtvarnejším po-
hľadom. 

Nové krásne dielo Banská Štiav-
nica – čarovné mesto môžu ako prví 
získať čitatelia Štiavnických novín, 
ak sa zapoja do čitateľskej súťaže.

Správna odpoveď z minulého 
týždňa mala byť František Lotrin-
ský. Zo správnych odpovedí sme 
vyžrebovali výhercu Mária Lich-
nerová, Zvonová 20, Banská 
Štiavnica.

Ťahákom je kniha Vlada Bártu: 
Banská Štiavnica – Ako sme tu žili, 
2.diel. Stačí si len zalistovať.

Štvrtá súťažná otázka
Majiteľkou jedného zo Štiav-
nických hotelov bola aj pani 
Rücknerová pôvodom z Pra-
hy. Jej špecialitou boli čerstvé 
rožky, ktoré nočným rýchli-
kom privážali priamo z hlav-
ného mesta ČSR. Názov hotela 
ponúka jedna z možností:
a., hotel Metropol
b., hotel Grand
c., hotel Bristol

Odpovede posielajte poštou do 
redakcie Štiavnických novín, ale-
bo e-mailom sn@banskastiavnica.
sk. AB Press

Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky 
v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie na 
Slovensku a Informačnou 
kanceláriou Európskeho 
parlamentu rozbieha 15. marca 
2012 informačno-komunikačný 
projekt Európskej únii záleží 
na tom, EKO sa na Slovensku 
žije. 

Týmto srdečne pozývame všetky 
deti, rodičov, Štiavničanov na pri-

pravovaný Ekodeň v našom meste. 
Uskutoční sa už v tento piatok, 20. 
apríla 2012 v Kultúrnom centre a 
na Námestí sv. Trojice.

Ekodňa v Banskej Štiavnici sa zú-
častní vedúci komunikácie Zastúpe-
nia Európskej komisie na Slovensku 
pán Peter Zsapka.

O 13:30 sa uskutoční slávnostné 
prijatie p. Petra Zsapku primátor-
kou mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Nadeždou Babiakovou v sobášnej 
miestnosti Mestského úradu, za prí-
tomnosti ďalších pozvaných hostí. 

O 14:00 budú slávnostné prího-
vory na Námestí sv. Trojice (Mgr. 
Nadežda Babiaková, Peter Zsapka, 
prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.), 
trh ekonápadov, vystúpenie detí zo 
Základnej umeleckej školy, sadenie 
2 ks okrasných drevín, Prunus fru-
ticosa globosa, pred Mestským úra-
dom. (V prípade zlého počasia sa 
aktivity uskutočnia v Kultúrnom 
centre).

Bližšie informácie o programe 
nájdete na www.banskastiavnica.
sk.  Viktória Michalská

Ekodeň v Banskej Štiavnici

Fitnes Činka na plavárni 
otvorené!

Príďte si zacvičiť do 
novootvoreného fitka a 

posilniť tak svoje telo i ducha.
Otvorené každý deň okrem 
pondelku od 12:00 - 20:30

InzercIa
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Hostia si zaslúžene odviezli 
domov tri body
IV. liga juh dospelí 17. kolo
FK Sitno Banská Štiavnica - 
Prameň Kováčová 1:3 (1:2)
Pažout, Necpal, Hanzlík A., Andraš-
čík, Dulaj (50.’ Ferenčík ml.), Barák 
(77.’ Ferenčik ml.), Urgela, Ferenčik 
st., Hanzlík P. (81.’ Čik), Kminiak, 
Šíma (62.’ Beňadik)

Herná kríza mužstva pokračuje, 
potvrdilo sa to v plnej veľkosti i na 
domácom ihrisku, kde sme hostili 
mužstvo z dolnej polovice tabuľky, 
ktoré nám dalo lekciu z hernej jed-
noduchosti, založenej na kombiná-
cii v dobrom pohybe. Hostia hrali so 
zabezpečenou obranou a po získaní 
lopty prechádzali do rýchlych proti-
útokov, z ktorých nám hrozilo veľ-
ké nebezpečenstvo. Naše mužstvo 
sa utápalo v nepresnostiach a kom-
binácia viazla. Stereotypne sa naši 
snažili loptu nakopávať na Kminia-
ka, čo mali hostia dobre prečítané. 
Do prvej šance sa dostalo naše muž-
stvo v 5. min. zásluhou Kminiaka, 
no obranca hostí vykopol loptu z 
prázdnej brány. Hostia sa dostali do 
obrovskej šance v 21. min., no Pa-
žout bravúrne zachránil. V 31. min. 
hosťujúci hráč vystrelil z 25 metrov 
tiahlu strelu k tyči, ktorá znamenala 
vedúci gól hostí. Po zahrávaní pria-
meho kopu o niekoľko minút neskôr 
po trme-vrme v našej obrane hostia 
zvýšili na 0:2. V 43. min. po faule 
na Kminiaka bol odpískaný pokuto-
vý gól, ktorý sám faulovaný preme-
nil a znížil polčasový výsledok na 
1:2. Začiatok druhého polčasu pat-
ril nášmu mužstvu, ktoré sa snažilo 
o zvrat zápasu. Jeho snahu zmrazi-
li hostia, ktorí v 63 min. po rýchlom 
protiútoku nám strelili 3. gól. Pev-

ná obrana hostí nás prakticky do-
konca zápasu už nepustila do vylo-
ženej šance, okrem úniku Kminiaka 
v 86 min., ktorý nastrelil pravú tyč. 
Po slabej hre naše mužstvo utrpe-
lo prvú prehru v sezóne na domá-
cej pôde a diváci odchádzali domov 
sklamaní nielen zo straty 3 bodov, 
ale i slabej hry nášho mužstva. 

Tabuľka po 17. kole
1 FK 34 Brusno 17 15 2 0 58:7 47
2 Sitno Banská Štiavnica 17 11 3 3 36:17 36
3 ŠK Badín 17 10 2 5 33:26 32
4 MFK Revúca 17 9 3 5 27:17 30
5 ŠK Čierny Balog 17 8 5 4 33:21 29
6 Baník Štiavnické Bane 17 7 7 3 26:24 28
7 Jednota Málinec 17 8 1 8 24:36 25
8 FK Jesenské 17 6 3 8 21:27 21
9 JUPIE BB - Podlavice 16 6 2 8 30:30 20

10 FC Slovan Divín 17 5 4 8 32:35 19
11 Prameň Kováčová 17 5 3 9 20:33 18
12 SKLOTATRAN Poltár 17 5 2 10 19:19 17
13 FTC Fiľakovo 17 3 1 13 14:36 10
14 PS Hliník nad Hronom 16 0 2 14 17:62 2

IV. liga juh dorast 17. kolo
FK Sitno Banská Štiavnica - 
MFK Hriňová 0:2 (0:1)
Szabó, Malatinec (39.’ Cibuľa), Čik, 
Ladický, Neuschl (80.’ Petro), Potan-
čok, Hriňák, Pastier (89.’ Zupka), Ďu-
rovič, Židík, Ferenčík
Naše mužstvo bolo lídrovi tabuľky 
vyrovnaným súperom a podalo sna-
živý výkon. Hostia sa ujali vedenia 
gólom z pokutového kopu a konečný 
výsledok stanovili gólom v 84. min.

Tabuľka po 17. kole
1 MFK SPARTAK Hriňová 17 14 1 2 36:12 43
2 FK 34 Brusno 17 11 1 5 47:28 34
3 FK 09 Bacúch 17 10 3 4 49:22 33
4 FK Mesta Tornaľa 17 9 3 5 31:13 30
5 FK Jesenské 17 8 1 8 46:41 25
6 OŠK Hodruša-Hámre 17 7 1 9 33:38 22
7 MFK Strojár Krupina 17 6 3 8 15:19 21
8 Slovan Kúpele Sliač 16 7 0 9 22:28 21
9 FC Slovan Divín 17 5 5 7 25:37 20

10 PS Hliník nad Hronom 16 5 4 7 26:34 19
11 FK Šalková 17 5 3 9 26:33 18
12 MFK Žarnovica 17 5 3 9 16:27 18
13 Baník Kalinovo 17 5 3 9 24:38 18
14 Sitno Banská Štiavnica 17 4 3 10 22:48 15

III. liga starší žiaci 10. kolo
FK Kremnica - Sitno Banská 
Štiavnica 0:2 (0:2) góly: Greguš, 
Šemoda 

 
III.liga mladší žiaci 10. kolo
FK Kremnica - Sitno Banská 
Štiavnica 5:0 (2:0)

 
II. trieda dospelí 10. kolo
FK Hronský Beňadik - FK Sitno 
Banská Štiavnica "B" 0:3 (0:1) 
góly: Pastier 2, Židík 
Kraják - Binder, Žikla, Židík, Boroška, 
Majerský (46.’ Sluka), Kmeť, Potan-
čok, Hrabko, Pastier, Baranec (72.’ 
Gazda)

Naše mužstvo príjemne prekva-
pilo a okrem troch strelených gó-
lov zahodilo i ďalšie šance. Príjem-
ne svojim výkonom prekvapili hráči 
z dorastu.

Prenčov - Šašovské Podhradie 
3:1 (2:1) góly: Chovan A. 2, Be-
ňovic

Kam na futbal
IV. liga dospelí, 22.4. o 16:00
FK Revúca - FK Sitno Banská Štiav-
nica
FK Baník Štiavnické Bane - FK Slo-
van Divín
IV. liga dorast 21.4. o 14:30
FK Brusno - FK Sitno Banská Štiav-
nica 
III. liga starší a mladší žiaci, 
21.4. o 10:00 a 12:00
FK Sitno Banská Štiavnica - FK Hli-
ník Nad Hronom
II. trieda dospelí, 21.4. o 16:00
FK Sitno Banská Štiavnica "B" - La-
domerská Vieska
Rudno - Prenčov

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Jarná herná kríza pokračuje
Štiavničania na národnom 
cestnom behu Devín - Brati-
slava.

Na štart sa postavilo 5272 bež-
cov, účastnícky rekord. 15. apríla 
sa bežal jubilejný 65. ročník národ-
ného behu z Devína do Bratisla-
vy, trať merala 11,620 km, medzi 
mužmi vyhral Albert Minczer ča-
som 35.42 min. Súťaž žien vyhra-
la Katarína Berešová časom 40.42 
min. Na tomto podujatí nechýbali 
ani Banskoštiavničania. Tu sú ich 
výsledky podľa kategórii.

Muži – A (2801 štartujúcich) 
38. Šlúch Roman- 42.33 - najlepší 
spomedzi Štiavničanov
253. Nemčok Tomáš - 49.38

Muži - B (545 štartujúcich)
25. Poprac Vladimír - 46:59
211. Prefertus Róbert - 58:18
271. Mozola Ján - 01:00:42
311. Cengel Juraj ml. - 01:02:18
413. Hudák Miroslav - 01:07:53

Muži - C (234 štartujúcich)
3. Melicherčík Bohuslav - 44:14 - 
najlepšie umiestnenie.
7. MATIS Daniel - 45:58

Ženy - E (313 štartujúcich)
43. Višňovská Katarína - 
01:00:55

Blahoželáme. Daniel Matis

V Žiari nad Hronom usku-
točnil Mestský plavecký klub 
Delfín plavecké preteky pre 
žiacke kategórie. 

V sobotu 14.4.2012 ich prices-
tovalo vyše 70 na už XI. ročník 
„Veľkonočných plaveckých prete-
kov“. Štartovali pretekári z Pezin-
ka, Prievidze, Handlovej, Ban-
skej Bystrice, Banskej Štiavnice, 
Brezna, Veľkého Krtíša, Rimavskej 
Soboty a domáci pretekári. Za Pla-
vecký oddiel Sitno Banská Štiavni-
ca štartovala Alexandra Nemčoko-
vá, ktorá si dobre viedla.

Žiačky D: r. 2004 a mladšie
Alexandra Nemčoková: 25 m 
prsia - 24,60 - 1.miesto, 25 m voľ-
ný spôsob - 21,18 - 3. miesto, 25 
m znak - 25,90 - 4.miesto

Vlado Nemčok, st.

Úspešná 
kúpačka

Cestný beh

Primátor spriateleného mesta 
Ptuj (Slovinsko) sa obrátil na primá-
torku mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Nadeždu Babiakovú s nasledov-
ným: „Ptuj je spojený s Vaším mestom 
cez putá priateľstva a vzájomného po-
rozumenia už niekoľko rokov. Snáď je 
teda čas, aby sa urobil ďalší krok v na-
šich vzťahoch a pokus rozvinúť ďalšie 
dôležité prepojenie medzi našimi dvo-
ma mestami – ekonomická stránka 
našej spolupráce.

Som si istý, že budete so mnou sú-
hlasiť v tom, že v týchto ťažkých ča-

soch je mimoriadne cenné môcť dôve-
rovať Vašim partnerom, hľadať nové a 
originálne riešenia a nebáť sa vyzývať 
nové nápady a prístupy. 

Preto Vám píšem v mene nášho Klu-
bu manažérov, ktorí prišli s brilant-
ným nápadom vytvoriť väzby s podni-
kateľskými subjektmi vo Vašom meste 
prostredníctvom našich pút priateľ-
stva. 

Členovia klubu manažérov v Ptu-
ji sú všetko skúsení a úspešní mana-
žéri, ktorí vedú rôzne podniky v roz-
ličných oblastiach podnikania. Chcem 

Vás týmto láskavo požiadať pokúsiť sa 
nájsť možnosti vzájomnej spolupráce s 
Klubom manažérov v Ptuji.

Verím, že dláždime nový chodník 
našej spoločnej budúcnosti.”

V prípade Vášho záujmu pošlite 
údaje o vás (názov spoločností, ad-
resa, telefón, fax, e-mail, web strán-
ka, zodpovedný predstaviteľ, mobil-
ný telefón, podnikateľské aktivity 
spoločností, počet zamestnancov, 
obrat spoločností) na mrn@ban-
skastiavnica.sk alebo volajte 0905 
888 642. Miron Breznoščák

Podnikateľom v meste
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reality služby

práca

zoznamka

inzercia

InzercIa

Hľadám priateľku nad 60 rokov,  �
tel.č.: 0911 539 069

Predám pozemok na Štefultove,  �
tel.č.: 0903 121 901

www.kurz-mediacie.sk �
Predám RD vo Sv. Antone (oproti  �

OcÚ), č.tel.: 045 692 08 00
Predám 3-izbový zrekonštruovaný  �

byt na Drieňovej, zn. súrne, viac info 
na tel.č.: 0905 148 574

Predám 4-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 39 000,-€, tel.č.: 0911 553 615

Predám 4-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 33 000,-€, tel.č.: 0905 553 615

Predám garáž, viac informácií na  �
tel.č.: 0907 830 951

Prenajmem 3-izbový byt na Drieňo- �
vej čiastočne zariadený dlhodobo cena: 
energie + 150 €/ mesačne, viac info na 
tel.č.: 0903 755 770

Predám pozemok pod Banskou Be- �
lou, 5 976 m², cena: 6 000,- eur, tel.č.: 
0944 164 590

Predám pozemok v BŠ, časť Šteful- �
tov 3 750 m² na slnečnom mieste, prí-
stupová cesta priamo k pozemku, inži-
nierske siete 50 m od pozemku, tel.č.: 
0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok, ale- �
bo starú ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Predám 2-izbový byt prerobený pod  �
Kalváriou, tel.č.: 0949 116 132

Ponúkam na prenájom skladové  �
priestory na Ul. Brezová 2. Sklady majú 
rozlohu 100 a 200 m². Cena dohodou, 

Pílenie dreva cirkulárom, motorovou  �
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Strihanie ovocných stromov, chemic- �
ká ochrana stromov, dĺžka rozprašova-
nia 9 m, tel.č.: 0918 594 753

Lokše na objednávku. Nad 10 ks  �
0,30€/ks., viac informácií na tel. čísle: 
0907 817 186

Poskytujem spracovanie jednodu- �
chého a podvojného účtovníctva, per-
sonalistiky a miezd, viac informácií na 
tel.č. 0908 918 706

Ponúkam stavebné práce - obklady,  �
dlažby, omietky, stierky, pokládky plá-
vajúcich podláh, murovanie komínov, 
tel.č.: 0907 859 838

Mám ukončenú SOA s maturitou,  �
1-ročnú prax na ekonomickom úse-
ku, VP skup. B. Hľadám si zamestna-
nie zodpovedajúce môjmu vzdelaniu, 
tel.č.: 0918 595 635, e-mail: hrnciaro-
va.m@zmail.sk.

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Predám dámske svadobné šaty rôz- �
nych strihov a veľkostí, detské šaty na 
sv. prijímanie, rôzne doplnky, ozdo-
by na autá a iné, 045/691 28 94,  
0905 944 087

Predám novú digitálnu liaheň na hy- �
dinu, cena 129€, tel.č.: 0907 181 800

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, 0907 181 800

Pílenie palivového dreva na klátiky.  �
Tel.č.: 0918 858 600

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

viac informácií na tel.č.: 0910 744 144, 
0905 744 144 


