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Inzercia

Pre potreby baníctva bol v 
Banskej Štiavnici a jej okolí 
v období 16. – 18. storočia 
vybudovaný jedinečný Ban-
skoštiavnický vodohospodár-
sky systém, ktorý bol v roku 
1993 zapísaný spolu s mestom 
Banská Štiavnica do Zoznamu 
svetového prírodného a kul-
túrneho dedičstva UNESCO a 
patrí k historicky najcennejším 
technickým dominantám.

Systém správy banskoštiavnic-
kých tajchov dospel do stavu, že 20 
historicky vzácnych vodných nádrží 
spravuje Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p., Banská Štiavnica.

Väčšia pozornosť obnove ban-
skoštiavnických vodných nádrží sa 

začala venovať po roku 1993, keď 
sa uskutočnil ich zápis do Zoznamu 
svetového prírodného a kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

V súvislosti so záchranou týchto 
unikátnych technických pamiatok 
boli ako podklady pre ich obnovu 
vypracované nasledovné koncepčné 
materiály: 

- štúdia „Banskoštiavnická ob-
lasť“ vypracovaná Hydroconsultom 
Bratislava v roku 1991, 

- „Analýza Banskoštiavnických 
vodných nádrží“ spracovaná býva-
lým Povodím Hrona, š. p., Banská 
Bystrica v roku 1995, 

- „Návrh programu obnovy a 
koncepcie rozvoja historických 
vodných diel Banskoštiavnického 
vodohospodárskeho systému“ vy-

pracovaný v marci 1996 bývalým 
štátnym podnikom Povodie Hrona, 
š. p., Banská Bystrica na základe 
Príkazného listu č. 17 Minister-

stva pôdohospodárstva SR zo dňa 
20.2.1996 na záchranu technických 
pamiatok okolia Banskej Štiavnice,
 4.str.

Rekonštrukcie tajchov v roku 2011
Väčšia pozornosť obnove banskoštiavnických vodných nádrží sa začala venovať po roku 1993

Prítomní: všetci zvolení poslanci

Na zasadnutie prišla podporiť 
primátorku mesta asi štyridsiatka 
občanov.

MsZ schválilo:

- predloženie žiadosti na výstav-
bu nájomných bytov v počte 2  x  
16  a technickej vybavenosti na 
Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja a Štátny fon-
du rozvoja bývania.
MsZ potvrdilo:

- kúpu nehnuteľnosti súp.č. 835 
a priľahlých pozemkov, schválenú 
uznesením č. 54/ 2010 zo dňa 20.7. 
2010
MsZ konštatovalo, že

- poslanci MsZ PaedDr. Milan 
Klauz a JUDr. Dušan Lukačko zlo-
žili dňa 17.1.2011 zákonom pred-

písaný sľub poslanca MsZ.

Po diskusii a interpeláciách pri-
mátorka mesta zasadnutie ukonči-
la. P. Dalma Štepáneková v mene 

občanov vyzvala všetkých poslan-
cov, aby sa konštruktívnou prácou 
pričinili o riadne fungovanie Mest-
ského  zastupiteľstva. 

ŠN

Zasadnutie MsZ 17. januára 2011
Primátorka mesta zvolala na 17. januára riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Veľké richňavské jazero sa zrekonšruuje
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Z programu primátorky

Pozvánka

V zmysle §20 zákona 
č.245/2008 Z.z. a VZN Mesta 
Banská Štiavnica č.5/2008  sa 
dňa 9.februára 2011 v čase od 
13. do 17.hodiny uskutoční 
zápis detí na plnenie povin-
nej školskej dochádzky do 
základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica.

Miesto zápisu:  v súlade s  VZN 
Mesta č.1/2008 o školských obvo-
doch nasledovne:   

ZŠ Jozefa Kollára /Drieňová/, 
kontakt: 6920627,  zsjkollara@cen-
trum.sk

ZŠ Jozefa Horáka /Križovatka/ 
6920553,  zs.j.horaka@zsjhbs.edu.
sk

Všeobecné pokyny pre rodičov
Zápis musí absolvovať dieťa, 

ktoré dovŕši 6 rokov pred 31.au-
gustom 2011 / zápis detí s neskor-
ším dátumom narodenia musí byť 
konzultovaný a odobrený psycho-
lógom/.Ak dieťa spĺňa vek, ale nie 
je telesne, alebo duševne prime-

rane vyspelé, alebo má zdravotné 
problémy, resp.pri dlhodobom 
pobyte v zahraničí, môže mu byť 
školská dochádzka o rok odložená, 
ale aj tak ho musí rodič do školy 
zapísať/ to zn.že bude zapísané s 
odkladom na jeden rok/.Písomné 
rozhodnutie o odklade s odôvod-
nením lekára, psychológa, alebo 
riaditeľky materskej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, predloží rodič 
riaditeľovi základnej školy pri zá-
pise.Rodič, ktorý svoje dieťa nepri-
hlási na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu môže byť uložená po-
kuta do výšky 331,50€.

Škola pri zápise vyžaduje nasle-
dovné osobné údaje:

1, meno a priezvisko, dátum 
narodenia,RČ, miesto narodenia,-
národnosť, št.občianstvo, trvalé 
bydlisko dieťaťa

2, meno a priezvisko, adresa za-
mestnávateľa, trvalé bydlisko zá-
konných zástupcov dieťaťa.

PaedDr. Viera Ebert

Školský úrad

Oznam o zápise na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky v škol.roku 2011/2012

Dňa 18.1.2011 o 23.15 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná 
OO PZ v Banskej Štiavnici o spo-
luprácu pri hľadaní 17 – ročného 
študenta, ktorý  sa nevrátil na 
internát. Hliadka MsPo vykonala 
pátranie po študentovi v centre 
mesta ako aj v priľahlých čas-
tiach mesta, avšak bez výsledku. 
Študenta sa  hliadke nepodarilo 
nájsť a o výsledku  pátrania  bolo 
vyrozumené OO PZ.

Dňa 21.1.2011 o 03.30 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná 
OO PZ v Banskej Štiavnici o 
spoluprácu pri hromadnej bit-
ke, ku ktorej došlo na Ul. Dol-
ná pred zábavným podnikom  
Kelt. Hliadka MsPo spoločne s 
hliadkou OO PZ po príchode na 
miesto zaistila účastníkov bitky. 
Vec je v riešení OO PZ.   

Dňa 21.1.2011 o 15.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Križovatku pred reštauračné za-
riadenie Barbora, kde  na zemi  
ležal neznámy muž. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila, že ide o J.T. z Banskej Štiav-
nice, ktorý bol pod vplyvom al-
koholických nápojov. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

Dňa 23.1.2011 o 14.20 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná   na 
Ul. Železničiarska, kde sa voľne 
pohybovali psy, ktoré ohrozovali 
okoloidúcich občanov. Hliadka 
MsPo následne zistila majiteľa 
psov.  Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona  SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní. 

Jozef  Mego

zást. náčelníka MsPo

23.1.

Gremiálna porada vedúcich 
oddelení MsÚ.  

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie s predsedom Banskobys-
trického samosprávneho kraja   
Ing. Vladimírom Maňkom, na 
ktorom boli prerokované otáz-
ky stredného školstva v Banskej 
Štiavnici. Ďalej predseda BBSK 
odovzdal primátorke mesta CER-
TIFIKÁT, ktorým potvrdzuje, 
že mesto Banská Štiavnica patrí 
na základe verejného hlasovania 
medzi Sedem divov Banskobys-
trického samosprávneho kraja. 

Slávnostné vyhodnotenie 
Štiavnických novín za rok 2010.  
25.1.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k riešeniu problematiky 
právneho postavenia spoločnosti 
Bytová správa, s.r.o. 

Pracovné rokovanie k odpado-
vému hospodárstvu.
26.1.

Pracovné stretnutie s poslan-
cami mestského zastupiteľstva k 
zloženiu komisií pri MsZ, mest-
skému rozpočtu a rokovaciemu 
poriadku.
27.1.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami spoločnosti Fenestra k re-
konštrukcii objektu na Ulici A. 
Sládkoviča.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami spoločnosti Baten & Part-
ners Slovakia, s.r.o., o aktivitách 
spoločnosti a o využití Amfi teát-
ra v Banskej Štiavnici. 

Rokovanie s riaditeľom Kraj-
ského pamiatkového úradu v 
Banskej Bystrici PhDr. Mirosla-
vom Súrom. 

Prvé zasadnutie Sekcie bansko 
– technických pamiatok a rozvo-
jových programov Banskoštiav-
nicko- hodrušského baníckeho 
spolku ohľadom plánovaných 
aktivít v oblasti bansko – tech-
nických pamiatok a preroko-
vanie spolupráce s ostatnými 
problematikou sa zaoberajúcimi 
subjektmi. 

28.1.

Pracovné rokovanie k realizá-
cii výstavby obchodného domu 
TESCO.
29.1.

Slávnostné uvítanie detí do 
života v obradnej sieni v budove 
Radnice. 

Andrea Benediktyová 

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 3. február 
2011 (štvrtok) o 13,00 hod.. Za-
sadnutie sa uskutoční vo veľkej 
sále Kultúrneho centra (vedľa 
hotela Grand -Matej)

Mgr. Nadežda Babiaková v. r.

primátorka mesta

V pondelok 24.1.2011 sa v zasa-
dacej miestnosti historickej radnice 
konalo slávnostné vyhodnotenie 
Štiavnických novín za rok 2010. 
Pozvanie prijala primátorka mes-
ta Mgr. Nadežda Babiaková, sú-
časní a bývalí členovia redakčnej 
rady Štiavnických novín, študenti 
z ICM Banská Štiavnica a členovia 
študentskej prílohy Vivat, poslanec 
MsZ Peter Ivaška ako aj čitatelia 
Štiavnických novín. Po príhovore 
šéfredaktora Štiavnických novín 
a primátorky mesta nasledovalo 
zhodnotenie uplynulého roka 2010. 

Pani primátorka vo svojom prejave 
pripomenula, že sa jej nepáčilo za-
sahovanie do ŠN nečlenmi RR ŠN. 
Garantovala, že sa to pri novom ve-
dení mesta diať nebude. Minulý rok 
sme si pripomenuli jubilejné, už 
20. výročie vydávania Štiavnických 
novín. Nasledovali pripomienky, 
návrhy a rady od prítomných ako 
zlepšiť úroveň Štiavnických novín v 
najbližšom období. Po plodnej dis-
kusii nasledovalo malé občerstve-
nie. Všetkým prítomným ďakujem, 
že prijali pozvanie...

Michal Kríž 

Slávnostné vyhodnotenie ŠN

Mestská polícia 
informuje

Slávnostné vyhodnotenie Štiavnických novín v historickej miestnosti 
radnice
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Milí rodičia! 

Ak máte dieťa, ktoré k 1. 
septembru 2011 dosiahne 
fyzický vek 6 rokov, ste rodičmi 
budúceho prváčika. Čaká vás 
dôležitá úloha vybrať pre vaše 
dieťa správnu školu a spolu s 
dieťaťom absolvovať zápis do 
prvého ročníka.

Vstup dieťaťa do školy je vý-
znamný medzník v jeho živote. 
Začiatok školskej dochádzky býva 
ukazovateľom, ako je dieťa pripra-
vené na školu a či je pre vstup do 
školy zrelé.

Vstupom do školy sa zásadne 
mení celkový spôsob života dieťa-
ťa. Hrová činnosť ustupuje do po-
zadia, hlavnou činnosťou sa stáva 
učenie. Žiak sa musí  prispôsobiť 
požiadavkám školy.

Rodičia si často kladú otázku : 
Je naše dieťa zrelé zvládnuť školské 
povinnosti?

 Milí rodičia,   sami najlepšie 
poznáte svoje dieťa. Školská zrelosť 
dieťaťa znamená jeho pripravenosť 
na vstup do školy. Ide o celkovú vy-
spelosť dieťaťa. 

Pre úspešné zvládnutie požia-
daviek školy však iba dosiahnutie 
šiestich rokov nestačí. Okrem spl-
nenia podmienky veku musí byť 
dieťa v prvom rade psychicky zrelé. 
Psychická zrelosť zahŕňa rozumo-
vú, sociálnu, emocionálnu a pra-
covnú pripravenosť.

Kritériá  školskej pripravenosti : 

- vek dieťaťa  ( k 1. 9.2011 dovŕši 
vek 6 rokov)

- telesný stav ( celkový zdravotný 
stav)

- intelektová úroveň ( schopnosť 
sústrediť sa, slovná zásoba, výslov-
nosť...)

- emocionálno – sociálna zrelosť 
( citové ovládanie, kvalita sociál-
nych vzťahov...)

- pracovná motivácia ( chcieť sa 
učiť ...)

Centrum pedagogicko – psycho-
logického poradenstva a prevencie  
v Banskej Štiavnici je  školské po-
radenské zariadenie a okrem iných 
odborných činností poskytuje 
psychologické vyšetrenie školskej 
zrelosti. Vyšetreniam  a odborným 
posúdeniam školskej zrelosti u 
predškolských detí venujeme zvý-
šenú pozornosť. Naše skúsenosti 
potvrdzujú , že deti, ktoré  psychic-
ky nezrelé nastúpili do školy, majú 
potom v škole výrazné ťažkosti. V 
súčasnosti sú deti v rozumových a 
pamäťových schopnostiach často 
veľmi šikovné, ale ich schopnosť 
sústrediť sa na vyučovanie, vydr-
žať pri činnosti a pokojne sedieť 
sú nepostačujúce. Práve zvýšený 
psychomotorický nepokoj, zvýše-
ná pohyblivosť a nesústredenosť sú 
tie faktory, ktoré potom negatívne 
vplývajú na výkon dieťaťa v škole.

Pokiaľ sa vám zdá, že vaše dieťa 
nie je ešte zrelé na vstup do školy, 
môžete sa obrátiť na naše školské 
zariadenie , kde psychológ po dô-

kladnom vyšetrení určí, nakoľko je 
dieťa schopné nároky školy zvlád-
nuť, alebo či je pre vaše dieťa vhod-
ný odklad školskej dochádzky.

 Je lepšie, ak chodí do MŠ o je-
den rok dlhšie, ako by sa v škole 
malo trápiť s pojmami a príkazmi, 
na ktoré zatiaľ nie je pripravené.

Kedy je vlastne vhodné vyšetre-
nie školskej zrelosti?

- keď je dieťa veľmi živé , nevy-
drží pri jednej činnosti, dá sa ľahko 
odpútať vonkajšími podnetmi

- nerado kreslí, zle drží ceruzu, 
strieda ľavú a pravú ruku ( laterali-
ta – nepreučovať ľavákov!) je málo 
zručné

- má ťažkosti s výslovnosťou, 
málo rozvinutú reč, slabšiu slovnú 
zásobu

- je bojazlivé, odmieta kontakt s 
inými a v cudzom prostredí reaguje 
plačom

- nechodilo do materskej školy a 
tak je predpoklad, že si bude ťažko 
zvykať na systém povinností a ko-
lektív detí

- trpí n a opakované a časté cho-
roby

- nie je samostatné v praktických 
činnostiach

Ak zistíte až po začatí školskej 
dochádzky( v priebehu prvých 
mesiacov) , že dieťa nároky školy 
nezvláda, nie je schopné adapto-
vať sa na školské povinnosti, je 
podráždené, trpí nechutenstvom, 
máva bolesti bruška, začína sa po-
močovať, zvracia – je možné počas 

prvého polroka vrátiť dieťa späť 
do materskej školy. Nie je to ide-
álne riešenie, vhodnejší je odklad 
školskej dochádzky. Dieťa často 
nesie návrat späť ťažko, chápe to 
ako svoje zlyhanie. Preto pokiaľ 
máte pochybnosti o pripravenosti 
vášho dieťaťa na školu, je lepšie vy-
hľadať odborníka. Odklad školskej 
dochádzky nie je hanbou ani pre 
vás ani pre vaše dieťa. Každý má v 
sebe geneticky zakódované zrenie 
organizmu a za rok nervový sys-
tém vášho dieťaťa dozrie a školské 
povinnosti bude zvládať omnoho 
lepšie.

Milí rodičia, 
ak máte dieťa, ktoré ešte nespĺ-

ňa vekovú hranicu 6 rokov k 1. 
septembru 2011 a zdá sa vám nad-
merne vyspelé a zrelé na zvládnu-
tie školských povinností, musí ab-
solvovať komplexné psychologické 
vyšetrenie.

V prípade akýchkoľvek nejasnos-
tí môžete kontaktovať odborných 
zamestnancov Centra pedagogicko 
– psychologického poradenstva a 
prevencie v Banskej Štiavnici osob-
ne v čase od 7.00 do 11.30  v do-
poludňajších a od 12.00 do 15.00 v 
popoludňajších hodinách na Dol-
nej ulici 2/A, alebo telefonicky na 
čísle: 692 13 11, logopedičku kon-
taktujte na tel č. 2909030 klapka 6.

Centrum pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie

 Banská Štiavnica

Máte doma budúceho prváčika ?

Základná škola J. Kollára v 
Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová pozýva všetkých 
budúcich prvákov na slávnost-
ný zápis do prvého ročníka pre 
šk. rok 2011/2012, ktorý sa 
uskutoční dňa 9.februára 2011 
v čase od 13 – 17.hod. Rodičia 
si so sebou prinesú občiansky 
preukaz,  rodný list dieťaťa a 
zápisné 8€.

Škola ponúka žiakom okrem 
kvalitného vzdelávacieho procesu 
riadeného tímom kvalifi kovaných 
pedagógov:

• Výučbu cudzích jazykov - ang-
lického, nemeckého jazyka od pr-

vého ročníka 
• Vyučovanie v moderných po-

čítačových učebniach, chemickom 
laboratóriu, fyzikálnej učebni, hu-
dobnej triede s karaoke štúdiom, 
jazykových triedach

• Oddelenie mestskej a školskej 
knižnice v budove školy

• Účasť žiakov v okresných, kraj-
ských a celoštátnych kolách olym-
piád, súťažiach

• Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. 
ročníka 

• Plavecký výcvik pre žiakov 2. 
ročníka 

• Športové aktivity na našich ih-
riskách (basketbalové, futbalové, 
futbalové miniihrisko s umelým 

trávnikom, tenisový kurt, v zim-
ných mesiacoch klzisko v blízkosti 
školy) 

• Pobyt v školskom klube "Drie-
ňováčik" od 6.00 do 16.00h v sa-
mostatných upravených priesto-
roch budovy

• Stravovanie v školskej jedálni 
- mliečne desiaty, obedy, možnosť 
bezlepkovej diéty 

• Prácu v záujmových útvaroch 
• Centrum voľného času - sídli v 

budove školy
• Logopedickú, pedagogicko – 

psychologickú starostlivosť v spo-
lupráci s CPPPaP v Banskej Štiav-
nici.

• „Škola v múzeu“ – hodiny vý-

tvarnej výchovy a pracovného vy-
učovania aj priamo v budove Galé-
rie J. Kollára v Banskej Štiavnici a v 
tvorivej dielničke v Kammerhofe

Rozhodne sa u nás nebudete nu-
diť. Príďte a uvidíte! Na spoluprácu 
s vami sa teší kolektív pracovníkov 
školy. 

Zápis sa uskutoční v budove zá-
kladnej školy. 
Ďalšie informácie vám radi po-

skytneme:

www.zsjkollara.edupage.org

Mail: zsjkollara@centrum.sk

Tešíme sa na Vás ! 

Č.tel.: 045 692 06 27

Zápis detí do prvého ročníka



4 27. januára 2011AKTUALITY

1.str. - „Čiastkový projekt 
obnovy banskoštiavnických vod-
ných nádrží“ vypracovaný násled-
ne v septembri 1996, ktorý slúžil 
ako podklad k jednotlivým uzne-
seniam vlády prijímaným v nasle-
dujúcich rokoch a stal sa pre SVP, 
š.p., základným dokumentom 
postupnej obnovy vodohospodár-
skeho systému.

Projekt obnovy rieši a navr-
huje ďalší postup rekonštrukcií 
vodných stavieb s odborným od-
hadom potrebných fi nančných 
prostriedkov, popisom súčasného 
stavu a navrhuje harmonogram 
opráv podľa dôležitosti v zmysle 
ich bezpečnej prevádzky.

Na rok 2011 Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š. p., pripra-
vil rekonštrukcie nasledovných 
nádrží:

Vodná stavba Evička – rekon-
štrukcia, zabezpečenie stability a 
zvýšenie bezpečnosti hrádzového 
telesa.

Napriek čiastočnej oprave reali-
zovanej v r. 1998, pretrvávajúcim 
problémom vodného diela je ne-
funkčný systém ovládania dno-
vého uzáveru, a teda nemožnosť 
manipulácie s hladinou v celom 

zásobnom priestore. Vodná stav-
ba Evička je situovaná najnižšie v 
sústave piarskych vodných nádrží 
a neregulovane prevádza vodu z 
celej kaskády. Hlavne počas tope-
nia snehu v jarných mesiacoch a 
zvýšeným prietokom cez šteful-
tovskú dolinu dochádza k občas-
nému zaplavovaniu pozemkov v 
mestskej časti Štefultov. Rekon-
štrukciou dnového výpustného 
systému sa zabezpečí možnosť 
vypustenia nádrže počas tzv. zim-
nej prevádzky, a tým k splošteniu 
prípadnej povodňovej vlny. 

Vodná stavba Veľká richňav-
ská – rekonštrukcia, zabezpečenie 
stability a zvýšenie bezpečnosti 
hrádzového telesa.

Problémom tejto atraktívnej lo-
kality letného turizmu je technic-
ký stav dnového výpustného sys-
tému. Z dvoch dnových uzáverov 
je funkčný len jeden, navyše vo 
veľmi obmedzenom rozsahu. 

V minulom roku sa poškodila 
aj časť dnovej štôlne za vstupným 
portálom, následný zával, ktorý 
zahatal aj pôvodný dubový výto-
kový žľab, sa podarilo odstrániť 
len čiastočne. Rekonštrukcia sa 
zameriava aj na vyriešenie poho-

dlného vstupu rekreantov do vody, 
keďže vodná plocha je vyhlásená 
za vody vhodné na kúpanie Vše-
obecne záväznou vyhláškou KÚ 
ŽP Banská Bystrica č. 6/2008. Sú-
časťou novovybudovaného opev-
nenia návodného svahu hrádze 
preto budú aj viaceré kamenné 
schody a v mieste prechodu na 
vedľajšiu hrádzu aj stupňovitý 
prístup k vode tvorený širokými 
kruhovými stupňami.

Vodná stavba Dolná hodruš-
ská - rekonštrukcia, zabezpečenie 
stability a zvýšenie bezpečnosti 
hrádzového telesa.

V súvislosti s vybudovaním 
lyžiarskeho strediska v Banskej 
Hodruši sa pre potreby umelého 
zasnežovania opravil aj zaniknu-
tý hornohodrušský tajch. Vznik-
nutá sústava vodných diel kladie 
zvýšené nároky na prevádzku aj 
nižšie položenej a objemom oveľa 
väčšej dolnej nádrže. Napriek po-
žiadavkám kladeným odbornou 
vodohospodárskou organizáciou 
zabezpečujúcou technicko - bez-
pečnostný dohľad nie sme ako 
správca VS Dolnej hodrušskej 
schopní zabezpečiť odporúčanú 
maximálnu prevádzkovú hladinu 

kvôli obmedzenej funkčnosti a 
nedostatočnej kapacite dnových 
uzáverov. 

Na rozdiel od doterajšieho spô-
sobu fi nancovania rekonštrukcií 
historických štiavnických tajchov 
z vlastných zdrojov pristupuje-
me k požiadaniu o nenávratný 
príspevok z fi nančných fondov 
európskej únie poskytovaných 
v rámci protipovodňovej ochra-
ny. Po alokovaní požadovaných 
fi nančných prostriedkov sa pri-
stúpi k začiatku stavebných prác. 
Predbežný harmonogram uvádza 
možný začiatok na jeseň v r. 2011. 
Všetky tu uvádzané vodné stavby 
zaradené do harmonogramu ob-
novy už majú spracované projekty 
rekonštrukcie a vydané stavebné 
povolenia.

Ostáva veriť, že snaha správcu 
pokračovať v obnove unikátne-
ho vodohospodárskeho systému 
bude viditeľná pre všetkých náv-
števníkov tejto zaujímavej lokality 
a výsledkom bude každá ďalšia 
čiastková rekonštrukcia niektoré-
ho štiavnického tajchu.

Ing. Rudolf Sýkora

riaditeľ správy povodia

poverený výkonom funkcie

Rekonštrukcie tajchov v roku 2011

Aj minulý týždeň výrazne 
rezonoval nielen u obyvateľov 
Banskej Štiavnice, ale aj na 
celom Slovensku. Nevídaná 
účasť Štiavničanov na za-
sadnutí MsZ dňa 17. 1. a ich 
vehementná a jednoznačná 
podpora názorom a posto-
jom ich (a samozrejme aj nás 
všetkých) primátorke Mgr. 
Nadežde Babiakovej bola už 
v ten istý večer prezentovaná 
aj v celoštátnom vysielaní 
TA3. Potiaľ by to bolo všetko v 
poriadku. Keby ...

Keby od 13. 1. sa nesnažil niekto 
zo Štiavničanov robiť prinajmen-
šom hlupákov. Ako ináč si majú 
Štiavničania vysvetliť tvrdenie 9 
poslancov MsZ za SDKÚ – DS a 
KDH v ich vyhlásení, ktoré pre-
čítal za nich Ing. arch. Peter Mra-
vec na zasadnutí MsZ dňa 13. 
1. a ktoré už v ten istý deň bolo 

zverejnené na internete, 14. 1. vo 
VIO TV Banská Štiavnica a ešte 
aj v Štiavnických novinách zo dňa 
20. 1., že „zástupcovia poslancov 
koalície SMER, ĽS – HZDS, SNS 
a nezávislých poslancov sa nedo-
kážu povzniesť nad vlastné emó-
cie a osobné záujmy“? Nuž, aké 
sú teda fakty, ktoré nemôže niekto 
žiadnou inou argumentáciou spo-
chybniť!

Poslancov MsZ za koalíciu 
SMER – SD, ĽS – HZDS a SNS 
spolu s nezávislými poslancami 
MsZ zvolilo celkove až 3.473 Štiav-
ničanov, pričom 9 poslancov MsZ 
za koalíciu SDKÚ – DS a KDH 
zvolilo len 2.270 Štiavničanov. 
Všetci poslanci MsZ zvolení za 
koalíciu SMER – SD, ĽS – HZDS a 
SNS, ako aj nezávislí poslanci MsZ 
boli pred komunálnymi  voľbami 
a zvlášť po nich v neustálom kon-
takte so svojimi voličmi, takže ak 
vyslovujú akékoľvek názory, či do-

konca emócie, tieto nároky a emó-
cie sú nie ničím iným len názormi 
a emóciami svojich voličov, ktorí 
sú v absolútnej väčšine v porovna-
ní s voličmi, ktorí si zvolili svojich 
9 poslancov MsZ za SDKÚ – DS 
a KDH. 

Čo je však v tejto súvislosti as-
poň také dôležité, je fakt, že všetci 
títo poslanci MsZ za koalíciu 
SMER – SD, ĽS – HZDS a SNS 
ako aj nezávislí poslanci stoja jed-
noznačne a bez akýchkoľvek po-
chybností za názormi a postojmi 
našej primátorky Mgr. Nadeždy 
Babiakovej. 

A názory a postoje primátorky 
nášho mesta sú navyše nielen jej 
osobné názory, ale reprezentujú 
predsa nie menej ako 2655 hlasov 
voličov Banskej Štiavnice, ktorí jej 
dali toľko hlasov, ako zatiaľ v na-
šom meste žiadnemu kandidátovi 
na funkciu primátora. Nezaškodí 

vôbec v tejto súvislosti pripome-
núť, že kandidát na funkciu pri-
mátora za koalíciu SDKÚ – DS 
KDH získal vo voľbách len 1086 
hlasov. 

Čo však najviac zarezonovalo u 
Štiavničanov v uplynulých dňoch, 
je to najúprimnejšie vyznanie a 
poďakovanie primátorky nášho 
mesta v Štiavnických novinách zo 
dňa 20. 1.. Štiavničania si to natr-
valo uložia do pamäti a už teraz 
sa tešia na verejné, transparentné 
februárové zasadnutie MsZ, na 
ktorom v absolútnej dôvere očaká-
vajú od nej, ale aj všetkých poslan-
cov MsZ bez akéhokoľvek rozdielu 
politickej príslušnosti, že sa budú 
riešiť všetky najdôležitejšie úlohy, 
ktoré súvisia s ďalším rozvojom 
nášho mesta a samozrejme lepšie-
ho a plnohodnotnejšieho života 
nás všetkých.

Ján Novák 

Banskoštiavnické rezonancie
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Traja Banskoštiavničania sú už 
vo väzbe, obvinili ich z krádeží a 
poškodzovania cudzej veci vo via-
cerých prípadoch

Obyvatelia Banskej Štiavnice si 
vydýchnu, policajti Obvodného 
oddelenia PZ v Banskej Štiavnici 
zadržali a usvedčili trojicu pácha-
teľov, ktorí majú na svedomí roz-
siahlu majetkovú trestnú činnosť 
v meste.

Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia PZ Banská Štiavnica 
obvinil z prečinov krádeže a po-
škodzovania cudzej veci spácha-
ného formou spolupáchateľstva 
23-ročného Mareka, 22-ročného 
Michala a 18-ročného Dominika z 
Banskej Štiavnice.

V noci 02. 12. 2010 sa vlámali 
do herne na Dolnej ulici v Banskej 
Štiavnici. Po predchádzajúcej do-
hode preliezli plechový plot, kde 
vymontovali poistky a následne 
tyčou rozbil na WC herne okno. 
Vošli dovnútra a ukradli penia-
ze, poškodili vnútorné zariadenie 
herne – vodou zaplavili podlahu, 
poškodili 10 hracích automatov, 
z ktorých ukradli peniaze. Maji-
teľom hracích automatov a ma-
jiteľke herne spôsobili krádežou 
a poškodením zariadenia škodu 
odhadnutú na 4-tisíc eur.

V dňoch 26. 12 až 27. 12. 2010 
sa obvinený Dominik vlámal do 
rodinného domu na Ulici Pod Č. 
studňou, kde ukradol tisíc eur.

Ešte koncom novembra 2010 
všetci traja ukradli z parkoviska 
na ulici Nám. sv. Trojice osobné 
motorové vozidlo VW Golf, ktoré 
bolo nájdené 29. decembra v obci 
Dekýš. Majiteľovi spôsobili škodu 
viac ako 5-tisíc eur.

V noci z 15. 11. na 16. 11. 2010 
sa vlámali do pohostinstva Barbo-
ra na ulici Križovatka, kde ukradli 
peniaze a cigarety, čím spôsobili 
škodu takmer 530 eur. Počas tej 
istej noci z 15. 11. do 16. 11. 2010 
sa v tej istej budove vlámali aj do 
obchodu čínskeho textilu, kde 
ukradli tisíc eur.

Dňa 09. 12. 2010 okolo 17.00 
hodine na Ulici A. Kmeťa v po-
hostinstve Staromeštianska v 
priestoroch WC obvinený Domi-
nik fyzicky napadol 32-ročného 
muža. Spôsobil mu zranenia na 
hlave, z ktorých sa liečil viac ako 
týždeň a ukradol mu mobilný te-
lefón v hodnote 50 eur.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OO PZ Banská Štiavnica

Polícia informuje 

V dňoch 20. – 23. januára 2011 
sa v Bratislavskej Incheba Expo 
konal veľtrh ITF Slovakiatour 
a Danubius Gastro spolu so 
špecializovanými výstavami 
Wellness a Fitness, Poľovníctvo 
a oddych, Exposhop, Gastro-
pack a Exporeklama. Počas 
štyroch dní sa na celkovej 
ploche 34 000 m² prezentovalo 
702 vystavovateľov z 24 krajín. 
Podujatie prilákalo 72 531 
návštevníkov.

Mesto Banská Štiavnica sa na 17. 
ročníku medzinárodného veľtrhu 
prezentovalo ako spoluvystavovateľ 
v  stánku Banskobystrického samo-
správneho kraja. Okrem Banskej 
Štiavnice sa v spoločnom stánku 

prezentovali aj ďalšie subjekty ces-
tovného ruchu vrátane Mesta Ban-
ská Bystrica, Podpoľania, kúpeľov 
Dudince, kúpeľov Číž, rozprávko-
vého sveta Habakuky a ďalších. 

Podľa záujmu širokej verejnos-
ti možno konštatovať, že Banská 
Štiavnica sa stáva pre trávenie 
voľného času čoraz zaujímavejšia. 
Otázky návštevníkov nášho stánku 
sa týkali najmä možností ubytova-
nia v meste a okolí, možností lyžo-

vania, cykloturistiky, termálnych 
kúpeľov a  kultúrneho vyžitia. Náv-
števníci, ktorí naše mesto navšte-
vujú pravidelne, sa zas informovali 
na novinky, ktoré pripravujeme na 
letnú turistickú sezónu. 

Touto cestou by sme sa chceli po-
ďakovať Banskobystrickému samo-
správnemu kraju za spoluprácu. Už 
v poradí 18. ročník ITF Slovakiato-
ur a Danubius Gastro sa  uskutoční 
v termíne 19.-22.1.2012. IN

Aj Štiavnica sa prezentovala na ITF Slovakiatour 

V dňoch 20. až 23. januára sa v 
priestoroch výstaviska Incheba v 
Bratislave konal veľtrh cestovného 
ruchu Slovakiatour so sprievodným 
podujatím Poľovníctvo a oddych. 
Už tradične na tomto podujatí re-
prezentuje náš banskoštiavnický 
región Múzeum vo Sv. Antone a 
SOŠL v Banskej Štiavnici. Mesto 
Banská Štiavnica prezentovalo ak-
tivity v oblasti cestovného ruchu v 
rámci stánku  VÚB Banskobystric-
kého samosprávneho kraja. Hneď v 
prvý deň veľtrhu sme mali to šťastie 
v stánku Múzea vo Sv. Antone ofi -
ciálne privítať vzácnych hostí – pre-

zidenta SR J.E. Ivana Gašparoviča 
s prezidentom Maďarskej republi-
ky J.E. Pála Schmitta. Slávnostnou 
fanfárou vítali oboch prezidentov i 
trubači SOŠL z Banskej Štiavnice. 
SOŠL prezentovala tohto roku his-
tóriu lesníckeho školstva v Banskej 
Štiavnici a spoločne s Múzeom vo 
Sv. Antone sme predstavili i soko-
liarstvo. Tohto roku si pripomína 
Slovenský klub sokoliarov svoje 40. 
výročie. Návštevníci  mali možnosť 
pozrieť si i živé dravce a sovy: so-
kola rároha, jastraba Harrisovho, 
kuvika plačlivého a plamienku 
driemavú. Sokoliar Dušan Danko, 

ktorý spolu so študentami školy ro-
bili prezentácie sokoliarstva, bude 
predvádzať ukážky sokoliarstva v 
kaštieľnom parku vo Sv. Antone 
od apríla do septembra. Veľmi nás 
teší, že naše expozície navštívila i 
primátorka Banskej Štiavnice Mgr. 
Nadežda Babiaková, prezident Slo-
venského poľovníckeho zväzu a 
SPK Ing. Tibor Lebocký a mnoho 
ďalších významných hostí. 

Sme radi, že sme opäť mohli 
prispieť k prezentácii banskoštiav-
nického regiónu, ktorý v oblasti 
cestovného ruchu veru má čo po-
núkať. Marian Číž

SLOVAKIATOUR 2011
Úspešná prezentácia banskoštiavnického regiónu

Riaditeľ Múzea vo Sv. Antone Marian Číž s primátorkou nášho mesta Nadeždou Babiakovou na veľtrhu 
cestovného ruchu Slovakiatour 2011
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Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci!

Pred 6-timi rokmi som bol poc-
tený Cenou za záchranu kultúr-
neho dedičstva a rozvoj Banskej 
Štiavnice, ktorú mi jednomyseľne 
udelilo vtedajšie mestské zastupi-
teľstvo ako prejav uznania za vyše 
25-ročné systematické a mimo-
riadne aktívne a rozsiahle zviditeľ-
ňovanie Banskej Štiavnice v celo-
slovenskom  vysielaní Slovenského 
rozhlasu. Pri  zaznamenávaní  a 
propagácii stoviek podujatí a naj-
rôznejších tém zo všetkých oblastí 
života som sa však nikdy nepýtal, 
či idem za takým, či onakým po-
litickým prívržencom, alebo na 
podujatie, ktoré organizuje tá, či 
oná politická strana. Jediným kri-
tériom bol fakt, aby propagované 
podujatie, udalosť alebo téma bola 
na osoh Banskej Štiavnice. Aby 
stúpla návštevnosť mesta a s ňou 
aj príjmy obchodov, hotelov, rešta-
urácií či múzeí a aby si aj politici 
v Bratislave neustále uvedomovali, 

čo Banská Štiavnica, vzhľadom na 
svoj historický význam a výnimoč-
né postavenie, potrebuje a tak sa k 
nej aj správali. Vo vtedajšom mest-
skom zastupiteľstve sedeli aj niek-
torí z vás, súčasných poslancov, 
ktorých si, bez ohľadu na ich po-
litickú príslušnosť, stále vážim za 
dôveru a uznanie, ktoré mi prejavi-
li svojím hlasovaním v roku 2005. 
Keď som si však na videozázname 
pozrel priebeh „zasadnutia“ MsZ 
z 13. januára tohto roku, priznám 
sa, zostal som smutný i rozčarova-
ný. Obštrukcia 9-tich poslancov z 
jedného „tábora“, či verbálna re-
akcia poslanca z druhého „tábo-
ra“, nedôstojná jeho postaveniu, to 
všetko nemá nič spoločné s tým, 
čo občania tohto krásneho mesta 
od vás očakávajú!

Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci.
Všetci veľmi dobre viete, že pri-

mátor mesta má právo vybrať si 
svojho zástupcu podľa vlastného 
uváženia. Nepochybujem o tom, 

že pani primátorka Babiaková si, 
aj na základe svojich dlhoročných 
bohatých skúseností z komunálnej 
politiky, určite vyberie takého zá-
stupcu, na ktorého sa bude môcť 
spoľahnúť a ktorý bude zodpo-
vedne plniť zverené a požadované 
úlohy. Ja osobne, a nazdávam sa, 
že určite aj väčšina občanov mes-
ta, bude jej výber plne rešpektovať. 
Dovoľujem si preto obrátiť sa s 
prosbou na vás, vážené panie po-
slankyne a páni poslanci, aby ste 
sa počas všetkých rokovaní zastu-
piteľstva aspoň na chvíľu pokúsili 
vyzliecť svoje „politické dresy“, 
povzniesli sa nad osobné invektívy 
a zjednotili sa v záujme prijímania 
čo najlepších rozhodnutí a riešení 
pre všetkých obyvateľov Banskej 
Štiavnice. Spoločne s pani Babia-
kovou sa vám tak určite podarí 
naše mesto svetového dedičstva 
posunúť o ďalší krok dopredu.

S úctou

Mgr. Ľuboš Krno

Otvorený list poslancom MsZ v B. ŠtiavniciŠtiavničan z východu - 1.
Prológ

MUDr. Dionýz Majdák 
(25.9.1901 – 29.8.1973) – ústred-
ná osobnosť štiavnického zdra-
votníctva v období 1939 až 1962 
– zanechal v Banskej Štiavnici 
hlbokú stopu. Pôsobil v tomto 
meste, ktoré mu prirástlo k srdcu 
a s ktorým spojil aj svoj súkrom-
ný osud, takmer štvrťstoročnicu 
– po odchode do dôchodku ho 
opustil v júni 1963. Vstúpil aj do 
ľudovej slovesnosti: „Ked ty jednu 
tresnem, any dvacat Majdákov ta 
nedá dohromady....“

A jeho roky v Štiavnici veru ne-
boli jednoduché: nastúpil v čase 
rozvoja vojnového besnenia v ce-
lej Európe, keď bola potrebná mi-
moriadna sila, aby človek prežil, a 
najmä prežil so cťou. Bolo potreb-
né nájsť správnu cestu na lekársku 
sebarealizáciu v prostredí výrazne 
zmenených štátoprávnych pod-
mienok, keď mladú Českosloven-
skú republiku nahradil vojnový 
Slovenský štát, dochádzalo k po-
gromom na niektoré menšiny – 
predovšetkým na Židov,  neskôr 
vypuklo povstanie, cez mesto pre-
šli frontoví vojaci – najprv nemec-
kí vojaci proti povstaniu, násled-
ne sovietska armáda pri postupe 
na západ. A nastúpila povojnová 
obnova československej štátnosti 
s vypätými spoločenským zmena-
mi, ktoré vyústili do Sovietskym 
zväzom kontrolovanej Českoslo-
venskej socialistickej republiky 
realizujúcej vo svojich spoločen-
ských podmienkach komunistic-
ký experiment.... 

Do Banskej Štiavnice sa dostal 
na základe konkurzu na nový mo-
noprimariát, ktorý mesto vypísalo 
v roku 1938. Tento konkurz sa u 
MUDr. Dionýza Majdáka zhodou 
okolností stretol s ukončením 
kvalifi kácie zrelého lekára, ktorú 
uzavrel získaním vysvedčnia o 
štátnej skúške dňa 17.11.1937. V 
roku 1938 ho zastihla informácia 
o štiavnickom konkurze. Nezavá-
hal – a od 1. januára 1939 sa stal 
Štiavničanom. V Banskej Štiavni-
ci strávil už aj silvestrovskú noc 
1938.  

Myron Majdák

Milí rodičia!

Blíži sa čas, keď sa o pár mesia-
cov stane z vášho “škôlkara“ školák. 
Zápis do školy je dôležitou udalos-
ťou v živote dieťaťa i rodiča. Práve 
vtedy budú mať mnohí príležitosť 
po prvýkrát prejsť bránami svojej 
budúcej školy a pocítiť atmosféru 
školského prostredia.

Dovoľujeme si vás preto pozvať 
na zápis do prvého ročníka. Bude 
tradične netradičný. Dňa 9. febru-
ára 2011 od 13,00 do 17,00 hod. vás 
u nás opäť privítajú rozprávkové 
postavičky, s ktorými sa veselo po-
bavíte. 

Podľa psychológov deti pred zá-
pisom do školy nie je potrebné nija-
ko špeciálne pripravovať. Deti sa na 
vstup do školy pripravujú už v pred-
školských zariadeniach, kde získajú 
základné zručnosti a návyky, ktoré 
budú potrebovať. Naša škola takýto 
plynulý prechod z materskej do zá-
kladnej školy ponúka.

Od septembra sa Spojená kato-
lícka škola sv. Františka Assiského 
nachádza v nových, zrekonštruo-
vaných priestoroch. V priestoroch 
školy, ale oddelene od škôl  pôsobí 
aj materská škola.

Naša škola ponúka rovnocenné 

a kvalitné vzdelanie, kresťanskú 
formáciu, optimálny počet žiakov 
v triedach, ústretový prístup k spo-
ločnému riešeniu problémových 
situácií, individuálnu integráciu 
pod vedením školského špeciálne-
ho pedagóga, školského logopéda. 
Napriek tomu, že mravné hodnoty, 
zásady slušnosti v ľuďoch upadajú, 
snažíme sa týmto trendom nepod-
ľahnúť. Nezabúdame ani na rozvoj 
talentu, fantáziu a hravosť našich 
žiakov, dôkazom čoho sú aj úspe-
chy školy v rôznych súťažiach. Do 
povedomia verejnosti sme sa dosta-
li verejnými vystúpeniami, koncer-
tami, programom pre domovy dô-
chodcov, koledovaním i tradičným 
vianočným jarmokom. 

Žiaci majú možnosť zapojiť sa 
podľa záujmu do mnohých záuj-
mových krúžkov. Vydávame svoj 
školský časopis František a na kon-
ci školského roku ročenku, v ktorej 
si rodičia môžu pozrieť všetky akcie 
školy a úspechy žiakov. Pre zvýšený 
záujem sme rozšírili školský klub 
na 3 oddelenia časovo do 16,30 
hod. Neustále sa snažíme zlepšovať 
materiálno-technické vybavenie, 
dopĺňame  informačné technoló-
gie, výučbový soft vér, v triedach sa 

inštalujú interaktívne tabule, aby sa 
výučba čo najviac zmodernizovala. 
Škola má jazykové laboratórium, 
slúžiace na výučbu jazykov, pričom 
podľa školského vzdelávacieho 
programu sa s výučbou jedného 
cudzieho jazyka začína už od 1. 
ročníka. Vrámci školského vzdelá-
vacieho programu sme zaradili do 
vzdelávania regionálnu a mediálnu 
výchovu, ktorá priamo súvisí s his-
tóriou i propagáciou nášho slávne-
ho mesta.

Ponúkame i zdravé stravovanie v 
školskej jedálni s prívetivými a us-
mievavými kuchárkami. Priestory 
školy si môžete prísť pozrieť denne 
od 8,00 do 14,00 hod.

Podrobnejšie informácie o škole 
a o školskom vzdelávacom progra-
me sa dozviete na stránke školy 
www.katgymbs.sk.

Je na vašom rozhodnutí, ktorú 
školu si pre vaše dieťa vyberiete. 
Zázraky nerobíme, ale môžeme 
sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby 
sme nesklamali.

Na zápis je potrebné priniesť rod-
ný list dieťaťa, poplatok za zošity a 
pomôcky vo výške 10 € a ...dobrú 
náladu.

Tešíme sa na vás!, Kolektív CZŠ

Zápis prvákov do CZŠ sv. Františka Assiského
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Slovenská banská komora

so sídlom v Banskej Štiavnici, 
Banskoštiavnicko-hodruššký  ba-
nícky spolok v banskej Štiavnici, 
Mesto Banská Štiavnica Vás pozý-
vajú na 19. reprezentačný banícky 
ples a 11. celoslovenský, ktorý sa 
uskutoční 11. februára 2011 o 19. 
hod. v priestoroch hotela Grand – 
Matej v Banskej Štiavnici. 

Program: 

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
- slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program
- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek
Do tanca hrá hudobná skupina 

„Necpalanka“ z Prievidze 
Predpredaj vstupeniek:
B.Štiavnica KAMI – Kamaer-

hofská 20, tel.č.: 045/692 0866, 
B.Štiavnica hotel GRAND – MA-
TEJ, tel.č.: 045/692 1213, vstupné: 
28,-€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 

predseda predstavenstva, Ing. Richard 

Kaňa, predseda spolku, Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka mesta

Pozvánka na pravidelné 

posedenie baníkov

Dňa 28. januára 2011 o 16.00 
hod. (čiže o štyrach) sa uskutoční 
pravidelné stretnutie baníkov a ich 
priateľov v baníckej krčme u pána 
Karabellyho. Všetci ste srdečne ví-
taní. 

PS: Môžete doniest aj pacherá-
je ,ak vám od sviatkov ešte nejaké 
ostali, čo ste nestihli pochltat.

Pozvánka na prezentáciu fi lmu

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica, Základná 
umelecká škola v Banskej Štiavni-
ci, Mesto Banská Štiavnica srdečne 
pozývajú Vás a Vašich priateľov na 
prezentáciu  fi lmu   PETRY  GE-
LETOVEJ „Púť  do  Santiaga  de la 
Compostella“, ktorá sa uskutoční 
vo štvrtok, 3.2.2011 o 16.00 hod. v 
ZUŠ v Banskej Štiavnici. Film uve-
die do života Mgr. art. Rastislav 
Mišík. Tešíme sa na Vašu účasť! 
Bližšie info: 045 / 692 13 87, mo-
bil: 0915 819 989, mail: petrova@
osvetaziar.sk.

„Ten, koho 
milujete, neu-
miera, ale žije 
stále v našich 
srdciach.“

D ň a 
28.1.2011 uplynie 5 rokov od 
smrti nášho manžela, otca, 
starého otca a prastarkého 
Ing. Pavla Nováka. Stále na 
teba s úctou spomínajú man-
želka, syn Vladimír s Alen-
kou, syn Pavel s Ruženkou, 
vnúčatá – Ajka, Peťka, Lucka, 
Michal a Oliver a pravnúčik 
Matúš. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

„Tá rana v 
srdci bolí a za-
budnúť nedovo-
lí. Osud nevrá-
ti, čo čas vzal. 
Zostali nám len 
spomienky hlboký žiaľ.“

Dňa 30.1.2011 uplynulo 8 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný man-
žel, otec, starý otec, prastarý 
otec a príbuzný  Rudolf Ko-
leda. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
Spomínajú manželka, dcéra  
s manželom, vnuk Janko s ro-
dinou, vnučka Monika s rodi-
nou. Spomína celá rodina. 

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok vás pozýva

na „Utorkové popoludnie“ ba-
níckeho spolku, ktoré sa usku-
toční 

v utorok 1. februára 2011 o 
16,00 hod.

v zasadačke Slovenského ban-
ského múzea v Banskej Štiavnici.

Téma: „ Banské skanzeny v Eu-
rópe“ 

Lektori: PhDr. Jozef Labuda, 
CSc., Ing. Richard Kaňa,

Ing. Ľubomír Lužina 

Ing. Richard Kaňa

predseda spolku

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ĽU-

DOVÍTA GREINERA

(BÝVALÉ SOU LESNÍCKE)
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 

BANSKÁ ŠTIAVNICA
www.soulesnickebs.sk
V školskom roku 2011/2012 

otvárame tieto odbory:
Študijné odbory
4-ročný študijný odbor 
(maturitná skúška + výučný 

list)
4556400 operátor lesnej tech-

niky
8504402 umeleckoremeselné 

spracúvanie dreva – rezbárske 
práce

Učebné odbory

3-ročný učebný odbor (výučný 
list)

2466204 mechanik opravár – 
lesné stroje a zariadenia

4575200 mechanizátor lesnej 
výroby

4565200 lesokrajinár
4571200 záhradník – záhrad-

níčka
2-ročný učebný odbor
4579000 lesná výroba
Nadstavbové štúdium
2-ročné denné nadstavbové 

štúdium 
(maturitná skúška)
4521400 lesné hospodárstvo
4526400 mechanizácia poľno-

hospodárstva a lesného  hospo-
dárstva

Kontakt:

045/683 0722 – ZR , 045/683 
0713 – riaditeľka

e-mail: soulesnicke@soules-
nickebs.sk
Bližšie informácie na telefónnom 

čísle 045/683 0712 

Pôvodne neskorogotická jedno-
poschodová budova zo začiatku 
16. storočia,  v polovici 16. storočia 
bol rozšírený o prístavbu sieňového 
typu. V priebehu 17.-20. stor. pre-
šiel viacerými prestavbami. Na zá-
klad pozemkovej knihy z roku 1752 
bol dom vlastníctvom vdovy po pá-
novi Johanovi Jurajovi Kretschme-
ryovi, Helen von Erpen. V roku 
1819 bol majiteľom domu Johann 
Klauser. Od začiatku 18. stor. bol 
objekt využívaný až do roku 1873 ( 
tj. do obnovenia prevádzky na úz-
kokoľajnej železnici) ako zájazdový  
hostinec (stanica) pre dostavníky, 
ktoré obstarávali poštovú a osobnú 
dopravu. V 20. stor. objekt vlastnila 
rodina Hellová, ktorá okrem svo-
jich iných aktivít  obchodovala s 
vínom a pivom. Na tento účel boli 
v objekte upravené pivničné a ďal-
šie priestory, v ktorých sa technicky 
spracovával, skladoval a predával 
alkohol. V roku 1948 bol objekt zo-

štátnený, priestory pripadli Zdroju, 
Potravinám a Domovej správe. V 
objekte boli aj byty.  

V septembri 2011 navštívil po 50. 
rokoch Banskú Štiavnicu a aj svoj 
rodný dom (Hellov dom) pán Pavol 
Hell, ktorý po odchode z Banskej 
Štiavnice, práve kvôli zhabaniu ro-
dinných majetkov, odišiel do Ko-
šíc a odtiaľ do Kanady. Dlhodobo 
pôsobí ako profesor matematiky 
na univerzite vo Vancouvri. Spolu 
sme navštívili všetky miesta z jeho 
detstva, dom, v ktorom ho strávil, 
cintorín i archív, kde sme doplnili 
niektoré chýbajúce údaje skladačky 
našej histórie. Predkovia p.Hella 
– Jakab Hell bol jeden z prvých 
predsedov Židovskej náboženskej 
obce v Banskej Štiavnici. Ba rodin-
né putá nás doviedli až k Matejovi 
Kornelovi Hellovi. Fotografi e zo-
brazujú nádvorie domu a p. Dorna 
– strýka Pavla Hella, ktorý po malej 
hádke s nájomníčkou bol udaný a 

prvým transportom odvezený do 
Osvienčimu, kde aj zahynul. Firmu 
Vojtecha Hella a vd. Žofi e Hellovej 
– veľkoobchod s vínom, pivom a 
liehom arizovali pred 20.10.1941 V. 
Kečkéš a V. Weiss. 

V súčasnosti patrí dom pánu Jur-
dákovi, ktorý má pripravené krásne 
projekty rekonštrukcie. Dom má 
teda svoju viac ako 400 ročnú histó-
riu, ani jedna časť z nej nesmie byť 
zabudnutá alebo ignorovaná.

PaedDr. Beata Nemcová

Stará pošta – Klauserov – Hellov dom 55/III:
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Štatistika základných 
matričných úkonov za rok 
2010 Matričného úradu v 
Banskej Štiavnici

Matričný úrad v Banskej Štiav-
nici v roku 2010 zaevidoval 545 
narodení, z toho bolo 93 detí 
Banskoštiavničanov. 

Desať najpoužívanejších muž-
ských mien: Adam, Šimon, Mi-
chal, Jakub, Tomáš, Dominik, 
Dávid, Daniel, Martin, Samuel.  

Desať najpoužívanejších žen-
ských mien: Natália, Sofi a, Nina, 
Veronika, Sára, Ema, Vivien, Li-
liana, Viktória, Nela. 

Cudzokrajné mužské mená: 
Neo, Auriel, Natan, Eliáš, Aurel, 
Doruk, Christopher, Tobias, Je-
remiáš, Johann, Jonatan, Darrell, 
Gorazd, Lars. 

Cudzokrajné ženské mená: Li-
lian, Zoe, Viviane, Gréta, Liana, 
Imogen, Chiara, Kiara, Mia, Sta-
cy, Meryem, Šárka.

Matričný úrad v Banskej Štiav-
nici v roku 2010 zaevidoval 48 so-
bášov, z ktorých bolo 18 sobášov 
delegovaných z iných miest, 13 
sobášov bolo uzavretých cirkev-
ne a 4 sobáše uzavreli cudzinci. 

Matričný úrad v Banskej Štiav-
nici zaevidoval 258 úmrtí. 

Bc. Zuzana Šemodová 

matrikárka mesta

Publikácia o banskoštiavnických 

cintorínoch zdarma!

V Štiavnických novinách zo 
dňa 13.1.2011 sme informovali o 
publikácii o banskoštiavnických 
cintorínoch. Vtedy sme sľúbi-
li našim čitateľom, že keď bude 
celý náklad publikácie v našom 
meste, budeme informovať, kde 
sa záujemcovia o túto unikátnu 
publikáciu môžu k nej dostať.

Spýtali sme sa na to primátorky 
nášho mesta Mgr. Nadeždy Ba-
biakovej, ktorá oznamuje našim 
spoluobčanom prostredníctvom 
týchto novín, že všetci, ktorí 
budú mať záujem o túto publiká-
ciu, dostanú ju zdarma v Turis-
ticko – informačnej kancelárii v 
Banskej Štiavnici na Námestí sv. 
Trojice č. 6 od 1.2.2011.

Ján Novák

F
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Milí priatelia, učitelia SPŠ S. 
Mikovíniho  v Banskej Štiavni-
ci pre vás pripravili interneto-
vú súťaž, kde si môžete overiť 
niektoré poznatky a súčasne 
získať hodnotné ceny. Budeme 
veľmi radi, ak sa zapojíte a  
zviditeľníte nielen seba , ale aj 
vašu základnú školu.

Súťaž Svet okolo nás

1. Svet okolo nás je súťaž pre žia-
kov základných škôl.

2. Organizátorom súťaže je SPŠ 
Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, študijný odbor životné 
prostredie.

3. Prihlásenie sa do súťaže a 
účasť v nej je bezplatná.

4. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 
9. ročníka ZŠ v rámci celého Slo-
venska.

5. Počet prihlásených žiakov v 
rámci jednej ZŠ nie je limitovaný

6. Najlepšie vyhodnotení žiaci 
získajú 3-dňový pobyt (ubytova-
nie s plnou penziou) formou školy 
v prírode v rekreačnom zariadení 
Penzión pod Sitnom na Počú-
vadle.

7. Súťaž je rozdelená do 3 častí a 
je zameraná na biológiu, ekológiu 
a životné prostredie.

8. Súťažné otázky budú zverejne-
né postupne na www.mikovini.sk

Harmonogram zverejnenia súťaž-

ných otázok:

A. časť - zverejnenie otázok od 
26.1.2011

B. časť - zverejnenie otázok od 
2.2.2011

C. časť - zverejnenie otázok od 
9.2.2011

9. Odpovede za všetky časti 
posielajte spolu mailom na za-
stupca@mikovini.sk najneskôr do 
23.2.2011.Vyhodnotenie súťaže 
bude dňa 28.2.2011. 

10. V odpovednej tabuľke neza-
budnite uviesť  meno, školu, mai-
lovú adresu!!!!!!

Na vašu účasť sa teší kolektív 

SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Výzva pre žiakov zákl. škôl celého Slovenska

Na Slovensku začne fungovať 
nová súkromná vysoká škola. 
Vláda jej dala zelenú. Hudob-
ná a umelecká akadémia Jána 
Albrechta – Banská Štiavnica, 
s. r. o., je tak od júna 2006 
prvou súkromnou vysokou 
školou, ktorú povolila vláda a 
celkovo jedenástou súkrom-
nou na  Slovensku.

Eugen Jurzyca

 „Mám radosť z toho, že máme 
novú dobrú vysokú školu,“ pove-
dal po skončení rokovania vlády 
minister školstva Eugen Jurzyca. 
Podľa neho je to však výnimoč-
ná situácia. „Ministerstvo nechce 
podporovať výrazne rast počtu 
vysokých škôl, pretože hrozí rizi-
ko infl ácie titulov,“ povedal Jur-
zyca.

Vysvetlil to tým, že študenti by 
mali pri raste počtu vysokých škôl 
tituly, ktoré nemajú váhu, alebo 
len veľmi nízku. „Nechceme ísť 
touto cestou. V tomto prípade 
sme ale boli presvedčení, že tá 
žiadosť bola oprávnená a obaja 
garanti, ktorí budú garantovať 
dva študijné programy, sú nao-
zaj odborníci,“ povedal minister 
školstva. Garantom študijného 
programu hudobná teória a tvor-
ba je na škole profesor Egon Krák, 
garantkou študijného programu 
hudobná tvorba a interpretácia 
je profesorka Zuzana Martináko-

vá, ktorá je zároveň konateľkou 
spoločnosti Hudobná a umelecká 
akadémia Jána Albrechta – Ban-
ská Štiavnica, s. r. o. Podľa Jurzycu 
obaja garanti publikovali v odbor-
ných časopisoch, ich diela sa hra-
jú v zahraničí, chodia prednášať 
na univerzity vo svete. „Takže tu 
bola istota, že tá škola bude dob-
rá,“ zhodnotil Jurzyca. 

Martináková (ide o menovky-
ňu političky, pozn. SITA) a Josef 
Schmid ako konatelia žiadali o 
štátny súhlas na vznik vysokej 
školy od decembra 2008. Mi-
nisterstvo uznalo jej spôsobilosť 
poskytovať bakalárske študijné 
programy hudobná teória a in-
terpretácia a tiež hudobná teória 
a  tvorba v študijnom odbore hu-
dobné umenie v dennej aj exter-
nej forme štúdia. 

Pred schválením banskoštiav-
nickej vysokej umeleckej školy 

rozšírili rady súkromných vyso-
kých škôl v júni 2006 Vysoká ško-
la bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach a Bratislavská medzi-
národná škola liberálnych štúdií. 
Stalo sa tak ešte za vlády Miku-
láša Dzurindu (SDKÚ-DS), gar-
nitúra expremiéra Roberta Fica 
(Smer-SD) ako aj bývalý minister 
školstva Ján Mikolaj (SNS) súk-
romné vysoké školy často kritizo-
vali, v  čase ich vlády nepribudla 
na Slovensku žiadna. Súčasný šéf 
rezortu vzdelávania Eugen Jur-
zyca (SDKÚ-DS) v súkromnom 
vlastníctve problém nevidí, slabi-
nou sú podľa neho nedostatočne 
nastavené pravidlá hry. V súčas-
nosti pôsobí na Slovensku 20 ve-
rejných, 11 súkromných, vrátane 
dnes schválenej, tri štátne a štyri 
zahraničné vysoké školy.

Zdroj: SITA

Mám radosť z novej vysokej školy

Minister školstva Eugen Jurzyca
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Sobota 29.1.2011  

PESTÚNKA V AKCII
Akčný/Komédia, USA, 2010, 92 min. MP, Vstupné: 2 eurá
Akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že byť špiónom je vlastne len 
zábavkou v porovnaní so zložitou úlohou – postrážiť tri deti. Zaslúžilý 
tajný agent s tvárou hviezdy kung-fu fi lmov Jackieho Chana má pred 
sebou ďalšiu z množstva životu nebezpečných misií, pri ktorých musí 
využiť všetky svoje schopnosti, nadobudnuté tvrdým výcvikom - musí 
zvládnuť babysitting pre svoju priateľku, aby mal šancu za odmenu 
získať jej ÁNO. Nikdy si nechcel brať prácu domov, ale jedno z detí 
omylom stiahne z jeho počítača supertajné dáta, ktoré z domu uro-
bia cieľ odvekého nepriateľa z radov ruských teroristov. Aj bez toho to 
bolo o život, ale teraz nastáva ten skutočný blázinec . . .
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 3.2.2011  

HADEWIJSH   
Dráma,  Francúzsko, 2009, far., 105 min,MP 15, Vstupné: 2 Euro 
S preukazom FK :1,5eura
Matka predstavená je šokovaná slepou a fanatickou vierou mladej no-
vicky Hadewijch a posiela ju preč z kláštora, aby za jeho múrmi skúsila 
objaviť seba. Hadewijch se znovu stáva Céline, dvadsaťročnou dcérou 
ministra francúzskej vlády. Jej vášnivá láska k Bohu, hnev a stretnutie 
s moslimami Yassinom a Nassirom ju však zvedú na nebezpečnú ces-
tu. Hadewijch je fascinujúca štúdia následkov, ktoré môžu vzniknúť z 
neobmedzenej viery v božiu lásku. Hadewijch sa vďaka slepej láske k 
Bohu stáva ozbrojenou rukou viery. Film je psychologickou štúdiou 
fanatizmu a zároveň je príbehom o terorizme. Bruno Dumont vo svo-
jom novom diele nič nekomentuje, emotívne neprifarbuje – necháva 
na divákovi, aby si urobil vlastnú (emocionálnu) interpretáciu. Tomu 
je podriadený strohý, skoro až minimalistický štýl prenikajúci hlboko 
pod kožu.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhof-
skej ul.č.1
Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, 
tel.č.:045/6790362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA

Po splnení podmienok ur-
čených zákonom naša fi rma 
získala povolenie na zriadenie 
Stanice technickej kontroly a 
emisnej kontroly. Po dlhšom 
váhaní sme sa rozhodli, že sa 
pustíme do stavby. Stavebné 
povolenie nám vydal prísluš-
ný stavebný úrad v Banskej 
Štiavnici. S týmto úradom ako 
aj inými úradmi štátnej správy 
a miestnej samosprávy, ktoré 
sa k našej stavbe vyjadrovali, 
sme sa stretli len s maximál-
nou ústretovosťou.

Počasie tento rok nebolo pre 
stavbárov práve najpriaznivejšie. 
Keď sme však začali, nemohli 
sme už zastať. Termín ukončenia 
3.11.2010 sa každým dňom blížil. 

Stavbu sme realizovali s cca šies-
timi pracovníkmi svojpomocne. 
Počas stavby sme nemali žiadny 
pracovný úraz a po kontrole sta-
vebnej inšpekcie a úradmi bezpeč-
nosti práce sme pokračovali rých-
lym tempom ďalej. V priebehu 
roka - od júna až do tohto času sa 
budúci technici zúčastňovali ško-
lení a skúšok technikov TK-EK. 
Pre nezainteresovaných, technik 
TK-EK musí absolvovať 7 skúšok, 
ktoré sú veľmi náročné. Pri voľbe 
pracovníkov sme mali šťastie a 
takmer všetci ich majú za sebou. 
Po splnení podmienok pre otvo-
renie STK-EK sme konečne došli 
k cieľu. Po skúšobnej prevádzke, 
ktorá trvala pár dní, sme otvorili 
v plnom rozsahu. Pracujeme od 
7:00 do 17:00 v pondelok až pia-

tok, v sobotu od 7:00 do 12:00 
hodiny a máme otvorené aj medzi 
sviatkami.

Aj v tejto oblasti je konkurencia 
veľká, a preto nám záleží na klien-
toch. Ceny TK-EK sú porovnateľ-
né s cenami okolitých STK. Tým, 
že sme k občanom Banskej Štiav-
nice a okolitých obcí najbližšie, 
ušetria na nákladoch na dopravu 
a získajú čas, čo je tiež nemenej 
dôležité. Ďalej by sme chceli pri-
pomenúť našim spoluobčanom, 
že ak sa pri dopravnej kontrole 
zistí neplatnosť technickej a emis-
nej kontroly, policajt odoberie 
osvedčenie o evidencii vozidla a 
uloží blokovú pokutu. Tak isto aj 
príslušný úrad dopravy pri ziste-
ní neplatnosti TK-EK na vašom 
vozidle vám môže zaslať pokutu 

jednotlivo až vo výške 166 €. Ob-
vodný úrad dopravy má presnú 
evidenciu vozidiel a platnosti TK 
a EK. Ale nejde len o peniaze, 
dôležitejšia je vaša bezpečnosť a 
bezpečnosť ostatných účastníkov 
cestnej premávky. A preto je po-
trebné si svoje vozidlo udržiavať v 
dobrom technickom stave.

Nakoľko už STK-EK máme v 
našom meste, nepodceňujte tieto 
skutočnosti. Ušetríte čas, peniaze 
a nebudete mať zbytočné problé-
my. Do budúcnosti chceme naše 
služby rozšíriť o kontrolu origina-
lity vozidiel. Naše pracovisko sídli 
na Belianskej ulici č.2. za B. Štiav-
nicou smerom na Banskú Belú.

Tešíme sa na vašu návštevu

majiteľ STK-EK Ján Krátky

V Banskej Štiavnici STK-EK
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Realityyyyyyyyy

Dňa 27.1. si pripomíname 
Medzinárodný deň pamiatky 
obetí holokaustu, ktorý bol 
vyhlásený Valným zhromaž-
dením OSN 1. novembra 2005 
na 42. Plenárnom zasadaní.  
Tento deň má pripomínať 6 
miliónov zavraždených Židov, 
Rómov, politicky alebo inak 
nevhodných občanov.

Holokaustom je označované ob-
dobie počas druhej svetovej vojny, 
kde došlo k masovému a syste-
matickému vyvražďovaniu Židov, 
no nielen ich. Slovo holokaust sa 
nesprávne používa, je odvodené 
od gréckeho holokauston , čo zna-
mená sebaobetu ohňu a zároveň 
v sebe zahrnuje prvok dobrovoľ-
nosti,  avšak nikto z obetí tohto 
masového vraždenia nepodstúpil 
tento krok ako obetu či dobrovoľ-
nú obetu. Správnym hebrejským 
výrazom, označujúcim túto tra-
gédiu, je „shoa“.  Najpočetnejšími 
obeťami shoa boli Židia prostred-
níctvom „konečného riešenia ži-
dovskej otázky“.  Terčom však boli 
aj homosexuáli, Svedkovia Jehovo-
vi, ľudia s telesným či duševným 
postihnutím, odporcovia režimu 
a pod.  Celkový počet obetí tejto 

genocídy sa odhaduje až na 12 mi-
liónov.  Najúčinnejším prostried-
kom tejto genocídy boli vyhladzo-
vacie tábory (Chelmo, Osvienčim, 
Majdanok, Belžec a pod.) Banskú 
Štiavnicu neobišlo toto obdobie, 
ale naopak, už v prvých transpor-
toch zo Slovenska boli občania 
nášho mesta, ktorých podniky boli 
arizované, domy zabraté miestny-
mi členmi či priaznivcami Hlinko-
vej gardy.  Mnohí z nich žijú medzi 
nami. Mnohí si na toto obdobie už 
radšej nepamätajú. S naším regi-
ónom sa spája aj meno Vojtecha 
Tuku - predstaviteľ radikálneho 
pronacistického krídla Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany, vojnový 
zločinec a jeden z organizátorov 
odvlečenia slovenských Židov do 
koncentračných táborov, ktorý sa 
narodil v neďalekej obci Štiavnické 
Bane. Aj v okolí mesta bolo nie-
koľko táborov – pracovný tábor vo 
Vyhniach a tábor pri obci Krnišov, 
ktorého baraky sú dnes využívané 
ako rekreačné chatky súkromnými 
majiteľmi.

Dnes však nebudeme predná-
šať na túto tému, v rámci našich 
dlhoročných aktivít ICM Banská 
Štiavnica chceme na ňu upozorniť 
niekoľkými aktivitami v meste:

1. Premietanie fi lmov na školách 
(dopoludnia)  i vo večerných hodi-
nách v kaviarni Archanjel – 6 ve-
čerov s Archanjelom – premietanie 
24..25.,26.,27.,28. A 31.1.2011 vždy 
o 19,30

2. Koncertom kapely Tramonta-
na v evanjelickom kostole v sobotu 
29.1.2011 o 18,00 – Tramontana 
Revival – spojený s premietaním 
fotografi í z rekonštrukcie židov-
ského cintorína v Banskej Štiav-
nici

3. Prednáškou na tému Histó-
ria židovskej náboženskej obce v 
Banskej Štiavnici v KAS v nedeľu 
o 17,00 – Slovo života – Prednáša 
Mgr. Adriana Matejková PhD.

4. Stále prebiehajúcou rekon-
štrukciou židovského cintorína v 
Banskej Štiavnici pod vedením Pa-
edDr. Beaty Nemcovej

Veríme, že aj v našom meste žijú 
ľudia, ktorí nesúhlasia s antisemit-
skými či rasovými prejavmi, s dis-
krimináciou a neznášanlivosťou, či 
tí, ktorí sa chcú dozvedieť, ako to v 
Banskej Štiavnici bolo a je. 

A práve pre vás sú pripravené 
tieto aktivity. Na všetkých týchto 
aktivitách ste vítaní. 

PaedDr. Beata Nemcová

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

DSSJP v Majcichove vyhlasuje

V. ročník súťaže Palárikovi nasle-

dovníci.

Literárna a výtvarná tvorba.

Podmienky súťaže:

Do literárnej súťaže sa môžu 
prihlásiť autori so svojou nepub-
likovanou tvorbou poézie a prózy 
na voľnú tému. Na vrchnom liste 
každej práce v pravom rohu pro-
síme uviesť presné údaje: meno, 
priezvisko, adresu, kategóriu:
I. kategória – poézia, próza( žiaci 

I. stupňa ZŠ)

II. kategória – poézia, próza ( žiaci 

II. stupňa ZŠ)

III. kategória – poézia, próza ( žiaci 

stredných škôl)

IV. kategória – poézia, próza ( do-

spelí)

Maximálny rozsah práce je po-
volený na 5 normovaných strán 

A4, písmo veľkosti 12. Od jedného 
autora akceptujeme len jednu prá-
cu v kategórii próza a jednu prácu 
v kategórii poézia. Súbor básni, 
respektíve súbor poviedok nebude 
zaradený do hodnotenia.

Práce je potrebné zaslať v elek-
tronickej podobe do 15:03.2011 na 
adresu: dssjp@dssjp.sk

Do výtvarnej súťaže sa môžu 
prihlásiť autori so svojimi výtvar-
nými prácami na voľnú tému, 
ktoré neboli verejne vystavené na 
výstavách či hodnotené  na výtvar-
ných súťažiach. Prácu je potrebné 
označiť menom autora a priložiť 
lístok s presnými údajmi: meno, 
priezvisko, adresu, vek autora.

Výtvarné práce budú hodnotené 
v spoločnej kategórii.

Práce je potrebné odovzdať ria-
diteľovi školy alebo osobne pred-
sedkyni DSSJP Mgr. Monike Štur-
díkovej do 15:03.2011.

Upozornenie:
Práce zaslané po uzávierke ne-

budú do súťaže prijaté. Práce, 
ktoré nebudú spĺňať všetky uve-
dené formálne náležitosti, nebudú 
hodnotené. Predpokladaný termín 
slávnostného vyhodnotenia súťaže 
je máj 2011. Na vyhodnotenie sú 
pozvaní iba ocenení účastníci.

Spoluorganizátori súťaže sú: OÚ 
Abrahám, OÚ Hoste, OÚ Hronské 
Kľačany, OÚ Majcichov, OÚ Opoj, 
OÚ Palárikovo, OÚ Raková, OÚ 
Starý Tekov, OÚ Štiavnické Bane, 
Mesto Banská Štiavnica, Trnav-
ský samosprávny kraj, Spolok sv. 
Vojtecha v Trnave, Arcibiskupské 
gymnázium P. Jantauscha v Trna-
ve, Pedagogická a sociálna akadé-
mia bl. Laury v Trnave, OZ Život-
nými cestami Jána Palárika.

Mária Petrová

Palárikovi nasledovníci

Dám do prenájmu čiastočne  
zariadený 3-izbový byt na Drie-
ňovej voľný od 1.4.2011, tel.č.: 
0905 266 138

Predám 3-izbový prerobe- 
ný, zariadený byt na Drieňovej 
(Energetikov 8), tel.č.: 0911 973 
200

Predám 3-izbový prerobený  
byt na Ul. L. Svobodu, tel.č.: 
0902 283 433

Predám 3-izbový byt 65 m2  
+ 30 m2 pivnice, tehla v pôvod-
nom stave pod Kalváriou (Ul. 
Hviezdoslavova), cena 39 000 €, 
tel.č.: 0902 506 300

Prenajmem 3 a ½ izbový byt na  
Ul. Drevená, tel.č.: 045/6913070

www.realitor.sk predá rodin- 
ný dom v Štefultove, cena 33 000 
€, tel.č.: 0905 148 574

Kúpim 1-izbový byt (lokali- 
ta Dolná ul., Križovatka, Pov-
razník), tel.č.: 0910 957 557

Predám 2-izbový byt v OV na  
Ul. Dolná v BŠ, 3.posch. po re-
konštrukcii, tel.č.: 0904 255 355

Predám garáž na Povrazníku,  
Tel.č: 0904025672

Dám do prenájmu garzónku  
– Križovatka, priestor na podni-
kanie 2x 48m2/skladový priestor, 
tel.č.: 0908 288 582

Predám dom na chalupu v  
obci Beľuj, cena 15 000 €, tel.č.: 
0949 566 097

Predám 2-izbový tehlový byt  
v BŠ, pôvodný stav, len výmena 
plastových okien, OV, 48,44 m2, 
cena 24 000 €, tel.č.: 0903 218 
711

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom  60 m2 OV čiastočne prero-
bený, cena dohodou, tel.č.: 0903 
566 913

Kúpim RD v historickom cen- 
tre Banskej Štiavnici do 90 000 
€, tel.č.: 0915 259 624

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

Od 1.3.2011 hľadám prácu vo- 
diča os. automobilu s možnosťou 
parkovania vo vlastnej garáži ako 
aj vodiča skup. C s možnosťou 
jazdiť na nákladných vozidlách, 
tel.č.: 0910 933 916

Hľadám prácu ako vodič stroj- 
ník tel.č: 0904159780

Kariéra
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Kremnica vysoko prehrala so 
silným maďarským družstvom 
a Banská Štiavnica nestačila 
na C družstvo Junior Banská 
Bystrica. Výsledok je troška 
ovplyvnený vývojom zápasu, 
keď domáci po hrubých chy-
bách prehrávali 1:4 a zvyšní 
hráči museli riskovať, čo sa nie 
vždy vydarilo. 

V ďalšom kole, ktoré sa hrá 30. 
januára 2011, sa naše družstvá 
stretnú v Kremnici.

Balassgyarmati Kabel B - Mestské 

lesy Kremnica 6,5:1,5

Vyhral Harman, remizoval Ci-
ganek

Opevnenie Banská Štiavnica - TH 

Junior Banská Bystrica C 2,5:5,5

Vyhral Majsniar, remizovali 
Hipszki, Koleda a Bosák 
ŠK Podpoľanie Stožok - ŠK Bučina 

Zvolen 2:6

Hrnčiarske Zalužany - Modrý Ka-

meň 3:5

Ďalším dvojkolom pokračovala 
aj 5. liga, kde Kolpačka uhrala dve 
remízy a Južný Val obidva zápasy 
prehral.

6. kolo
ŠK Čata - Banská Štiavnica Klopač-

ka 2:2

Vyhral Majsniar, remizovali Jan-
csy a Niemeyer
ŠK Jur nad Hronom - Banská Štiav-

nica Južný Val 3:1

Vyhral Cibuľa
ŠK TJ Slovan Želiezovce B - ŠK Ter-

mál Podhájska B 1:3

MŠK Elithaus Šahy - ŠK Levice D 

4:0

ŠK Horné Túrovce - ŠK Levice E 1:2

7. kolo
Banská Štiavnica Klopačka - ŠK Jur 

nad Hronom 2:2

Vyhrali Jancsy a Majsniar
Banská Štiavnica Južný Val - ŠK 

Čata 0:4

ŠK Termál Podhájska B - ŠK TJ Slo-

van Želiezovce C 2:2

ŠK Levice E - MŠK Elithaus Šahy 

1:3

ŠK Levice D - ŠK Horné Túrovce 0:4

S. Kuchyňa

ŠPORT

Inzercia

Oznam

Služby

1 3 FTC Fiľakovo B 4 4 0 0 12 20.5
2 4 Kabel B 5 3 1 1 10 24.0
3 9 ŠK Bučina Zvolen 5 3 0 2 9 22.0
4 5 Banská Štiavnica 5 3 0 2 9 21.0
5 1 Banská Bystrica C 4 2 1 1 7 17.5
6 8 Modrý Kameň 5 2 0 3 6 19.0
7 6 Podpoľanie Stožok 4 1 0 3 3 13.5
8 7 Hrnčiarske Zalužany 4 1 0 3 3 11.5
9 2 ML Kremnica 4 0 0 4 0 11.0

1 7 MŠK Elithaus Šahy 6 6 0 0 18 19.0
2 5 ŠK Čata 7 3 2 2 11 16.0
3 6 ŠK Jur nad Hronom 7 3 2 2 11 16.0
4 1 Štiavnica - Klopačka 6 2 4 0 10 13.5
5 11 Termál Podhájska B 6 3 1 2 10 13.5
6 3 Slovan Želiezovce B 6 3 0 3 9 14.5
7 8 ŠK Horné Túrovce 6 3 0 3 9 11.5
8 10 ŠK Levice E 7 2 0 5 6 9.5
9 4 Slovan Želiezovce C 6 1 3 2 6 9.0
10 2 Štiavnica - Južný Val 6 1 2 3 5 8.5
11 9 ŠK Levice D 7 1 0 6 3 5.0

Dňa 18. 12. 2010 sa v 25 m 
dlhom krytom bazéne v Žiari 
nad Hronom konali Vianočné 
plavecké preteky 2010. Medzi 
plavcami, ktorí pretekali, 
nechýbali ani naši plavci z Pla-
veckého klubu Banská Štiav-
nica, ktorí si viedli úspešne. 
Prinášame ich výsledky :

Muži kategória A : 

Longauer Jakub :

50 m voľný sp. - 30. 94 1.
100 m prsia - 1:34.82 2.
100 m znak - 1:21.22 1.
50 m motýľ - 33.98 1.
50 m znak - 38.09 1.

50 m prsia - 42.06 2.
100 m voľný sp. - 1:12.64 1.

Muži kategória B :

Ernek Matej : 

50 m voľný sp. - 30.61 1.
100 m prsia - 1:41.86 5.
100 m znak - 1:22.51 2.
50 m motýľ - 33.31 1.
50 m znak - 38.16 2.
50 m prsia - 47.58 4.
100 m voľný sp. - 1:07.98 2.

Orság Dalibor Daniel :

50 m voľný sp. - 31.11 3.
100 m prsia - 1:32.76 2.
100 m znak - 1:25.94 4.
50 m motýľ - 43.09 5.
50 m znak - 41.92 6.

50 m prsia - 41.06 2.
100 m voľný sp. - 1:14.99 4.

Muži kategória C : 

Ernek Šimon : 

50 m voľný sp. - 35.65 2.
100 m prsia - 1:44.17 1.
100 m znak - 1:34.90 2.
50 m motýľ - 42.42. 2.
50 m znak - 45.89 2.
50 m prsia - 48.54 1.
100 m voľný sp. - 1:23.21 3.

Muži kategória D : 

Berlanský Andrej 

25 m prsia - 29.64 5.
25 m znak - 27.01 2.
25 m voľný sp. - 25.26 4.

red

Vianočné plavecké preteky 2010

Úspechy a neúspechy šachistov
Ako úspešne sa začal rok 2011 pre naše družstvá v 3. lige, tak neúspešne začali v 4. lige

V zmysle dohody s Oblastným 
futbalovým zväzom Žiar nad 
Hronom je tesne pred dokonče-
ním historická bibliografi a futba-
lu v našom regióne s podnázvom 
„Futbal  stredného Pohronia v 
premenách času (1904-2010)“. K 

jej úplnému spracovaniu chýba 
ešte niekoľko fotografi í mužstiev, 
ktoré boli víťazmi okresného pre-
boru. Medzi nimi chýbajú i foto-
grafi e mužstva Banskej Štiavnice z 
rokov 1967/68, 1994/95, 2006/07, 
keď bolo víťazom najvyššej okres-

nej (oblastnej) súťaže. Fotografi e 
víťazného mužstva s uvedením 
mien hráčov na príslušnej foto-
grafi i žiadame zaslať na adresu :

 
Milan Barniak, Sladkovičova 

14/34, 965 01 Žiar nad Hronom.

Futbaloví priaznivci !

Predám fenu NO, vek. 10 mes.  
vhodná na stráženie, cena doho-
dou, tel.č.: 0902 782 280

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

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

Predám pračku lacno, tel.č.:  
0908 287 682

Predám hlboký kočík (cena  
dohodou) a postieľku za 20 € + 
bugyňa grátis, tel.č.: 0908 

Predávam lacné smútočné  
vence a kytice, zdobím kostoly. 
Tel: 0904 822 531

Predám mraziak, zn. Calex,  
cena 250 €, tel.č.: 0908 874 506

Doprava tovaru dodávkou do  
1,5 t, tel.č.: 0908 618 563

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

Mestské kúpele – plaváreň, Mlá-

dežnícka 10, Banská Štiavnica 

ZMENA OTVÁRACÍCH  HODÍN PRE 

BAZÉN

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

Vstupné: 

Bazén:

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

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

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

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

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

vstupov/ 8 €
Permanentka členovia SZPB, 

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

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

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

1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24
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INZERCIA

Prerábanie bytov – 
byt. jadier, 

vodoinšt., omietky, 
podlahy – 

poradenstvo, 
tel.č.: 0907 332 499

Ponúkam na predaj 
stavebný pozemok v 
Banskej Štiavnici a 
1-izbový byt na Zig-
mund šachte, tel.č. 
0905 418 616

Vybavíme úvery – le-
asing na ojazdené autá 
od roku výr. 2000 až do 
výšky 33 000 €. Rýchlo 
a jednoducho. Credit 
Forex, tel.č.: 0915 740 
261, 0903 547 471

Prerábanie bytov 
– bytových jadier, 
vodoinštalácia, 
omietky, podlahy – 
poradenstvo, tel.č.: 
0907 332 499

Inzerujte v Štiavnických 
novinách

Riadková inzercia 1 slovo/0,20 €

Plošná inzercia 1 cm²/0,50 €

Viac info na 

www.banskastiavnica.sk, 
príp. na tel.č.: 045/6790388 
alebo 0918 688 850

Milé mamičky! 
Otváram malé jasličky a 
s láskou sa postarám o Vaše detičky 

(v centre Banskej Štiavnice)

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek 
otázok ma
kontaktujte na tel. č. 0949163419,
alebo mailom: 
svetlikovamariana@gmail.com 
Teším sa na Vás  Mariana Svetlíková

99999999999,,,,,

Hotel Grand Matej 
Vás pozýva na skvelý obed alebo večeru.
AKCIA: piatok, sobotu, nedeľu 
k hlavnému jedlu dezert zdarma.

Mamičky pozor!!!

Aj Vy by ste chceli:

Nastúpiť predčasne do 
práce vybaviť si nehnuteľ-
né veci oddýchnuť si a re-
laxovať?

Práve pre Vášho drobca 
otvárame a poskytujeme 
opatrovateľské služby

Pretože mať pestúnku, 
už nie je otázkou luxusu!

Kontakt: 0908 916 217


