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Inzercia

Vážení čitatelia Štiavnických no-

vín. Pripravili sme pre vás Via-

nočnú súťaž o hodnotné ceny. V 

Štiavnických novinách č.44-47 v 4. 

kolách budú postupne uverejňo-

vané otázky spolu s kupónom. Va-

šou úlohou bude správne odpove-

dať na súťažné otázky, vystrihnúť 

kupóny a po uverejnení všetkých 

4 otázok nám zaslať správne odpo-

vede spolu s kupónmi do redakcie 

ŠN v termíne do 10.1.2011. Mená 

výhercov uverejníme 13.1.2011 v 

ŠN č.1/2011. 

Súťažná otázka č.3

Kde vystúpia J. Berky Mrenica ml. 

& Diabolské husle & M. Červien-

ka?

1. v Kultúrnom centre

2. v hoteli Grand - Matej

3. v kine Akademik

red

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Kupón č.3
Vianočná súťaž

Meno:

Odpoveď:

Salamandra rezort v minulom 
roku spustila do prevádzky 
lyžiarske stredisko v Hodruš-
skej doline. Priaznivci zimných 
športov a lyžovania sa dočkali 
a môžu si opäť schuti zalyžo-
vať. Na otvorenie tohtoročnej 
zimnej prevádzky sme sa opý-
tali hovorkyne Salamandra 
rezort p. Miriam Jakabovej.

1. Odkedy ste spustili do prevádz-

ky lyžiarske stredisko?

„Lyžiarske stredisko je v pre-
vádzke od utorka, 14.12.2010, 
otváracie hodiny od 8,30 – 15,30 
hod.“
2. Načo sa návštevníci a priaznivci 

lyžovania môžu tento rok tešiť?

„Hlavným pútačom asi i naďalej 
ostane komfortná 4 sedačková la-
novka s bublinami a  1450 m dlhá, 

stredne náročná zjazdovka. No-
vinkou tohtoročnej sezóny je 220 
m dlhý vlek Tatrapoma s osvetle-
ním pre večerné lyžovanie. Vlek je 
vhodný najmä pre začiatočníkov či 
deti, pre ktoré je horná časť zjaz-
dovka príliš náročná a potrebujú si 
cibriť svoje lyžiarske schopnosti na 
jednoduchšom úseku zjazdovky. 
Ďalšiu zmenu návštevníci odpozo-
rujú v nových priestoroch lyžiar-
skej školy, taktiež služby skiservisu 
a požičovne majú nové zázemie. 
Pre odvážnejších máme v ponuke 
exkluzívne testovacie centrum ly-
žiarskeho a snowboardového vy-
bavenia značky HEAD. Možnosti 
občerstvenia sa taktiež rozšírili o 
jednu prevádzku na Hornej Rovni, 
bufet v údolnej časti zjazdovky do-
plní krytá terasa.“ 

 4.str.

Lyžiarske stredisko opäť v prevádzke
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Lyžiarska sezóna odštartovala...
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Mestská polícia 
informuje

Ospravedlnenie

Oznam

Oznam

Oznam

Oznamy

Mestské kúpele – plaváreň, Mlá-

dežnícka 10, Banská Štiavnica 

ZMENA OTVÁRACÍCH  HODÍN PRE 

BAZÉN

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.
Nedeľa  14.00 hod – 20.00 hod.

Počas sviatkov :

24.12. a 25.12.2010 – zatvorené
26.12.2010 -otvorené

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Mesto Banská Štiavnica ponúka 

na prenájom:

Objekt kotolne na Ul. Budo-
vateľská 19 ( časť Povrazník) v 
Banskej Štiavnici, vedený v KN 
pre k. ú. Banská Štiavnica na LV 
č. 1 ako súp. č. 1686, postavený 
na p. č. C-KN 1670 v Banskej 
Štiavnici.

Podlahová plocha: 13,7 x 10,3, 
t.j. 141 m2 a pozemok 1731 m 2.

Výška priestoru: 4,70 m.
Stavba je napojená na vodu, 

kanalizáciu, plyn a elektrickú 
energiu.

Bližšie informácie: MsÚ, odd. 
právne a správy majetku, tel. 
6949637, 0905413945, e-mail-
majetok@banskastiavnica.sk

Ospravedlňujem sa týmto ria-
diteľovi Odboru poriadkovej po-
lície plk. JUDr. Gejzovi Volfovi 
zato, že v ŠN č.45/2010 v rubrike 
Polícia informuje... som pri tech-
nickom spracovávaní a grafi ckej 
úprave článku nesprávne uviedol 
jeho priezvisko.  

Peter Ďuriak, grafi k

Zimná údržba

Ako je to so zimnou údržbou. Pri 
odpratávaní snehu spred mojich 
garáží mi potom nahrnie snežný 
pluh naspäť. Tým som obmedzený 
používať auto pre moju potrebu. 
Tento problém sa vyskytuje peri-
odicky aj na Ul. Hájik. Ako túto 
situáciu vyriešiť?

PH

Odpoveď:

Uvedený úsek vykonáva fi rma 
Agrocom, s.r.o., od garážovej brá-
ny je však potrebné sneh vyčistiť 
len lopatou. Aj ja tak a tiež mnohí 
ďalší robíme, bohužiaľ, zatiaľ sa-
mosprávy nemajú fi nančné zdroje 
na takú vysokú úroveň poskyto-
vania služieb zimnej údržby, aby 
sa všetkým vyčistili aj vstupy do 
objektov, nielen komunikácie. 
Možno sa raz dočkáme, s prianím 
pevného zdravia T.S. P.H.

Sociálne byty??

Dobrý večer, chcel by som po-
prosiť o odpoveď niekoho, kto 
by mi vedel zodpovedne objasniť 
problematiku prenajímania tzv. 
"sociálnych bytov", resp. bytov na 
sídlisku Drieňová, ktorých vlast-
níkom je Mesto Banská Štiavnica. 
Zaujímalo by ma, či je možné zís-
kať do prenájmu byt od mesta, po-
kiaľ som v čase podávania žiadosti 
o pridelenie bytu ešte vlastníkom 
iného bytu na území mesta Banská 
Štiavnica? Kto je zodpovedný za 
posúdenie opodstatnenosti mojej 
žiadosti a či vôbec niekto reálne 
skúma moju životnú situáciu? Kto 
je oprávnený posúdiť moju žia-
dosť, resp. ktoré skutočnosti by 
mohli "urýchliť posúdenie mojej 
žiadosti. 

A moja posledná otázka znie, 
keď sa žiadosti do evidencie zapi-
sujú chronologicky, taktiež sa tak 
posudzujú? Za skorú odpoveď vo-
pred ďakujem.

občan Banskej Štiavnice

Odpoveď:

Mesto Banská Štiavnica, 
prostredníctvom Bytovej správy, 
s.r.o., ako prenajímateľa prenají-
ma len nájomné byty, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Banská Štiavni-
ca (ďalej len nájomné byty). Spô-
sob prideľovania a hospodárenia s 
nájomnými bytmi upravuje Vše-
obecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Štiavnica č. 7/2007 o pride-
ľovaní a hospodárení s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve Mesta Banská 
Štiavnica, ktoré je zverejnené na 
internetovej stránke www.ban-
skastiavnica.sk. 

V súlade s predmetným VZN 
do evidencie žiadateľov môže byť 
zapísaný žiadateľ len vtedy, ak 
on a ani jeho manžel (ka), nie sú 
vlastníkmi bytu, resp. rodinného 
domu, alebo nie sú už nájomcami 
iného mestského bytu. K žiadosti o 
byt je potrebné vyplniť dotazník k 
žiadosti o pridelenie bytu, na kto-
rom žiadateľ vyhlási na svoju česť, 
že všetky údaje uvedené v žiados-
ti sú pravdivé. Evidenciu žiadostí 
vedie Mestský úrad, ktorý zároveň 
spolu s príslušnou komisiou pre-
skúma žiadosť podľa dostupných 
informácií. Komisia svojím uzne-
sením odporučí zaradenie žiadosti 
do evidencie. Uznesenia komisií sú 
taktiež zverejnené na internetovej 
stránke mesta. V súčasnosti bytové 
veci rieši Zdravotná, sociálna a by-
tová komisia, ktorá má 10 členov 
a na jej zasadnutia sa prizývajú 
predstavitelia mesta, konateľ Byto-
vej správy, s.r.o., projektový mana-
žér mesta a tiež občania, spravidla 
žiadatelia o byt, na základe ich žia-
dosti. O nájomcovi bytu z eviden-
cie žiadateľov rozhoduje na zákla-
de odporučenia komisie primátor 
mesta. Žiadosti sú do evidencie za-
pisované chronologicky, v prípade 
uvoľnenia bytu komisia podľa soci-
álnej odkázanosti, prípadne núdze, 
zdravotného stavu žiadateľa, od-
poručenia lekára alebo sociálnych 
pracovníkov, a tiež podľa poradia a 
vhodnosti bytu napr. veľkosti bytu 
podľa počtu príslušníkov spoloč-
nej domácnosti, bezbariérovosti 
bytu a pod. odporučí pridelenie 
voľného bytu primátorovi mesta. 
Všetky ďalšie prípadné otázky na-
šim občanom radi zodpovieme na 
Mestskom úrade, odd. právnom a 
správy majetku.

O. Nigríniová, MsÚ odd. právne 
a správy majetku

Vyberáme z čiernej skrinky

MESTSKÁ KNIŽNICA V 

BANSKEJ ŠTIAVNICI

oznamuje svojim stálym pou-
žívateľom, ako aj študentom, de-
ťom, príp. ďalším potenciálnym 
záujemcom o knižničné služby, 
že i naďalej zostáva v náhradných 
priestoroch ZŠ Jozefa Kollára na 
sídlisku Drieňová až do odvola-
nia.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok    : 8.30- 15.00
Streda     : 8.30-  17.00
Štvrtok   : nestránkový deň
Piatok    :  9.00- 16.30

Nové číslo telefónu: 

045/2909035, mailová adresa: 

kniznica@banskastiavnica.sk

Dňa 29.11.2010 o 19.30 hod. 
na základe požiadania RZP po-
skytla hliadka MsPo asistenciu 
pri prevoze  psychicky chorej  
osoby do Psychiatrickej liečebne 
v Kremnici.

Dňa 9.12.2010 vo večerných 
hodinách vykonávala hliadka 
MsPo kontrolnú činnosť v centre 
mesta. Asi o 22. hod. spozorovala 
ako M.K. z Banskej Štiavnice vy-
kopol vchodové dvere na predaj-
ni potravín, ktoré sa nachádzajú 
na Ul. A. Kmeťa. Keď menovaný 
zbadal prichádzajúcu hliadku 
MsPo, ušiel smerom cez ulicu 
Dolná ružová do ulice J. Palári-
ka, kde rozbil okno na vchodo-
vých dverách bytovky a ukryl sa 
na chodbe. Tu ho hliadka MsPo 
spoločne s privolanou hliadkou 
OO PZ zaistila. Následne bol 
predvedený na OO PZ s cieľom 
podania vysvetlenia. Vec je v šet-
rení OO PZ.

Dňa 11.12.2010 o 17. hod. 
bola hliadka MsPo privolaná do 
reštaurácie TOLLA na sídlisku 
Drieňová, kde malo dôjsť k bitke 
medzi zákazníkmi. Po prícho-
de do reštaurácie našla hliadka 
na zemi ležať zraneného M.B. z 
Banskej Štiavnice, ktorého fyzic-
ky napadol M.K. taktiež z Ban-
skej Štiavnice. K zranenému bola 
privolaná RZP, ktorá ho previezla 
na ošetrenie do nemocnice v Žia-
ri nad Hronom. Nakoľko došlo k 
ublíženiu na zdraví, poškode-
ný bol poučený, aby po ošetre-
ní udalosť oznámil na OO PZ v 
Banskej Štiavnici.

Jozef Mego

zástupca náčelníka MsPo
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Polícia informuje 

Krádež vlámaním do herne FOX 

Dňa 1.12.2010 v dobe od 24.00 
hod. do 08.28 hod. dňa 2.12.2010 
doposiaľ nezistený páchateľ vy-
konal krádež vlámaním do herne 
FOX, Ul. Dolná č.32 v Banskej 
Štiavnici a to tak , že na záchode 
herne rozbil sklenenú výplň okna 
a cez otvor sa dostal do vnútor-
ných priestorov herne, kde odcu-
dzil fi nančnú hotovosť v sume 250 
€ a poškodil vnútorné zariadenie 
herne, čím spôsobil škodu M.A. 
z Banskej Štiavnice v sume 250 € 
a poškodením zariadenia herne, 
následne poškodil 10 ks hracích 
automatov, čím spôsobil majite-
ľovi spol. Program, spol. s.r.o., a 
majiteľovi spol. ASCOMP, spol. 
s.r.o., Sliač v doposiaľ nezistenej 
sume . Uvedené konanie napl-
ňuje skutkovú podstatu prečinu  
poškodzovanie cudzej veci podľa 
§ 244 ods.1 tr. zákona, za čo hrozí 
trest odňatia slobody do 1 roka. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158.

Riaditeľ 

Odboru poriadkovej polície 

plk. JUDr. Gejza Volf

Predseda BBSK V. Maňka a SPŠ S. Mikovíniho v Štiavnici

Výnimočná objednávka od 
predsedu BBSK V. Maňku – vý-
tvarne vypracovať 10 diplomov 
– Cien predsedu BBSK pre vý-
nimočné osobnosti kraja za rok 
2010. Je to ocenením kvalitnej 
práce našich výtvarníkov. Na prí-
prave diplomov sa podieľali vy-
učujúci: Ing. arch. I. Hrušovský, 
Mgr. art. I. Slovenčák a študenti 
odboru konzervátorské a reštaurá-
torské práce, odborné zameranie: 
papier, staré tlače a knižné väzby. 

Talentovaní študenti 2. ročníka P. 
Dadová, J. Gluchová a M. Kocka 
precízne pracovali pod vedením 
svojho prof. kaligrafi e  I. Hru-
šovského. Na diplomy formátu 
A3 z rušného velínového papiera 
prírodnej farby namaľovali poža-
dované údaje Unciálou (lat. unca-
cól), slávnostným historickým pís-
mom, ktoré je zvlášť vhodné pre 
slávnostné príležitosti. Študensti 
písali v zmenšenej uniciále, čo je 
dosť náročné. Súčasťou diplomu 

je aj pečať BBSK. K oceneným 
osobnostiam za rok 2010 patria: 
MUDr. S. Dluholucký, PhD., A. 
Kuzmina – olympijská víťazka v 
biatlone, herec V. Polónyi, tréner 
športovej chôdze J. Benčík a ďalší. 

Pre našu školu je to veľká česť a 
zároveň výzva. Okrem diplomov 
študenti uvedený text vpísali aj 
do kroniky BBSK, kde sa ocenené 
osobnosti budú podpisovať.  

Mgr. B. Chrienová

7.12.2010 sa 16 vybraných štu-
dentov odboru reštaurovanie pa-
piera a knižnej väzby spolu s pe-
dagógmi vybralo na exkurziu do 
mestečka Litomyšl v ČR. Cieľom 
návštevy bola Fakulta restaurování 
knižné vazby na Pardubickej uni-
verzite so sídlom v meste Litomyšl. 

Ide o jedinú vysokú školu na úze-
mí bývalého Československa, ktorá 
priamo nadväzuje na štúdium kon-
zervovania papiera, knižnej väzby 
a historických listín. Škola sídli 
v budove bývalého piaristického 
kláštora, má k dispozícii veľkorysé 
priestory. Časť študentov 2.-4. roč-

níka konzultovala svoje výtvarné 
práce, pretože by radi študovali na 
jednej z troch katedier. Všetci boli 
unesení priestormi, atmosférou, 
kópiami dobových knižných väzieb 
i vzácnymi knihami i listinami, kto-
ré vysokoškoláci reštaurujú. 

Mgr. B. Chrienová

Historické techniky zlátenia

Z Litomyšle sme si priviez-
li nielen dojmy a zážitky, ale 
aj dvoch prednášajúcich, ktorí 
8.-9.12.2010 viedli v konzervá-
torských ateliéroch workshop 
– Historické techniky zlátenia. 
Prednášky striedali praktické 
ukážky, kde si každý študent (2.-
4. roč.) mohol vyskúšať uvedené 
techniky zlátenia na vlastnoruč-
ne vyrobenom papieri. Pracova-
li s 23,75 karátovým plátkovým 
zlatom. Museli si vyrobiť i pozla-
covací vankúšik, ktorý pozostáva 
z drevenej podložky, vaty, novín, 
knihárskeho plátna a potiahnutý 
je jelenicou. 

Len pre zaujímavosť, plátko-
vé zlato sa ukladalo na podklad 
potretý cesnakovou šťavou alebo 
vaječným bielkom. 

Workshop viedli: Danica 
Fábryová (6. roč.) a bývalý absol-
vent našej školy Ivan Kopáčik (3. 
roč.). 

Mgr. B. Chrienová 

Exkurzia v mestečku Litomyšl

Niet akýchkoľvek pochybností, 
že najvýznamnejšou udalosťou v 
našom meste prinajmenšom v tom-
to roku boli komunálne voľby. Ich 
výsledok nielenže ešte stále rezonu-
je u obyvateľov Banskej Štiavnice, 
ale určite tomu tak bude ešte aj v 
ďalšom období. Bodaj by aj nie, veď 
v doterajšej histórii demokratic-
kých komunálnych volieb v našom 
meste, ktorých novodobá história 
sa začala písať v roku 1990, sa ešte 
nestalo, že by kandidát na primáto-
ra zvíťazil takým suverénnym spô-
sobom, ako tomu tak bolo práve v 
tomto roku. Nuž, aké sú teda fakty. 
Prezradí nám to nasledovný prehľad 
o výsledku volieb od roku 1990 až 
do tohto roku, z ktorého je vidieť, 
že novozvolená primátorka nášho 
mesta Mgr. Nadežda Babiaková 
nielenže zvíťazila takým rozdielom, 
ako doteraz nikto, ale od roku 1990 
bezkonkurenčne  v primátorských 
voľbách dalo práve jej najviac hla-
sov našich spoluobčanov.

V roku 1990 zvíťazil vo voľbách 
Ing. Marian Lichner, CSc. s počtom 
hlasov 1520, druhý v poradí bol 
Ing. Róbert Vavro s počtom hlasov 
1107, V roku 1994 zvíťazil opäť Ing. 
M. Lichner, CSc. s počtom hlasov 
1956, druhý v poradí bol Ing. Ma-

rian Coplák s počtom hlasov 521, v 
roku 1998 sa opäť stal primátorom 
Ing. M. Lichner, CSc. s počtom 
hlasov 2105, druhý v poradí bol 
Ing. Juraj Čabák s počtom hlasov 
1004, v roku 2002 sa stal naposle-
dy primátorom Ing. M. Lichner, 
CSc. s počtom hlasov 1826, druhý 
v poradí bol PaedDr. Milan Klauz, 
ktorého volilo 1021 voličov. V roku 
2006 sa stal primátorom Mgr. Pavol 
Balžanka s počtom hlasov 1839, 
kým druhého v poradí Ing. M. 
Lichnera, CSc. volilo 1475 voličov. 
No a v tomto roku zvíťazila Mgr. 
Nadežda Babiaková, ktorej dalo 
dôveru až 2655 našich spoluobča-
nov, oproti druhému v poradí Mgr. 
Pavlovi Balžankovi, ktorého volilo 
len 1086 voličov. Toto historické 
víťazstvo iste nepotrebuje ďalší ko-
mentár. 

V tieni tohoročných komunál-
nych volieb ostala zatiaľ bez nále-
žitej rezonancie jedna mimoriad-
ne potešiteľná udalosť. V Banskej 
Štiavnici sa dňa 26. 11. 2010 zišla 
akreditačná komisia, v zložení 
prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD., prof. 
Ing. Štefan Hittmár, PhD., prof. 
Ing. Štefan Slávik, CSc., tajomníč-
ka akreditačnej komisie RNDr. 
Mária Holická, dekanka EF, prof. 

Mária Uramová, PhD., prodekan 
EFUMB Ing. Vladimír Hiadlovský, 
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., 
Ing. Jaroslava Marušková, CSc., 
Mgr. Nadežda Babiaková. Táto ko-
misia rozhoduje o bytí, či nebytí 
vysokoškolského štúdia na Sloven-
sku. Zasadnutie sa uskutočnilo v 
priestoroch banskoštiavnického de-
tašovaného pracoviska Katedry ces-
tovného ruchu a spoločného stra-
vovania Ekonomickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici. Na výsledok sme 
sa spýtali tej najkompetentnejšej, 
Mgr. Nadeždy Babiakovej, ktorá sa  
zúčastnila tohto zasadnutia. Tu je 
jej odpoveď:

„Na banskoštiavnickom deta-
šovanom pracovisku prebieha už 
2. rok externé vyučovanie odboru 
cestovný ruch a spoločné stravo-
vanie. Akreditačná komisia bola 
spokojná s doterajšími výsledkami 
vyučovacieho procesu a priestor-
mi, takže jej nič nebránilo v tom, 
aby odporučila v našom meste toto 
pracovisko zachovať a odporučila 
rozšíriť žiadosť aj o denné štúdium 
odboru cestovný ruch a spoločné 
stravovanie“. Takže, štúdiachtiví 
študenti nášho mesta, ale nielen z 
neho, sa majú teda na čo tešiť.

Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie
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1.str. 

3. Ako je to s údržbou, traťami a 

cenami tento rok, zmenilo sa nie-

čo?

„Údržba trate je zabezpečovaná 
na profesionálnej úrovni, zjaz-
dovka je zasnežovaná moderným 
zasnežovacím systémom značky 
YORK, kt. zabezpečuje dostatok 
technického snehu na úpravu tra-
te. Ceny skipasov sa v porovnaní 
s minuloročnými zvýšili o 1 euro, 
ponuku sme ďalej obohatili o žia-
dané rodinné lístky ako i celose-
zónny skipas či lístky na večerné 
lyžovanie.“
4. Zlepšia sa služby v stredisku, ak 

áno, aké?

„Áno, požičovňa, skiservis a 

športový obchod budú v nových 
priestoroch, čo prináša väčší kom-
fort zákazníkom. K dispozícii bude 
nové lyžiarske a snowboardové 
vybavenie značky HEAD. Naši 
ochotní zamestnanci poskytnú 
profesionálny servis a nastavenie 
lyží priamo na mieru v skiservise 
a v športovom obchode si klienti 
môžu kúpiť všetko, čo môžu na 
dobrej lyžovačke potrebovať, alebo 
si zabudli doma.“ 
5. Ako sa vyriešila situácia so sig-

nálom, bude možné telefonovať v 

prípade potreby v areáli lyžiarske-

ho strediska? 

„Obsluhujúci personál lanovky 
má k dispozícii vysielačky a sieť 
pevných liniek, lyžiarska záchran-

na služba je vybavená mobilným 
pripojením cez internet, čo je do-
statočný komunikačný kanál v prí-
pade akejkoľvek potreby. Veríme, 
že túto „nevýhodu“ budú návštev-
níci vnímať ako pozitívum pokoj-
nej a nikým nerušenej lyžovačky“
6. Čo by ste chceli odkázať priaz-

nivcom lyžovania a Banskoštiav-

ničanom, čitateľom ŠN?

„Príďte a doprajte si u nás špor-
tový relax, načerpajte energiu z 
unikátnej harmónie sily štiavnic-
kej prírody a užite si profesionál-
nu starostlivosť a kvalitné služby 
moderného lyžiarskeho rezortu. 
Uidíme sa na svahu!“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Lyžiarske stredisko opäť v prevádzke

Fanúšikovia FC Barcelona 
budú mať jedinečnú šancu 
posiedieť si  na miestach maj-
strov sveta vo futbale a zažiť 
neopakovateľnú atmosféru v 
sobotu 18.12.2010 o 11.00h na  
Námestí Svätej Trojice.

Športoví nadšenci by si nema-
li nechať ujsť turné po Slovensku, 
ktoré sa bude konať v okresných 
mestách v rámci rozpisov športo-
vých zápasov. 

Autobus je vybraným mode-
lom katalánskeho karosára NOGE 
– model Titanium na podvozku 
Scania s dĺžkou 14 m,výškou 3,7 
m a výkonom 480 koní. Má  pre-
dovšetkým neprehliadnuteľný a 
avantgardný dizajn, vďaka ktoré-
mu  je ľahko  identifi kovateľný a 
zapamätateľný.

 
NOGE si na originalite vozidla 

zakladá a preto ho navrhol vo far-
bách klubu FC Barcelona. Vďaka 
najmodernejšej technológii má 
autobus zabezpečenú vynikajúcu 
prevádzkovú a palivovú hospo-
dárnosť, čím výrazne znížil vplyv 
na životné prostredie. Vynikajú aj 
jazdné vlastnosti a  osvedčená le-
gendárna spoľahlivosť výrobcu.

Autobus poskytuje celej posádke 
s vodičom nadštandardný komfort. 
Samozrejmosťou  sú kožené se-

dačky doplnené polohovateľnými 
opierkami nôh, stolíky s držiakmi 
na nápoje, sklopnými opierkami 
na ruky, samonavíjacími bezpeč-
nostnými pásmi.

Odpočinok tiež spríjemnia lu-
xusné ležadlá, hrací stôl, salón v 
klubových farbách so stolíkom v 
zadnej časti autobusu. Tento salón 
môže slúžiť k eventom,konferenci-
ám,prezentáciám, či párty, keďže 
má k dispozícii aj 2 LCD panely a 
kompletné ozvučenie.

V autobuse nechýbajú ani vy-
moženosti dnešnej doby ako na-
príklad individuálne rozvody 

audio s 8 kanálmi (mp3, IPOD), 
zásobník na 10 CD, 2 DVD, TDT, 
6 monitorov a pripojenie  do siete s 
internetom. Pre bezpečné uloženie 
cenností sú na palube 2 trezory, 3 
chladničky na nápoje a potraviny, 
espresso stroj a luxusná, na mieru 
upravená toaleta.

Autobus je však určený aj na 
luxusnú a VIP prepravu, keďže au-
tobus disponuje najpokročilejšou 
technológiou a originálnym dizaj-
nom, splňujúc  najvyššie požiadav-
ky trhu.

Tento legendárny velikán sa ur-
čite objaví aj vo vašom okolí. 

Simona Schwarz

Klubový autobus FC Barcelona v B. Štiavnici
Najluxusnejší autobus Európy prišiel do Štiavnice minulý štvrtok 9.12.2010 

MÚZEÁ
starý zámok
utorok- sobota 8:00 - 16:00

nový zámok
streda - nedeľa
8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00
kammerhof
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok sobota, 13.00, 

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00

BMP

Zatvorené, vstup len pre deň 
vopred nahlásené skupiny 
(min. 5 osôb)

Múzeá otváracie hodiny

Interiér najluxusnejšieho autobusu Európy
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Pozvánka

Inzercia

Často sa niečím dojmem. Preto 
by sa mohlo zdať, že moje 
dojatie pri tejto knihe nemá 
váhu... Ale predsa je tu čosi, čo 
nemá nechať chladným žiad-
neho čitateľa knihy "Štiavnic-
ké interiéry".

Je taká malebnosť, ktorú ne-
napasujete do trendov a dizajnu, 
malebnosť života žitého s úctou 
k miestu, ktoré mi je domovom, 
a k neznámemu času, ktorý mi je 
vymeraný. Taká láska ku každo-
dennosti človeka, ju povyšuje na 
základ magického realizmu Štiav-
nice.

Autorkám Andrejke Nižňanskej 
a Ivetke Chovanovej sa podari-
lo opäť niečo neobvyklé. Genius 
štiavnických interiérov priviesť 
priamo do podvedomia, do krv-
ného obrazu čitateľa, kde každá 
fotografi a a slovo hneď asociujú 
vône, zážitky, otázky , ale i krás-
ne a fi lozofi cky smutné odpovede. 
Predslov ku knihe láskavo, hoci 
tentoraz neobvykle temne napísala 
pani Magda Vášáryová. 

Kniha je krásnosmutným odka-
zom o krátkom čase, ktorý tu žije-
me, na mieste , ktoré sme si vybra-
li, na mieste, ktoré si nás vybralo... 

Dojíma vôňami, baví nastavova-
ním zrkadla zhromažďovaniu svo-
jej histórie, prekvapuje intimitou 
každodenných zvykov, zachytenou 
s obrovskou úctou k spôsobu živo-
ta každého obyvateľa..

 Prostota domova je tu okresa-
ná na tmavú, no vábivú a mäkkú 
podstatu lásky k tomuto ťažkému 
kraju, kde miesto výhľadu sa stá-
va miestom pohľadu na seba sa-
mých...

V časoch postprodukcie je aran-
žovanie fotografi í samozrejmos-
ťou. Tu však nikto neupratoval, 
neodkladal plastové vešiaky na 
šaty, pretože by sa "nehodili do 
kompozície".. Oni sú tu povýšené 
na kompozíciu, vypovedajúcu prí-
beh o živote. 

A tak sa vrstvy prachu minulosti 

spolu s plastovými nánosmi súčas-
nosti miešajú a vytvárajú veselý 
obraz o týchto milých obyvateľoch 
domov Štiavnice, Štiavnice, ktorá 
už nebude...

Ďakujem autorkám tejto pre-
krásnej knihy , ktoré nás prostred-
níctvom týchto láskavých obrazov 
privádzajú k hlbšiemu chápaniu 
súvislostí medzi človekom a mies-
tom, ktoré obýva, ktorého sa stáva 
navždy súčasťou...

Ako píše v úvode pani Magda: „ 
A pritom stačilo zamieriť do prvej 
brány, a bolo po nadšení. Nič sa 
nezmenilo. Tma na nás čakala..“ 

Ale z tej tmy sa vynárajú otázky 
- Čím je nám náš domov? Ako ne-
sie dom stopu svojich obyvateľov ? 
Nežne i zúfalo, pokorne, navždy, 
na chvíľu...

Dňa 10. 12. 2010 bola kniha 
verejne prezentovaná v caff ebare 
Archanjel (pozri foto). Úlohu krst-
nej mamy prijala pani Oľga Kuch-
tová, ktorá nás príjemne vtiahla do 
imaginárneho dialógu so svojou 
priateľkou z detstva – p. Magdou 
Vášáryovou, na tému štiavnická 
tma. Potom slávnostne posypa-
la cestu novej knižke popolom z 
kachľovej pece, aby sa jej na ceste 

do iných, nielen štiavnických in-
teriérov, nešmýkalo. Zábava bola 
vďaka našim hostiteľom archanje-
lom, ale najmä vďaka moderátorke 
večera Beatke Nemcovej skvelá. 
Po autogramiáde nasledoval kon-
cert kapely EA, ktorej sa podarilo 
atmosféru udržať až do skorých 
ranných hodín. 

Knihu, ktorú začiatkom de-
cembra vydalo vydavateľstvo PT 
Marenčin, si už môžete v Banskej 
Štiavnici kúpiť v Trotuarte, v Die-
lach a dielkach (u p. Ladzianske-
ho) a v Antikvariatiku na Trojici, v 
caff ebare Archanjel. Je v distribuč-
nej sieti Panta Rhei a Artforum (aj 
v eshope).

Predchádzajúce knižky autoriek 

A. Nižňanská a I. Chovanová:

2005 Detail

2007 Tajomstvá štiavnických 
domov 

2009 Štiavnické veže

(vydané prostredníctvom obč. 
združenia Kruh)

Tatiana Poláková

Vyšla kniha „Štiavnické interiéry“

Na Dome Maríny oproti kosto-
lu sv. Kataríny je okrem Pamätnej 
tabule od októbra minulého roka 
inštalovaná aj ozdobná mreža, na 
ktorú môžu dvojice uzamknúť tú 

svoju. Či už na znak lásky, part-
nerstva, rodiny. Mrežu inštalovalo 
Občianske združenie Paradajz z 
Banskej Štiavnice v rámci Festi-
valu Lásky. K dnešnému dňu (13.

decembra 2010) je ich uzamknu-
tých 110 kusov. Pred blížiacimi sa 
sviatkami pokoja je to určite dobrý 
tip na spoločné zvečnenie.

Aap

Zámky lásky a partnerstva

Vianočné hasičské posedenie 

12.12.2010 o 14.00 hod. v KD 
na Námestí Sv. Trojice č.7  sa 
konalo Vianočné posedenie čle-
nov Dobrovoľného hasičského 
zboru. V príjemnej vyzdobenej 
vianočnej zasadačke si členky a 
členovia aj s detičkami pochut-
nali na výbornej bábovke, ktorú 
upiekla Julka Popracová. Príjem-
ná vianočná hudba spríjemnila 
a navodila vianočnú oslavu. V 
závere posedenia predseda ha-
sičského zboru  poprial všetkým  
príjemné prežitie a ničím neruše-
né vianočné sviatky a  až sa 31. 
decembra  budeme lúčiť s týmto 
rokom, prosím vás, spomeňme si 
vo svojich srdciach na všetkých 
našich predchodcov, členov a 
funkcionárov, ktorí opustili naše 
rady a vzdajme im aspoň tichou 
spomienkou úctu za všetko, čo 
pre našu organizáciu vykonali. 

My, ich pokračovatelia, si do 
nadchádzajúceho roka poprajme 
hlavne pevné zdravie, veľa šťas-
tia, lásky, pochopenia, osobných 
a pracovných úspechov a v ne-
poslednom rade aj veľa chuti a síl 
pracovať v našej organizácii. 

Vladimír Poprac

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

Predám Simson s TP a EČ, cena  
300 €, tel.č.: 0903 964 689

Predám Citroën C3, obsah  
1.4, 2,5 ročné, cena dohodou, 
tel.č.0918 142 474

Predám Fiat Marea Weekend  
1,9 JTD, r. výr. 2001, cena doho-
dou, tel.č.: 0918 090 217

Predám palivové štiepané drevo  
dĺžka 33 cm, tel.č.: 0908 655 270

Predám Peugeot 106-1,5 D,  
zimné, letné gumy, ťažné zariade-
nie, výborná spotreba, tel.č.: 0908 
884 639

Predám piano starožitný model  
vo veľmi dobrom stave, cena do-
hodou, tel.č.: 045/692 10 99, 0904 
100 687

Predám kompletne funkčné  
akvárium, fi ltrácia, osvetlenie, 
stojan, krásne 3D pozadie od fi r-
my POLIT. Osadenstvo sú africké 
cichlidy jazera Tanganika. Mož-
nosť kúpiť aj s osadenstvom. Roz-
mer akvária: 125x52x45cm, so 
stojanom 125x150x50cm. Cena 
osadenstva 150 €, cena bez osa-
denstva 200 €, tel.č.: 0948 535 917
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Dňa 3.12.2010 sa uskutočnilo na 
baníckom spolku prijatie členov 
bývalého kolektívu razičov Rud-
ných baní závod Banská Štiavnica 
pod vedením hlavného predáka 
Jána Hrivňáka z roku 1978.  Uve-
dený kolektív, ktorý ďalej tvorili 
predáci Alexander Marko, Franti-
šek Beňo a pomocní lamači Štefan 
Obertík, Ľudovít Ciesar a Imrich 
Balogh, prijal záväzok prekonať 
platný podnikový rekord, utvore-
ný na úseku šachty Maximilián v 
roku 1958, vyrazením 160 m ban-
skej chodby profi lu 8 m 2 za 25 
pracovných dní v čase od 1.4.1978 
do 5.5.1978 pri razení smernej 
chodby v podloží žily Bieber na 
5. obzore Novej šachty. Pri razení 
bola použitá mechanizácia, vrt-
ný voz VV-4 a koľajový nakladač 
PPN-1S.  Uvedený záväzok bol v 
priebehu realizácie spresnený  na 
200 m banskej chodby za 31 pra-
covných dní v čase do 15.5.1978. 
Výsledkom bolo vyrazenie 225 
m banskej chodby, čo v tom čase 
predstavovalo slovenský rekord v 
rámci Rudných baní a magnezito-

vých závodov. 
O päť rokov neskôr, v roku 1983, 

bol A. Marko hlavným predákom 
4-členného kolektívu razičov, člen-
mi ktorého boli ešte predák Jaro-
slav Gazda a pomocní lamači Peter 
Maruniak a Milan Šemoda, ktorý 
dosiahol pri razení smernej chod-
by PŠ-12/1 na Dedičnom obzore 
Novej šachty československý re-
kord tou istou mechanizáciou ako 
pri rekorde v roku 1978, keď v čase 
od 15.9.1983 do 25.10.1983 bolo 
vyrazené 156,5 m chodby profi -
lu 7,5 m2 a bol dosiahnutý výkon 
1,26 m/hlavu/zmenu. 

V deň konania podujatia sa A. 
Marko dožil v dobrom zdraví vý-
znamného životného jubilea – 70 
rokov života. A. Marko sa dal na 
banícke povolanie v roku 1962, 
keď nastúpil ako vojak základnej 
vojenskej služby na pracovnú bri-
gádu na Důl 1. mája v Ostrave, v 
roku 1964 sa stal zamestnancom 
Banských stavieb Prievidza a po-
dieľal sa na razení banských diel 
doma i v zahraničí. Na Slovensku 
to bolo hĺbenie šácht v Handlovej, 

v Novákoch a tiež Novej šachty v 
Banskej Štiavnici. Na závod Rud-
ných baní v B. Štiavnici nastúpil v 
roku 1975 a pracoval tu ako predák 
pri razení dlhých banských diel až 
do roku 1990, keď po odpracovaní 
úctyhodných 28 rokov pod zemou 
odišiel na predčasný banícky dô-
chodok . Za vynikajúce pracovné 
výsledky mu boli udelené viaceré 
podnikové a rezortné vyznamena-
nia. Z uvedeného dôvodu bol na 
jeho počesť uskutočnený aj sláv-
nostný šachtág, počas ktorého ju-
bilant absolvoval čestný „skok cez 
kožu“ podľa § 24a pivného zákona. 
Krstným otcom mu bol Ján No-
votný. A. Marko bol v mladosti aj 
aktívnym športovcom, reprezen-
toval Banskú Štiavnicu v ľadovom 
hokeji. 

„Dušanovi“, ako ho familiárne 
volajú jeho priatelia, želáme do 
ďalších rokov života hlavne pevné 
zdravie a ešte dlhé užívanie zaslú-
ženého baníckeho dôchodku. 

S pozdravom „Zdar Boh!“

Ing. Milan Durbák

Alexander Marko 70 ročný

V piatok 3. decembra popo-
ludní sme sa na Hornej Rovni 
na poslednej ceste odpreva-
dili nášho dobrého kamará-
ta, bývalého spoluhráča a 
vynikajúceho človeka Igora 
Školíka. Igor bol okrem iného 
odmalička oddaný guľatej 
lopte. 

Od mládežníckych družstiev 
hrával futbal vo svojom rodnom, 
futbalovom meste Trenčíne. Po 
dovŕšení dorasteneckého veku 
prišiel z kategórie ligového doras-
tu do mužstva dospelých, ktoré v 
tom čase hrávalo I. českosloven-
skú ligu a vždy siahalo na popred-
né priečky v tabuľke. Po nástupe 
na vojenskú prezenčnú službu pô-
sobil určitý čas v jednom z najlep-
ších vtedajších mužstiev Európy 
– Dukle Prahe. Odkiaľ prišiel do 
Dukly Tábor, kde hrával v základ-
nom kádri II. ligu. Po návrate 
domov pôsobil ďalej v trenčian-
skom drese. A keďže sa zahľadel 
do švárnej dievčiny Oľgy z Hornej 

Rovne, po čase sa s ňou oženil a 
po presťahovaní do Banskej Štiav-
nice rady miestneho Slovanu a po 
premenovaní Baníka roky hájil 
jeho farby ako dlhoročný kapitán 
mužstva. Koncom 60. a začiatkom 
70. rokov 20. stor. zažil so spo-
luhráčmi jednu zo zlatých etáp 
štiavnického futbalu, keď muž-
stvo vybojovalo 3 postupy a na 
staré ihrisko chodilo 1000 – 2500 
divákov. Bol príkladom ostatným 
spoluhráčom. Po skončení aktív-
nej činnosti odovzdával svoje skú-
senosti ako tréner. Neskôr hrával 
úspešne  aj po 50-tke viac rokov 
stolný tenis za Banskú Štiavnicu, 
bol naslovovzatým športovcom 
každým cólom svojho tela. V 
poslednom čase sa spolu s man-
želkou tešili zo svojich vnúčat a 
prežívali spolu s nimi pekné chví-
le najmä na Hornej Rovni a na 
Klingeri. Igor, žiaľ, už naše debaty 
o športe, i živote nebudú pokračo-
vať. Jedno je však isté – všetci tvo-
ji spoluhráči z kabíny budeme na 
teba spomínať po celý život ako 

na vzácneho človeka a vynikajú-
ceho športovca a oddaného spo-
luhráča. Nikdy nám z pamäti ne-
vymiznú tvoje slová pri vstupoch 
do kabíny – „Tak ako chlapci? 
Ideme na to?“ a bol si jedným zo 
základných nositeľov, ktorí spolu 
s ďalšími spoluhráčmi pretavoval 
na skutočnosť heslo, ktoré viselo 
na stene v kabíne: Všetci za jedné-
ho – jeden za všetkých“.   Áno bol 
si veliteľom mušketierov – kapitá-
nom spoluhráčov, inteligentných 
chlapcov, ktorí sa nikdy neznížili 
k unfair hre, ale vždy čestne bojo-
vali do posledných síl za česť a slá-
vu banskej Štiavnice. Okrem nás 
futbalistov bol sa s Tebou rozlúčiť 
a pokloniť sa tvojej pamiatke aj 
prezident Stolnotenisového klubu 
B. Štiavnica pán Marian Šurka, st.. 
Igor, odpočívaj naveky pod krás-
nym Tanádom, snívaj si svoj sen 
a nezabúdaj na svojich kamarátov, 
tak ako my nikdy nezabudneme 
na Teba. Za všetkých tvojich spo-
luhráčov, kamarátov

Ivan Madara, bývalý spoluhráč a tréner   

Posledné zbohom kamarátovi

Silná talianska káva

Keď sa povie silná talianska 
káva, môže to znamenať úžasne 
silnú a chutnú taliansku kávu, 
ale aj metaforu na spôsob nášho 
„silný tabak“, teda vyjadrenia ob-
zvlášť silného zážitku.

Takýto názov dala svojej knihe 
poviedok a noviel Elena Cenge-
lová Carina, rodáčka z Banskej 
Štiavnice a moja spolužiačka z 
bývalej Strednej všeobecnovzde-
lávacej školy, dnešného ban-
skoštiavnického Gymnázia.

Tento prozaický súbor krát-
kych epických útvarov je založený 
na rozpovedaní zvláštnych, mies-
tami až kriminálnych príbehov, 
ktoré autorka sama zažila, či už 
ako súdna prekladateľka a tlmoč-
níčka, alebo ako Slovenka, dlhé 
desaťročia a vlastne dodnes žijú-
ca v talianskom prostredí. Tieto 
krátke literárne útvary s pestrou 
tematikou a kompozíciou sú na-
písané tak zrozumiteľne a ľahko, 
ako keď počúvate pútavé rozprá-
vanie svojich priateľov. Takže 150 
stránkový obsah knihy prečítate 
jedným dychom. Tým skôr, keď 
sa dozviete, že opísané príbehy a 
kauzy sú dodnes súčasťou talian-
skych súdnych spisov, podobne 
ako sú súčasťou života ľudské 
osudy, ktorých bola účastníčkou 
alebo očitým svedkom. A všetky 
sú teda pravdivé, aj keď mená a 
názvy boli pochopiteľne z etic-
kých dôvodov zmenené. 

Ako všade, aj tu  existuje akási 
esencia dobra a zla, no naša au-
torka Elenka čitateľovi poskytla 
len tie s pozitívnym ukončením, 
čo ju aj veľmi výstižne charakte-
rizuje. Bola a je veľkým a sympa-
tickým optimistom a rodoľubom, 
preto túto knihu podporil aj Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a vydala Matica slovenská. Dňa 
9. decembra bola v B. Štiavnici 
za účasti autorky i zástupcov MS 
slávnostne vypravená na cestu k 
čitateľom.

Určite sa pre mnohých stane 
vhodným vianočným darčekom.

Oľga Kuchtová
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Mestské kúpele – plaváreň,  Mlá-
dežnícka 10, Banská Štiavnica po-
núkajú v dňoch od 5. 12.2010 do 
20.12.2010 MIKULÁŠSKU AKCIU. 
Všetky deti vo veku do 10 rokov 
v sprievode dospelej osoby majú 
vstup do bazéna ZADARMO.

Verejná súťaž

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom časť pozemku – ostatné 
plochy. Bližšie informácie na www.
soulesnickebs.sk a informačnej ta-
buli v SOŠ Ľ.Greinera, E.M.Šolté-
sovej 5, 969 51 Banská Štiavnica

Ing. A. Bednářová riad. SOŠ Ľ.Greinera

Nadišiel krásny vianočný čas.

Základná škola Jozefa Horáka v 
Banskej Štiavnici, žiaci primárneho 
vzdelávania spolu so svojimi uči-
teľmi, pozývajú rodičov aj širokú 
verejnosť v utorok 21.12.2010  o 9, 
oo hodine na STROMČEKOVÚ 
SLÁVNOSŤ do Kultúrneho a spolo-
čenského strediska v Banskej Štiav-
nici. Príďte sa predvianočne naladiť, 
tešíme sa na vás!

Vianočné trhy

Spojená katolícka Škola sv. Fran-
tiška Assiského na ulici Gwerkovej-
Göllnerovej 9, pozýva obyvateľov 
mesta a okolia na vianočné trhy 
dňa 17.12. v čase od 13:00 do 17:00 
hod. v budove školy. Trhy sú orga-
nizované našimi žiakmi, spojené 
s prehliadkou zrekonštruovaných 
priestorov. Tešíme sa na stretnutie.

Učitelia SKŠ

Pozvánka na posledné fáranie v 

roku 2010 v Glanzenberg štôlni

Vážení bývalí súčasní baníci a ich 
dobrí priatelia a známi, srdečne Vás 
pozývame na rozlúčku so starým 
rokom 2010 a pri tejto príležitosti 
aj sfárame do bani poslednýkrát v 
tomto roku. Táto akcia sa uskutoč-
ní dňa 27. decembra 2010 o 15.00 
hod. sfáraním do podzemia v Glan-
zenberg štôlni a o 16.00 hod. začne 
posedenie aj s občerstvením u pána 
Karabellyho v baníckej krčme, na 
hojnú účasť sa tešia organizátori. 
Zdar Boh!

Poďakovanie

Ďakujem všetkým voličom, ktorí 
mi dali svoj hlas, aj keď len tesne o 
pár hlasov som sa nestal poslancom, 
ako náhradník chcem aj naďalej byť 
nápomocný a pomáhať presadzo-
vať požiadavky občanov nielen od 
Paradajzu po Križovatku. Takisto 
chcem byť nápomocný našej zvo-
lenej prvej dáme mesta pani Mgr. 
Nadežde Babiakovej. Pripájam sa k 
slovám pani Ludmilky Blaškovej, že 
budeme viac zapájať novozvolených 
pánov poslancov a paní poslankýň 
pre potreby občanov a dávať podne-
ty na ich plnenie ako aj kontrolu ich 
práce pre nás občanov. Na záver sa 
pripájam k väčšine občanov na ich 
vyjadrenia, treba navrhnúť a odsú-
hlasiť v MsZ  3 volebné obvody, 1. 
Mesto 2.Drieňová, 3. Štefultov  a tak 
sa vrátiť na overený normál spred 8 
rokov. „Hlas ľudu, hlas Boží.“

Srdečne Vám ďakuje  Vladimír Poprac

Oznam

12.12.2010 o 16.00 hod. nás na-
vždy opustil kamarát a priateľ Stani-
slav Šakový. Odpočívaj v pokoji.

Vlado Poprac

V neznámy 
svet odišiel si 
spať, zaplakal 
každý, kto Ťa 
mal rád. More 
lásky si so se-
bou vzal, hory bolesti zane-
chal, prázdno je tam, kde znel 
Tvoj hlas, spomienka na Teba 
zostáva v nás.

Dňa 31.12. si pripomíname 
druhé smutné výročie smrti 
nášho milovaného manže-
la, otca a starého otca PhDr. 
Jozefa Surovca. Odišiel si 
od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa radi mali.

S láskou a úctou spomína 
a za tichú modlitbu ďakuje 
celá smútiaca rodina

„Aj do nás vo-
šiel žiaľ -  a my 
ním naplnení 
po okraj chceme 
nájsť biely tieň ľalie, odkiaľ 
sem stúpa lúč jak priestor 
do ozveny, keď ticho z tíšiny 
sa rodí v omámení a nevie, 
prečo to srdce láskavé už ne-
bije.“

Slová vďaky posielame 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí  
s nami 19.novembra 2010 na-
posledy odprevadili drahého 
manžela, otca a starého otca 
Ľudovíta Kružlica. Ďakuje-
me za hrejivé slová útechy a 
kvetinové dary. Manželka a 
deti s rodinami. 

OZNAMY

Oznamy

Inzercia

Hodina pokoja 2010

Vyhlásenie

Nenechávame sa manipulo-
vať, odolávame násiliu, bulváru, 
receptom na „šťastný konzumný 
život“?

My to robíme. Od roku 2004 
jednoducho a nenásilne reali-
zujeme „Hodinu pokoja“: vy-
píname nástroje na formovanie 
umelého života, ktoré sú v ru-
kách neznámych. Pozeráme sa 
jeden druhému do očí, nie na 
televízne obrazovky, vypíname aj 
mobilné telefóny, PC... Venujeme 
sa ľuďom i Bohu. Zhovárame sa, 
hľadáme skutočné slová, venuje-
me sa rodine, priateľom i celkom 
cudzím. Sme tu len na krátky čas, 
ďakujeme zaň, nedávame si ho 
vziať a prežívame v ňom reálny 
život.

V tomto roku tak urobíme na 
Božie narodenie 25. decembra 
2010 medzi 13,00 a 18,00 hod. 
aspoň na 1 hodinu. (viacerí to 
však robíme na viac hodín, dní, 
ba i mesiacov)

Pridávajú sa k nám stále ďal-
ší. Niektorí z nich sú na: www.
rancnadej.sk (pod hlavičkou 
„história“.

Ak máte možnosť pridať sa k 
nám nielen anonymne, môžete 
sa prihlásiť formou SMS na číslo: 
0911 806 499, alebo mailom: fi r-
mabinder@fi rmabinder.sk.

OZ Ranč Nádej, Svätý Anton

OZ Paradajz, Banská Štiavnica
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Je koniec roka a preto aj my 
vyhodnocujeme činnosť v 
našom zbore, čo sa nám poda-
rilo a čo nie. Náš Dobrovoľný 
hasičský zbor má v súčasnosti 
143 členov. Naša činnosť bola 
zameraná na výcvik, prevenciu, 
športovú činnosť, kultúrno-
spoločenskú činnosť, údržbu 
techniky a budovy hasičskej 
zbrojnice

Miestne taktické cvičenie
V roku 2010 sme sa zúčastnili 

jedného cvičenia. Cvičenie sa usku-
točnilo na jazere Ottergrund, kde 
vodný zdroj bolo jazero a požiaris-
ko bol lesný porast nachádzajúci sa 
pod priehradou jazera. Cvičenia sa 
zúčastnili všetci členovia zásaho-
vého družstva. Vyhodnotenie uro-
bil požiarny technik mesta Banská 
Štiavnica. Cvičenie bolo spoločné s 
Ms.HZ B. Štiavnica.

Prevencia

V oblasti prevencie pred požiar-
mi sú členovia družstva zaradení 
do konkrétnych skupín. Náš hlavný 
preventivár pán Tokár spracováva 
a vyhodnocuje plán preventívnych 
požiarnych kontrol v objektoch or-

ganizácii u občanov, u ktorých sa 
nevykonáva štátny požiarny dozor. 
Preventívne požiarne kontroly pre-
biehajú neustále, a to podľa plánu 
hlavného preventistu.  V roku 2010 
boli vykonané prehliadky alebo stá-
le sa ešte vykonávajú v týchto uli-
ciach: Obrancov mieru, J.G.Tajov-
ského, Š. Krčméryho, B.S. Timravy, 
Úzka, Potočná, J. Škultétyho, Nám. 
Padlých hrdinov, Štefana Moyze-
sa, Janka Jesenského, Požiarnicka, 
Rudolfa Debnárika, Školská, Sama 
Chalúpku, J. G. Bajzu, Na Maximi-
lian Šachtu, Boženy Nemcovej.

Športová činnosť
V roku 2010 sme mali bohatý 

program na športové súťaže, vcelku 
tento rok bol veľmi úspešný:

Lovča - kýblovačka - 4. miesto
Turček - nočná súťaž - 2. miesto, 

čas - 16,81 sek. 
Lackov - zásahová mašina - 1. 

miesto, čas - 19,16 sek.
Lackov - športová mašina - 10. 

miesto, čas - 15,96 sek.
Topolčianky - nehodnotený
Turčianske Teplice - 6. miesto, 

čas - 14,88 sek.
Podhorie - športová mašina - 1. 

miesto, čas - 15,35 sek.
Podhorie - súťaž SHL PPS 12 - 1. 

miesto, čas - 20,00 sek.
Šalková - nočná súťaž - 2. miesto, 

čas 14,20 sek.
Drženice - 6. miesto, čas - 15,26 

sek.
Ilija - zásahová mašina - 1. 

miesto, čas - 19,07 sek. 
Ilija - športová mašina - 1. miesto, 

čas - 14,03 sek. 
Horné Mladonice - 3. miesto, čas 

- 15,44 sek
Štiavnické Bane - 1. miesto, čas - 

15,25 sek.
Vieska nad Žitavou - 3. miesto, 

čas - 14,55 sek.
Svätý Anton - zásahovka SHL - 3. 

miesto, čas - 22,81 sek.
Svätý Anton - šport  2. miesto, 

čas - 14,87 sek. 
Jalná - Trnavá Hora - 15. miesto 

N
Šaľková 1. miesto, čas - 14,38 

sek.
Štefultov - zásahovka   2. miesto, 

čas - 23,60 sek.
Štefultov - šport   7. miesto, čas 

- 15,60 sek.
Branč 4. miesto,  čas - 15,14 sek.
Šišov 10. miesto, čas  - 17,17 sek. 
Podhorie - previerka   2. miesto - 

16,85 sek. / 83,81 sek.  
Dyčka 20. miesto – N

Rekonštrukcia hasičskej zbroj-
nice

V roku 2010 sme pokračovali v 
2.etape a vykonali sme tieto práce:

1. Výmena okien
2. Oprava kancelárie – podlaha 

(nová dlažba, nová omietka)
3. Kúrenie – rekonštrukcia vyku-

rovania

Kultúrno – spoločenské akcie

Dňa 15.5.2010 sme usporiadali 
oslavy k sviatku sv. Floriána a pri 
príležitosti 106. výročia založenia 
nášho Dobrovoľného hasičského 
zboru. Zároveň bola slávnostne 
ukončená II. etapa rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice.

Najväčšia akcia v roku 2010 bola 
súťaž o Putovný pohár primátora 
mesta Banská Štiavnica pána Pavla 
Balžanku. Táto akcia bola náročná 
z hľadiska organizácie, fi nančného 
zabezpečenia a ľudského potenci-
álu. Za pomoci členov hasičské-
ho družstva, výboru nášho DHZ, 
sponzorov a ďalších ľudí sa táto ak-
cia vydarila.

Jarábek Vladimír st. 

Tajomník DHZ Štefultov

Bilancia Dobrovolného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor B. Štiavnica – Štefultov vyhodnocuje činnosť roku 2010!

Pred niečo vyše týždňom sme 
s manželkou a našimi pria-
teľmi navštívili vaše idylické 
mestečko. Do Štiavnice zvyk-
neme chodiť niekoľkokrát do 
roka,  v lete sa kúpať na tajchy 
a v zime bežkovať. Tentokrát 
sme zavítali aj mimo hlavných 
sezón - na jeseň. Prišli sme 
kvôli Shirley Valentine, alias 
Zuzke Krónerovej, ktorá sa tu 
nečakane objavila v pivovare 
ERB. Prvýkrát sme boli v ERBe 
ešte na konci leta, veľmi sa 
nám páčili priestory aj ob-
sluha, ale o divadle sme veru 
nechyrovali. 

Keď sme preto na internete ob-
javili informáciu o tomto podujatí, 
mysleli sme, že je to nejaký omyl 
- divadlo v pivovare sa nám zdalo 
viac ako netradičné, naviac sme si 

nevedeli predstaviť, kde by sa tam 
zmestilo.

Po ubytovaní v Štiavnici a pre-
chádzke po starom meste sme 
zakotvili v ERBe, kde sme už len 
tak-tak dostali voľný stôl. Popíja-
li sme pivo a vyzerali sme Zuzku, 
úprimne sme boli presvedčení, že 
predstavenie prebehne v reštau-
rácii a Zuzka bude mať "pódium" 
medzi várňami.

Keď sa ale o chvíľu malo začať 
hrať a pani Krónerovej nikde, zača-
li sme usporiadateľov podozrievať 
z nevydareného žartu, keď zrazu 
zaznel gong, presne ako v divadle, 
ktorý pozýval do podkrovia do di-
vadla... Zvedaví sme vyšli hore a 
to, čo sme uvideli, nám úprimne 
vyrazilo dych, v podkroví ERBu je 
naozajstné divadlo s oponou, pó-
diom a polstrovanými sedadlami, 
skoro ako v Pražskom Semafore!

Po usadení uvádzačkou zača-
lo predstavenie, v ktorom Zuzka 
Krónerová naozaj zahviezdila, 
predviedla výkon hodný minimál-
ne svojej povesti, za ktorý si prá-
vom zaslúžila standing ovation.  
Klobúk dolu pred pani herečkou, 
ktorá celé dve hodiny odohrala 
sama, ani raz nestratila niť a doká-
zala ľudí sprevádzať krátkou eta-
pou života starnúcej ženy.

Jediný nedostatok celého večera, 
ktorý musíme tomuto skvostnému 
pivovaru vytknúť, bola občas sa-
movoľne sa zapínajúca klimatizá-
cia v divadle počas predstavenia. 
Od personálu v reštaurácii sme sa 
ale dozvedeli, že o probléme vedia 
a riešia ho. Takže dúfame, že pri 
najbližšej návšteve už náš zážitok 
nenaruší ani tento detail. Mimo-
chodom, veľmi radi by sme prišli 
na nejaké predstavenie z Čiech, v 

Bratislave máme možnosť vidieť 
skoro všetky slovenské predsta-
venia, ale vidieť české stálice typu 
Miroslav Donutil... sme presved-
čení, že o tom by sa na Slovensku 
dlho hovorilo. Štiavnica je pre 
nás srdcová záležitosť, a sme veľ-
mi radi, že sa toto mesto začína 
pomaly preberať k životu nielen 
kvalitou poskytovaných služieb, 
ale dokonca aj kultúrne.  ERB 
postavil latku nepomerne vyššie, 
oproti minulosti - dokonalá čisto-
ta, útulnosť a vynikajúce pivo sú tu 
samozrejmosťou. A spojenie pivo-
varu, divadla a reštaurácia do jed-
ného projektu je unikátny nápad, 
ktorý sa naisto bude páčiť aj našim 
švédskym priateľom, ktorých sem 
pri najbližšej návšteve určite zave-
dieme. 

Ján Kňaze s manželkou, Bratislava

Poďakovanie pivovaru ERB
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Štvrtok 16.12. 

WALL STREET: PENIAZE NIKDY 
NESPIA
USA, 2010, 127 min.MP 15 Vstupné : 2,50 eur
Gordon Gekko (Michael Douglas) je späť, i keď je na dne. Nemá 
takmer nič, až na dcéru, ktorá ale ním pohŕda práve kvôli jeho cham-
tivosti a klamstvu. Winnie Gekko (Carey Mulligan) tu predstavuje milú 
a ekologicky založenú priateľku Jacoba Moora (Shia LaBeouf), ktorý 
má ale jeden veľký neduh – pracuje rovnako ako jej otec vo Wall stre-
et. Jacob sa snaží fi nančne pokryť ekologické projekty a nepodľahnúť 
lesku peňazí, no práve Gordon Gekko mu otvára oči a začínajú sa, za 
Winnie chrbtom, stretávať. Vyzerá to, že Gordon “grease” Gekko sa vo 
väzení zmenil, no zdanie môže klamať….
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Sobota 18.12.

KUKY SE VRACÍ
ČR, 2010, 95 min.MP 12,Vstupné:2,50 eur
Kuky je obľúbenou hračkou malého Ondra. Keďže je ale plyšový a 
dosť zostarnutý, Ondrova mama usúdi, že ubližuje zdraviu jeho syna. 
Ženská pravda je večná a tak Kuky (ružový, pardon, červený asi med-
veď) končí najprv v smetiaku a potom na skládke. Ondrovi doma chý-
ba a čas pred spaním kráti fantáziami, kde Kuky ožije, utečie do lesa a 
spoznáva veľkú komunitu „bohov“ lesa. Prvým pravidlom skládky ale 
je, že nikto odtiaľ neutečie a tak je mu na stope partia sáčkov (skutoč-
ne :D), aby ho opätovne uväznili.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

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

Pre všetkých tých, ktorí chystajú pekný vianočný darček pre svojich blízkych, máme jeden tip. Počas druhého sviatku vianočného 
(26.12. 2010) vystúpi v štiavnickom kultúrnom centre na ďalšom Štefanskom koncerte Ján Berky Mrenica ml. so svojím orchestrom 
Diabolské husle a hosťom - akordeonistom Michalom Červienkom. Pripravia pre vás skvelú, viac ako 70 minútovú smršť skvelých 
melódií, vynikajúce individuálne výkony a prirodzenú radosť z hudby, ktorá osloví všetkých fanúšikov dobrej muziky. Nenechajte si 
preto ujsť túto príležitosť a zakúpte si lístky, ktoré budú v predpredajovej cene 8,5 € k dispozícii v Informačnom centre na Námestí 
sv. Trojice od začiatku decembra. Dobrá správa sa týka aj čitateľov Štiavnických novín. Vo vianočnej súťaži budete môcť vyhrať aj dva 
lístky na tento koncert.          Predpredaj lístkov v IC B. Štiavnica, prípadne na tel.č.: 045 6949653

Kino Akademik vás pozýva !!!

Štefanský koncert: Diabolské husle J. Berkyho Mrenicu ml. a M.Červienka

Valné zhromaždenie OSN už v 
roku 2006 vyhlásilo rok 2011 za 
Medzinárodný rok lesov. „Les pre 
ľudí“ - to je hlavné heslo roka, v 
ktorom si viac ako inokedy pri-
pomenieme dôležitú spoluprácu 
všetkých lesníckych inštitúcií sve-
ta s vládami jednotlivých krajín, 
medzinárodnými organizáciami a 
verejnosťou v prospech aktivít pre 
zmysluplné obhospodarovanie le-
sov trvalo udržateľným spôsobom, 
ochranu a rozvoj všetkých typov 
lesov, ako aj stromov rastúcich 

mimo lesa. 
Na Slovensku bude aktivity v 

rámci Medzinárodného roka le-
sov 2011 koordinovať z poverenia 
Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Národné lesníc-
ke centrum Zvolen. Medzinárodný 
rok lesov bude ofi ciálne otvorený v 
dňoch 2. a 3. februára 2011 v sa-
motnom sídle OSN  v New Yorku 
počas 9. zasadnutia Fóra OSN o 
lesoch. 

Oblasť Banskej Štiavnice a jej 
okolia má bohatú lesnícku históriu 

i súčasnosť a taktiež podujatia, or-
ganizované lesníckymi inštitúcia-
mi v našej oblasti sa v roku 2011 
uskutočnia v rámci aktivít Me-
dzinárodného roka lesov.  Medzi 
takéto významné podujatia budú 
patriť i celoslovenské poľovnícke 
slávnosti Dni Sv. Huberta v areáli 
Múzea vo Sv. Antone. Tie tohto-
ročné (21. ročník) sa uskutočnia 3. 
a 4. septembra 2011 a už teraz Vás 
srdečne pozývame.

Marian Číž

Medzinárodný rok lesov 2011

Dobrý deň, 

v prvom rade vám chcem veľmi 

pekne poďakovať!

Dnes (17.11.2010) som vám 
volala, pretože otec našiel zrane-
ného dravého vtáka a chceli sme 
mu veľmi pomôcť. Preto som na 
internete hľadala nejaký kontakt, 
kde by mi mohli poradiť, ako ďa-
lej postupovať. Spočiatku som si 

myslela, že to nebude problém, 
pretože ochranárskych organizá-
cií je predsa veľa a v televízii a v 
médiách sa predbiehajú slovami 
o tom, ako je potrebné pomáhať. 
Lenže omyl! 

Ak som aj na nejakých strán-
kach kontakt našla, nikto mi tele-
fón nedvíhal, veď je predsa štátny 
sviatok. Však chúďa zviera nech 
počká, kým bude pracovný deň! 

Prípadne v kontaktoch bolo len 
číslo účtu, kde treba poslať penia-
ze. 

Boli ste jediná organizácia, kto-
rá ste boli ochotná pomôcť, na-
smerovať ma a dať mi kontakt na 
dobrých ľudí (p. Považanová, p. 
Pavol Michal). 

Ešte raz vám preto ďakujem. 
Boli ste jediní, ktorí boli ochotní 
zdvihnúť telefón a pomôcť. Práve 

takouto cestou človek zistí, komu 
sa oplatí pri žiadosti o pomoc vy-
hovieť a komu nie. Kto robí svoju 
prácu skutkami a nielen rečami! 

Pokiaľ by ste čokoľvek potre-
bovali na revanš vy a budem vám 
vedieť pomôcť, pokojne sa kedy-
koľvek na mňa obráťte. 

Ešte raz veľké ďakujem! 

JUDr. Lucia Sklenárová

Poďakovanie pre OZ Túlavá labka
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Mnohí z tých 58. účastníkov, 
ktorí zažili úvodný ročník 
zimného plávania na hmlou 
zahalenom Vindšachtskom 
jazere, venovaný životnému 
jubileu desaťročia na tajchu 
Bakomi celoročne plávajúcemu 
JUDr. Jozefovi Benešovi, so 
zvedavosťou očakávali, čím ich 
prekvapí druhý ročník ŠTIAV-
NICKÝCH LETOKRUHOV.

Keď v poslednú novembrovú ne-
deľu, predpoludním okolo jedenás-
tej, vystúpil z autobusu na konečnej 
pri tajchu Vindšachta jediný ces-
tujúci, všade vládlo ticho a chlad. 
Pod hladinou mlčali ryby. Na nej 
čln, ktorému na dne tuhla voda. 
Pod snehom zamrznuté bociany, čo 
neodleteli do teplých krajín, lebo na 
brehu po celý rok stoja na ozdobu. 

Dych vyrážajúca, najväčšia 
zmena, sa však udiala v samotnej 
tamojšej prírode. Zračilo sa to v 
sklenenom pohľade vodníka, čo na 
všetko vyvaľuje svoje okále. Svieži, 
snehovobiely vzhľad a tomu zodpo-
vedajúca tvár, vháňali rumenec do 
líc každému, kto sa neostýchal za-
stať a aspoň na chvíľu sa na ňu za-
hľadieť. Takmer zdrevenel. Mrzlo. 

Napoludnie už jej krásu a pôvab 
nadšene obdivovali Ľadové medve-
de z Bratislavy, Tulene z Košíc, Tuč-
niaky zo Žiliny, Mrože z Kolárova, 
Pohronské ľadové medvede, ďalší 
otužilci z Bratislavy s názvom Slo-
venské ľadové medvede aj členovia 
klubov a občianskych združení z 
Novej Bane, Brehov, zo Žiaru nad 
Hronom, z Hornej Ždane.

V najpočetnejšom zastúpení a v 
tradične radostnej nálade na pre-

zentáciu do chaty Assisi prišli ľado-
vé medvede z Banskej Bystrice, no i 
nadšenci z Nitry, Zvolena, Banskej 
Belej, Banskej Štiavnice a domáci 
zo Štiavnických Baní. Za organi-
zátorov všetkých privítal a svojím 
humorom oslovil najstarší aktívny 
účastník tohoročného podujatia 
J.Beneš.

V príhovore prítomných in-
formáciami o histórii, nedávnej 
minulosti i súčasnosti plaveckého 
športu v Banskej Štiavnici zaujal 
pán J.Čamaj, tréner detí a mládeže. 
Všetci si uvedomili, že plávanie na 
našom území a rodáci z neho, hoci 
reprezentovali rozličné dobové 
štátne útvary, dosahovali i svetové 
výkony. 

Najúspešnejším olympionikom 
stále zostáva plavec zo Záhoria, 
Zoltán Halmaj (1881-1956), rodák 
z Vysokej pri Morave. Počas zápo-
lenia na OH v Paríži v roku 1900, 
1904 v St. Louis USA a v Londýne 
1908, získal v drese Rakúska-Uhor-
ska 2 zlaté, 4 strieborné a 1 bronzo-
vú medailu. Bratislavské Slovenské 
ľadové medvede si ho každoročne 
pripomínajú v deň jeho narodenia 
18.júna, niekoľkokilometrovým 
diaľkovým plávaním v rieke Mo-
rave.

Úspechy v minulosti nepochybne 
súviseli i s pravidelnou prípravou a 
súťažením v prírodnom prostredí 
našich riek a jazier. Niekedy to bolo 
z podnetu ozbrojených zložiek, 
akou bola prítomnosť vojenskej po-
sádky v meste, kedysi aj v Banskej 
Štiavnici. Inokedy sa o to postaral 
vzdelaný a rozhľadený mecenáš, 
vedomý si významu činnosti špor-
tových klubov. Koncepčnosť, indi-

viduálne nasadenie jednotlivcov a 
dôslednosť v tréningu priniesli ča-
som víťazstvá.

Pocity s nimi súvisiace poznajú 
I.Obrtanec, I.Gazdík, L.Pečenka, 
ktorí v rokoch 2008 a 2010 úspeš-
ne preplávali Gibraltársku úžinu. 
Všetci traja osobnou účasťou poc-
tili 2. ročník zimného plávania 
ŠTIAVNICKÉ LEOKRUHY. Na 
brehu Vindšachty ich prítomnej 
verejnosti a talentovanej desiatke 
detských bazénových plavcov pred-
stavil predseda Ľadových medve-
ďov Bratislava pán M.Harčarík. Kto 
z nich bude ich nasledovníkom?

Spoločne s pánmi Benešom, Ča-
majom a krstným otcom podujatia, 
vo vedení obce Štiavnické Bane po 
voľbách znovu potvrdeným, staros-
tom S.Neuschom, po symbolickej 
minúte ticha na počesť toho roku 
zosnulej štiavnickej plaveckej le-
gendy K.Melcera, zimné plávanie 
otvorili. Potom už 60-tim aktívnym 
plavcom, 11 ženám a 49 mužom, 
nič nebránilo ponoriť sa pri teplo-
te vzduchu -2°C do 5°C chladnej 
vody. Tajch sa naplnil radosťou.

Napriek tomu, že plávaniu v 
chladnej (8°C – 12°C), studenej 
(4°C - 7°C ) a ľadovej (0°C - 3°C) 
vode sa väčšinou venujú príslušníci 
staršej a strednej vekovej kategórie, 
musíme priznať, je to adrenalínový 
šport. Každý účastník podpisuje 
vyhlásenie, že pozná svoj zdravotný 
stav, je si vedomý rizika spojeného 
s výkonom a akcie sa zúčastňuje na 
vlastnú zodpovednosť.

 To nebránilo, aby si vo Vindšach-
te 28.XI.2010 medzi inými zapláva-
li, podľa svojich možností a schop-
ností aj 76, 70 a 69 roční plavci, 

ale aj 10 ročný Patrik Majancsik z 
Košíc. Pod dohľadom svojho otca 
Stanislava s ním otužuje a pláva už 
druhú sezónu. V priebehu akcie 
M.Harčarik informoval divákov 
o zodpovednosti spojenej s týmto 
športom a životným štýlom, aby 
sa začiatočníci vyhli osudu pasa-
žierov z Titaniku, ktorí zahynuli na 
podchladenie. Preto ani trénovaný 
otužilec nezostáva v ľadovej vode 
dlhšie ako 22 minút. 

 Zimné plávanie je vhodné aj pre 
tých, ktorí sa po voľbách cítia ako 
obarení, či ako by ich obliali ľado-
vou vodou. Striedanie najhorúcej-
šej a najchladnejšej vody, akú pod 
sprchou znesiete viac ráz za sebou, 
môže po konzultácii s lekárom za-
čať aplikovať každý na sebe. Tento 
spôsob sprchovania sa považuje 
za najvhodnejší tréning telesnej 
termoregulácie organizmu, pred 
celoročným plávaním v exteriéri. 
Nesmiete ale zabudnúť, že každú 
sériu takejto vodnej masáže treba 
ukončiť opláchnutím celého tela 
studenou vodou. 

 Uvedomte si, že pokým sa napl-
nia predvolebné sľuby a vo vašom 
blízkom okolí vzniknú nové kryté 
plavárne, aqualandy, telocvičné 
areály, kde budete môcť vykoná-
vať, ale skôr asi zase len pasívne 
sledovať najrozličnejšie športy, nič 
vám nebráni pripraviť sa a začať s 
tréningom a s plávaním v exteriéri. 
Okrem blahodárnych pocitov a po-
silnenia imunity vášho organizmu 
stanete sa pozornejšími k prírode 
a prirodzene ju začnete chrániť i s 
jej najdrahšími pokladmi, vodnými 
zdrojmi. Myslíte si, že to stojí za to? 
Dovidenia v tajchu! 

Drahoš Šišovič

Vindšachta, tajch plný radosti

22.novembra sa vydal na 
cestu do hlavného mesta 
autobus plný štebotavých detí 
z Margarétky. Vyprevádzaný 
kvapkami dažďa, ale s výbor-
nou náladou, si to nasmeroval 
priamo k budove parlamentu.

     Deti sa už niekoľko týždňov 
tešili na tento výlet a naplno si vy-
chutnávali každý okamih, dokonca 

aj policajné kontroly, detektory a 
bezpečnostné opatrenia. Potom sa 
,,Margarétok“ ujala milá asistentka 
pani Tóthová, ktorá ich previedla 
po budove, porozprávala o histó-
rii parlamentu, vlajkách, štátnych 
znakoch a zaviedla deti aj do ro-
kovacej sály. Tu si s radosťou  vy-
skúšali poslanecké stoličky, pohľad 
spoza rečníckeho pultu, hlasovacie 
zariadenia a dozvedeli sa veľa za-

ujímavostí. Stretli sa aj s pánom 
poslancom NR Jozefom Mikušom. 
Ten ochotne odpovedal na mnohé 
otázky a zaujímal sa o problémy 
zdravotne postihnutých detí. Po-
časie sa umúdrilo a  deti navštívili 
nádvorie Bratislavského hradu ,od-
fotografovali sa na miestach, ktoré 
poznajú len z televíznej obrazovky 
a vychutnali si aj úžasnú atmosféru 
vianočných trhov v hlavnom mes-

te. 
Zdravotne a telesne postihnuté 

detičky z Margarétky prežili spolu 
úžasný deň, na ktorý budú určite 
ešte dlho spomínať.Za pomoc pri 
realizácii krásnej myšlienky ďaku-
jeme pánu primátorovi Mgr. Pav-
lovi Balžankovi a fi rme Combin, 
ktorá nám veľmi ochotne poskytla 
svoj autobus. Srdečná vďaka.

OZ Margarétka

Margarétka na návšteve parlamentu
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Inzercia

Inzercia

Realityyyyyyy

Služby

Rimavská Sobota : 20. 11. 2010 

Muži kategória A : 13. – 14. ročný
Berlanský Matúš 

100 m voľný sp. 1:02.94 2.
200 m voľný sp. 2:16.03. 2.
200 m  znak  2:36.97 1.
100 m prsia 1:17.39 1. 
200 m prsia   2:43.55 1. 

Longauer Jakub 

50 m voľný sp. 32.13 7. 
100 m voľný sp. 1:09.16 6.
200 m voľný sp. 3:01.24 1.

Muži kategória B: 11 – 12 ročný
Ernek Matej

50 m voľný sp. 31.07 3.
100 m voľný sp. 1:07.85 3. 
100 m znak  1:22.16 3.
100 m motýľ 1:14.56 1.
100 m poloha 1:18.26 3.
200 m poloha 2:49.83 2. 
Orság Dalibor Daniel 
50 m voľný sp. 34.08 6.
100 m znak 1:33.46 5.
100 m prsia 1:31.97 3.
200 m prsia 3:13.61 4.

Muži kategória juniori a seniori – 

15 ročný a starší

Adamský Marián 

50 m voľný sp. 25.40  2.
100 m prsia 1:08.34 1.
100 m motýľ 1:00.46 1.
100 m poloha  1:01.92 1.
200 m poloha 2:16.44 1.

Hriňák Dávid

50 m voľný sp. 26.72 3.
100 m voľný sp. 59.02 3.
200 m voľný sp. 2:14.03 4. 
100 m motýľ 1:03.49 3.
200 m poloha 2:31.37 2.

 Konečný Marek

100 m znak 1:15.66 5.
100 m prsia 1:20.24 3. 
200 m prsia 2:55.59 3.

Doletina Dárius

50 m voľný sp. 28.04 6.
100 m voľný sp. 1:01.41 7.
100 m motýľ 1:10.14 5.
100 m poloha 1:10.25 3.

Ženy kategória A : 13 – 14 ročný

Maruniaková Monika

100 m znak 1:15.47 1.
100 m motýľ 1:10:76 1.
200 m motýľ 2:39.19 1.
100 m poloha 1:14.05 1.
200 m poloha 2:38.16 1.

Ženy kategória juniori a seniori – 

15 ročný a starší

Tenkelová Denisa

50 m voľný sp. 27.77 2.
400 m voľný sp. 4:43.24 1.
100 m poloha 1:08.51 1. 
200 m poloha  2:29.24 1.

Štafeta 4x50 m  poloha 15 ročný 

a starší : Konečný , Adamský, Hri-

ňák, Doletina – 2:01.66

1. Štafeta  4x50 m poloha 13 – 14 

ročný : Berlanský, Orság, Ernek, 

Langauer – 2:22.09  

2. Štafeta 4x50 m voľný sp. 15 roč-

ný a starší : Hriňák, Konečný, Dole-

tina, Adamský  - 1:48.97

2. Štafeta  4x50 m voľný sp. 13 – 14 

ročný : Ernek, Longauer, Orság, 

Berlanský – 2:05.68 2. 

red

Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v plávaní

Po ďalších dvoch zápasoch, kto-
ré odohrali hráči LN Trade na sto-
loch súperov v Kosoríne a Hliníku 
"B", sa prebojovali na prvé miesto 
v V.lige stolného tenisu.

Na stoloch posledného Koso-
rína zvíťazili hráči LN Trade jed-
noznačne 18:0, a v Hliníku 14:4, 
kde si na časy svojej najväčšej slá-
vy spomenul "nestarnúci" Prokaj, 

ktorý získal 4 body.
Kosorín - LN Trade 0:18 Body 

za LN Trade: štvorhry: Prokaj - Se-
dílek/Dobrovičovci Ján + Martin, 
Dvojhry: Sedílek, Prokaj, Dobro-
vič M. a Dobrovič J. po 4

Hliník "B" - LN Trade  4:14 body 
za LN Trade: štvorhry: Prokaj - Se-
dílek, Dobrovičovci Ján + Martin, 
Dvojhry: Prokaj 4, Sedilek a Dob-

rovič Ján po 3, Dobrovič Martin 2.
Tabuľka V.liga po 6. kole

 JS

Hráči LN TRADE na I. mieste

Prenajmem garáž, tel.č.: 0911  
012 213

Predám RD tichá lokalita inži- 
nierske siete v BŠ, cena dohodou, 
tel.č.: 0907 051 010

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

Dám do prenájmu garáž vo  
dvore RD, tel.č.: 0904 648 815

Predám 2-izb. byt v BŠ, cena:  
53 000 Eur, tel.č.: 0903 566 913, 
0903 459 938

Prenajmem 2-izbový zariade- 
ný byt na Križovatke od 1.januá-
ra 2011, tel.č.: 0903 322 178

Predám 2-izbový byt v Banskej  
Štiavnici, časť Povrazník, OV, 
dohoda možná, úžitková plocha 
48,44 m2, cena 26 550 €, tel.č.: 
0903 218 711

Dám do prenájmu garáž príp.  
predám (v lokalite Križovatka 
nad areálom Plety), cena doho-
dou, tel.č.: 0905 192 688

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt, tel.č.: 0903 029 083

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B.Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Predám Škodu FABIA COM- 
BI objem 1,2 /47kWh, r.v. 2003, 
najazdené 140.000 km. Cena do-
hodou. Tel.č.: 0918 890 822, 0918 
890 821

Predám veľký starý drevený  
betlehem, tel.č.: 0915 339 946

Spoľahlivo opatrím dieťa, prax  
mám, tel.č.: 0902 560 014

Ponúkam upratovacie a čistia- 
ce práce bytov, stavieb, kancelárií, 
tel.č.: 0910 958 766 

Prenajmeme 1 – 
izbový byt ( 47,88 m²)  
na ulici A.T.Sytnia-
nskeho 2 (oproti auto-
škole Bosák). Mesačný 
nájom 176 € + energie. 
Tel.č.: 0915 826 295

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.
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INZERCIA

Nezabudnite si objednať 
zákusky na Vianoce posled-
né objednávky prijímame 
do 19.12.2010 na tel.č.: 
045/6920202 Pizzeria Nad 
Kozákom. Objednať si mô-
žete aj cez internet na strán-
ke: www.nadkozakom.sk.

Prenajmeme nové 
kancelárske priesto-
ry (40m2) v Banskej 
Štiavnici, na ulici 
Dolná 5.

Mesačný nájom 
265,-€ bez energií. 
Tel.č.: 0915 826 295

Prenajmeme 
priestory na podnika-
nie vhodné na koz-
metické štúdio ( 20,69 
m²) na ulici Dolná 5. 
Mesačný nájom  215 
bez DPH. +  energie. 
Tel.č.: 0915 826 295

Kammerhofská 2 B. Štiavnica
Tel.č.: 045 692 13 27
Najširší sortiment -to najlepšie z elek-

troniky, PC a domácich spotrebičov
Nákupy na splátky bez navýšenia ceny 
AKCIE: - k TV a LCD stolík zdarma
- k hifi  veži discman zdarma
- k DVD prehrávačom fi lmy zdarma
- k notebookom, fotoaprátom, MP3 

prehrávačom a mobilom puzdro zdarma
- nákup nad 90€ vianočná sada zdarma 

a mnohé iné ZĽAVY až do 50%
+ dovoz aj odvoz starých výrobkov TV, 

chladničiek, pračiek a podobne zdarma
+ servis elektroniky
Denne nový tovar a stále nižšie ceny
Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás, 

doneste aktuálnu ponuku a k výrobku 
P si vyberiete darčekový bonus v cene 
dvojnásobku rozdielu

Kupón Prospect

Predaj jabĺk z ovocného sadu
Svätý Anton, cena 0.60,-EUR
Akcia: nad 100 kg - 20% zľava
Každú sobotu: 8.00-12.00 hod.
Predajné miesto: Zigmund šachta, 

klimatizovaná hala na uskladnenie ( 
oproti zámočníctvu Ruckschloss ),Jablká 
hlavne na zimné uskladnenie, Tel.č.: 0907 
800 700, 0905 554 433,


