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Inzercia

Banskoštiavnické rezonancie
Aktuálne o výstavbe supermarketu TESCO v Banskej Štiavnici

U obyvateľov B. Štiavnice už 
niekoľko rokov rezonuje prob-
lematika výstavby supermar-
ketu TESCO, ktorá výrazne 
stúpla od konca minulého týž-
dňa. V ŠN zo dňa 21.10.2010 
bolo totiž v článku „TESCO v 
Banskej Štiavnici bude“ na 4. 
strane konštatované, že všetky 
náležitosti, vrátane stavebné-
ho povolenia výstavby TESCA 
v B. Štiavnici sú splnené a že 
výstavba môže začať s dokon-
čením v roku 2011. V ŠN zo dňa 
10.2.2011 na 2. strane však 
bolo uvedené, že nie sú splne-
né náležitosti pre vydanie sta-
vebného povolenia, stavebné 
konanie je prerušené, po dolo-
žení týchto dokladov bude ďa-
lej prebiehať stavebné konanie 
a TESCO by mohlo byť ukonče-
né a otvorené niekedy v roku 
2012. Aká je teda vlastne prav-
da, spýtali sme sa na to autora 
tohto článku Ing. Roberta Vav-
ru, pracovníka banskoštiavnic-
kého stavebného úradu. Tu je 
jeho odpoveď:

„Chcel by som v prvom rade 
uviesť, že v článku z 21.10.2010 sú 
nie všetky informácie správne a 
niektoré údaje z článku z 10.2.2011 
boli aktuálne vtedy, keď som ich 
písal a nie v dobe, keď tento člá-
nok vyšiel v ŠN. V prvom rade 
chcem zdôrazniť, že ja nie som 
zodpovedný za výstavbu TESCA a 
ani za žiadnu inú výstavbu. Ja som 
pracovník tunajšieho stavebného 
úradu, ktorý vydáva povolenia, 
rozhodnutia a pod., v zmysle sta-
vebného zákona pre akéhokoľvek 
stavebníka, ktorý chce stavať v 

katastri B. Štiavnice. Za samotnú 
stavbu, jej prípravu, realizáciu, 
ukončenie a prípadne otvorenie 
prevádzky zodpovedá stavebník 
/t.j. investor/. Tak je to aj v prípa-
de TESCA. Samozrejme, mám asi 
najviac a najaktuálnejších infor-
mácií, čo sa týka príprav výstavby 
TESCA, nakoľko som vydával pre 
túto stavbu územné rozhodnutie o 
umiestnení stavby, vediem staveb-
né konanie a vydám stavebné po-
volenie. Chcem uviesť, že stavebné 
povolenie na stavbu „Supermarket 
TESCO Banská Štiavnica“ ešte nie 
je vydané. Spoločnosť „Hrivis“ vy-
bavovala pre spoločnosť TESCO 
STORES SR, a.s., Kamenné ná-
mestie 1, 815 61 Bratislava prípra-
vu stavby do vydania územného 
rozhodnutia. Ďalej túto spoločnosť 
vo vybavovaní stavebného povole-
nia zastupuje spoločnosť SVIR-
Ž-ING, s.r.o., Jesenského 27, 965 
01 Žiar nad Hronom. Spoločnosť 

Hrivis ale vybavuje pre spoločnosť 
TESCO STORES SR, a.s., vybudo-
vanie náhradného zberného dvora 
pre Zberné suroviny Žilina ako 
podmieňujúcu investíciu výstav-
by TESCA. Tento zberný dvor po 
jeho vybudovaní a skolaudovaní 
spoločnosť Hrivis odovzdá Zber-
ným surovinám, ktoré zabezpečia 
presťahovanie dvora z terajšej lo-
kality na novú, a tým sa vytvoria 
podmienky pre realizáciu samot-
ného TESCA.

 Informácie, ktoré som dával 
verejnosti prostredníctvom ŠN 
7.10.2010 o problémoch výstavby 
TESCA, ktoré sa nečakane vynori-
li na rozhraní mesiacov september 
až október 2010, nakoniec zverej-
nené neboli. Tam som uvádzal, že 
dňa 10.5.2010 bolo vydané staveb-
né povolenie na stavbu s názvom 
„Zberné suroviny“. Voči tomuto 
povoleniu sa odvolal účastník ko-
nania Tidly GOLEM, s.r.o.,. 
 3.str.

ýždeň manželstva
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Z programu primátorky

Oznam

Mestská polícia 
informujeOdpovedáme občanom...

• Mestské kúpele – Plaváreň

Dobrý deň, p. primátorka, teraz, 
keď už je budova krásna a zateplená 
s novými oknami atď. nemohol by 
sa tento starý - prastarý socialistic-
ko - komunistický názov, zmeniť na 
nový názov vhodný pre 21.storočie 
napr. Wellness - Relaxačno Špor-
tový areál ? Takto by možno zare-
agovali aj iní turisti a návštevníci 
mesta na tento názov a prišli by sa 
pozrieť a prišli by zrelaxovať. Veď je 
tam sauna suchá aj parná, fi tness, 
veľký bazén, malý relaxačný bazén, 
masáž, bufet a množstvo priestoru 
aj na iné aktivity. Ďakujem za od-
poveď. Slavomíra

Odpoveď:

Vážená pani Slavomíra, k Vašej 
pripomienke, si Vás dovoľujeme 
informovať o tom, že rekonštrukcia 
objektu plavárne ešte nebola ukon-
čená. Záujmom Mesta Banská Štiav-
nica je tento objekt rekonštruovať a 
obnovovať v postupných etapách, 
ktoré sú ale podmienené zabezpe-
čením fi nancií. Sme radi, že výsled-
ky postupnej rekonštrukcie sú vidi-
teľné a že návštevníci prevádzky sú 
s nimi spokojní. Čo sa týka názvu 
objektu Mestské kúpele – plavá-
reň, nie je to žiadny ofi ciálny názov 
niekým schvaľovaný, resp. niekde 
zapísaný. Ide o zaužívané miestne 
pomenovanie objektu, ktoré vysti-
huje jeho účel. Pred necelými dvomi 
rokmi prevádzkovala tento objekt 
súkromná nezisková organizácia, 
ktorá si ako svoje obchodné meno 
zvolila tiež obdobné pomenovanie 
– Kúpele plaváreň, n.o. Myslíme si, 
že násilne premenovávať zaužívaný 
názov nie je potrebné, dôležitejší 
je sortiment a úroveň poskytova-
ných služieb, ktoré v súčasnej dobe 
zabezpečuje Bytová správa, s.r.o.. 
Veríme, že sa nám podarí zreali-
zovať všetky plánované zylepšenia 
a zmeny v „plavárni“, ako ju bežne 
občania nazývajú a možno, ak budú 
jej návštevníci spokojní, prirodzene 
sa zrodí a ujme aj iný nový názov 
tohto objektu.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

• Priestor pod Remeslom

Mrzí ma nevyužitie priestoru 
pod Remeslom vedľa predajne Far-
by - Laky. Nebolo by v dlhodobom 
záujme mesta uvedený priestor 
odkúpiť a vybudovať na ňom napr. 
informačnú kanceláriu pre turistov, 
ktorí sa do nášho mesta dopravujú 
železnicou, resp. autobusmi, veď 
obe stanice sú blízko a títo turisti 
možno predstavujú väčšinu náv-
števníkov nášho mesta. Častokrát 
musím v blízkosti uvedeného 
priestoru podávať informácie tu-
ristom (od Anglicka po Japonsko) 
o ceste do centra, zväčša vždy za-
mieria na starú Kolpašskú cestu, 
lebo mesto v kopci si zrejme neve-
dia predstaviť. V prípade turistickej 
kancelárie na tomto mieste by bol 
určite priestor aj pre taxikárov, resp. 
nepravidelnú dopravu k ubytova-
cím zariadeniam. Uvedené subjekty 
by mohli participovať na vybudova-
ní predmetnej stavby, spolu s vyu-
žitím eurofondov by celá záležitosť 
nemusela byť drahá.
Odpoveď:

Vážený pán, vážená pani, sú-
hlasím s Vaším názorom, aby bol 
priestor pod Remeslom odkúpený 
mestom, ale na strane druhej si 
myslím, že by sa mal v prvom rade 
využiť na výstavbu parkoviska, ale-
bo parkovacieho domu pre osobné 
motorové vozidlá a v súvislosti s 
touto stavbou by nebol problém 
zahrnúť sem aj dôležité informácie 
pre turistov formou informačných 
tabúľ, prípadne samoobslužných 
elektronických zariadení pre tu-
ristov. Jedným z riešení by mohlo 
byť aj vytvorenie stanovíšť pre taxi 
službu a podobne. Ale myslím si, 
že mesto skôr zastáva názor, aby 
sme sa orientovali na rozširovanie 
parkovacích miest pre občanov, 
bývajúcich na Križovatke a spolu s 
výstavbou parkovísk je možné riešiť 
aj otázku informovanosti turistov, 
či samotných obyvateľov Banskej 
Štiavnice. Napriek tomu ďakujeme 
za Váš podnet.

Zástupca primátorky 

JUDr. Dušan Lukačko

Prerušenie dodávky elek-
trickej energie

Oznamujeme vám, že od 
02.03.2011, 09.00 do 02.03.2011, 
17.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
montáže el. zariadenia. Bez el. 
energie budú v Banskej Štiavnici 
ulice V.Klementisa, kpt. J.Nale-
pku, na Ul. Na Maria šachtu 
d.č.5, d.č.6, šachta Mach a Horná 
Roveň, Pamiatkostav na Antol-
skej ceste, v časti Povrazník Ul. 
Brezová, na Ul. L.Exnára d.č.2 
Elindukt, d.č.3, d.č.4, Il. J.Horá-
ka, K.Šmidkeho, časť Podsit-
nianska okrem Ul. 29.augusta, 
Ul. Kríková, Potočná, na Ul. 
Obrancov d.č.1, d.č.34, Jednota, 
d.č.36, d.č.37, d.č.39, Nám. pad-
lých hrdinov d.č.3, d.č.5, Škôl-
ka a v Štiavnických Baniach od 
d.č.58 po d.č.115 a od d.č.249 po 
d.č.291.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

14.2. Pracovné rokovanie k rieše-
niu problematiky výstavby bytov 
na sídlisku Drieňová. 
15.2. Uskutočnila sa gremiálna 
porada vedúcich oddelení MsÚ. 

Pracovné stretnutie s Ing. arch. 
Ľ. Paučulovou týkajúce sa pokra-
čovania prác na materiáli Manaž-
ment plán lokality UNESCO.

Pracovné stretnutie ohľadom 
prípravy nominácií na zápis do 
zoznamu nehnuteľných kultúr-
nych pamiatok.
16.2. Pracovné stretnutie ohľa-
dom prípravy osláv pri príležitos-
ti 66. výročia oslobodenia mesta.  

Účasť na poslednej rozlúčke s 
občiankou nášho mesta p. Evou 
Ivaškovou. 

Uskutočnilo sa pracovné roko-
vanie vo veci riešenia aktuálnych 
problémov a zabezpečenia turis-
tickej sezóny v rekreačnej oblasti 
Počúvadlianske jazero.
17.2. Pracovné stretnutie primá-
torky mesta s ministrom kultúry 
Danielom Krajcerom vo veci   re-
konštrukcie pamiatok v meste z 
fi nančných prostriedkov progra-
mu Ministerstva kultúry SR „Ob-
novme si svoj dom“.
18.2. Mimoriadne zasadnutie 
valného zhromaždenia spoloč-
nosti Bytová správa, s.r.o.

Pracovné rokovanie ohľadom 
zmeny urbanistickej štúdie na 
Križovatke. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 9.2.2011 bola hliadka 
MsPo požiadaná OO PZ v Ban-
skej Štiavnici o poskytnutie asis-
tencie RZP  pri ošetrení  pacienta 
v lokalite Šobov. 

V ten istý deň vo večerných 
hodinách došlo v reštaurácii, 
ktorá sa nachádza v časti Pov-
razník, k rušeniu nočného po-
koja. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 

Na základe pretrvávajúcich 
problémov v oblasti dodržiava-
nia verejného poriadku  na síd-
lisku Drieňová pristúpila MsPo 
po dohode s OO PZ v Banskej 
Štiavnici k vykonávaniu každo-
dennej pochôdzky v popolud-
ňajších hodinách zameranej na 
dodržiavanie verejného poriad-
ku.   

Upozornenie 

V dôsledku zvýšeného počtu 
voľne sa pohybujúcich psov po 
verejných priestranstvách ako 
aj ohrozovania občanov tými-
to psami Mestská polícia upo-
zorňuje občanov na dodržia-
vanie VZN č. 5/2005 o vodení 
psa a pohybe psa na verejných 
priestranstvách, kde sa okrem 
iného hovorí o tom, že pes musí 
byť  označený evidenčnou znám-
kou. Vodiť psa mimo chovného 
priestoru môže len osoba, ktorá 
je fyzicky  a psychicky spôsobilá 
a schopná ho ovládnuť v každej 
situácii. Voľný pohyb psa je za-
kázaný v Mestskej pamiatkovej 
rezervácii, na sídlisku Drieňová 
a na sídlisku Juh. 

Za porušenie týchto nariadení 
sa držiteľ psa dopustí priestup-
ku podľa § 8 VZN č. 5/2005, za 
čo mu hrozí bloková pokuta 16 
€ a pri opakovanom priestupku  
možno uložiť pokutu do výšky 
dvojnásobku uvedenej pokuty.  
V opačnom prípade môže mesto 
majiteľovi psa uložiť pokutu   do 
výšky 166 €.

Jozef Mego, poverený dočasným 

vedením MsPoBanícky ples v Hoteli Grand – Matej
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Polícia informuje 

Vyhlásenie výberového konania
Mesto Banská Štiavnica, v zastú-

pení primátorom mesta, vypisuje 

výberové konanie na obsadenie 

funkcie: 

Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja 
mesta, územného plánovania a ži-
votného prostredia

Výberové konanie sa uskutoční 

dňa 11. marca 2011 (t. j. v piatok) 

o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v 

Banskej Štiavnici, č. dv. 4

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

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 28.02.2011 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica. 

Na obálke s označením: Výbe-
rové konanie – vedúci oddelenia 
výstavby, RM, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie II stupňa, odbor 
technického zamerania

Iné požiadavky:

- 3 roky praxe v danej oblasti
- občianska bezúhonnosť
- organizačné schopnosti

- odborná spôsobilosť v oblasti 
stavebníctva a verejného obstará-
vania vítaná

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

- písomnú žiadosť o zaradenie 
do výberového konania

- stručný profesijný životopis
-  overený doklad o dosiahnu-

tom stupni vzdelania
- čestné vyhlásenie o bezúhon-

nosti (u úspešného kandidáta sa 
bude vyžadovať odpis registra  
trestov nie starší ako 3 mesiace)

Mgr. Nadežda Babiaková
 primátorka mesta

1.str. Následne bola vec odstú-
pená Krajskému stavebnému úradu 
v B.Bystrici /ďalej len KSÚ/, ktorý 
potvrdil rozhodnutie tunajšieho 
stavebného úradu. Voči rozhodnu-
tiu KSÚ podala spoločnosť Tidly 
GOLEM, s.r.o., podanie na Krajský 
súd v B. Bystrici /ďalej len KS/, kto-
rý údajne zamietol podanie - ná-
mietky spoločnosti Tidly GOLEM, 
s.r.o.. Doteraz však uznesenie KS 
nám nebolo doručené. Kým nebu-
de vybudovaný náhradný zberný 
dvor Zberných surovín, nebude 
môcť byť začatá výstavba TESCA.

 Druhým problémom, ktorý tiež 
spôsobuje oneskorenie započatia 
výstavby TESCA, je fakt, že zme-
nou štátnej cesty z kategórie II. na 
I. triedu (myslí sa tým obchvatová 
komunikácia vedúca cez Križovat-
ku smerom na Sv. Anton – Ul. A. 
T. Sytnianskeho, odkiaľ by mal byť 
sprístupnený areál supermarketu) 
sa k riešeniu napojenia a úpra-
ve tejto komunikácie vyjadruje 
Slovenská správa ciest Bratislava, 
ktorá v prvej etape dala negatívne 
stanovisko k riešeniu, navrhnuté-
mu v projektovej dokumentácii z 
viacerých dôvodov. V snahe vyrie-
šiť tento problém investor zvolal 
pracovné rokovanie na pôde MsÚ 
v B. Štiavnici ešte dňa 5.10.2010 za 
prítomnosti Slovenskej správy ciest 
Bratislava, Slovenskej správy ciest 
B. Bystrica, Krajského úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácie B. Bystrica, Mesta B. Štiav-
nica a investora. Na tomto rokova-

ní vysvetlili zástupcovia Slovenskej 
správy ciest Bratislava dôvody ich 
negatívneho stanoviska a zároveň 
bol dohodnutý ďalší postup v pro-
cese povoľovania.

 Dňa 27.9.2010 Mesto B. Štiav-
nica dostalo žiadosť investora o 
vydanie stavebného povolenia na 
výstavbu supermarketu TESCO. 
Po preskúmaní stavebníkom pred-
ložených dokladov a vyjadrení 
dotknutých orgánov, priložených 
ku žiadosti o stavebné povolenie, 
tunajší stavebný úrad vyzval sta-
vebníka k doloženiu chýbajúcich 
dokladov a zároveň stavebné kona-
nie prerušil.

Stavba si vyžaduje až 4 povo-
lenia, a to Mesta B. Štiavnica, ako 
všeobecného stavebného úradu, 
Mesta B. Štiavnica, ako špeciálne-
ho stavebného úradu pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie 
miestneho charakteru (vnútroare-
álové komunikácie a parkovisko), 
vodoprávne povolenie na vodné 
stavby od Obvodného úradu ŽP v 
B. Štiavnici, špeciálneho stavebné-
ho úradu pre vodné stavby a Kraj-
ského úradu pre dopravu a pozem-
né komunikácie v B. Bystrici, ako 
špeciálneho stavebného úradu pre 
štátne komunikácie I. triedy (ide o 
úpravu komunikácie, vzhľadom na 
pripojenie areálu supermarketu na 
Ul. A. T. Sytnianskeho). Na základe 
informácií investora boli odovzda-
né do všetkých uvedených inštitú-
cií žiadosti o povolenie.

 Stavebník doložil požadované 

doklady dňa 21.1.2011, staveb-
né konanie pokračuje a na deň 
15.2.2011 je zvolané rokovanie vo 
veci vydania stavebného povolenia 
pre stavbu TESCA. Je predpoklad, 
že stavebné povolenia, ktoré sú v 
kompetencii Mesta B. Štiavnica /
ide o 2 povolenia/, budú vydané. 
Zároveň prebieha povoľovacie ko-
nanie na Obvodnom úrade ŽP v B. 
Štiavnici pre 3 objekty TESCA ako 
vodné stavby. Taktiež stavebník, čo 
sa týka napojenia na komunikáciu 
I. triedy na Ul. A. T. Sytnianskeho, 
vybavuje výnimku z noriem na 
Ministerstve dopravy SR. To bude 
potrebné pre vydanie povolenia od 
Krajského úradu pre dopravu a po-
zemné komunikácie v B. Bystrici.

 Ako je z uvedeného vidieť, po-
voľovací proces nie je jednoduchý. 
Zároveń však je potrebné povedať, 
že vzhľadom na neukončený súdny 
spor, vedený medzi spoločnosťou 
Tidly GOLEM a KSÚ, vôbec nie je 
jednoduché odhadovať skutočné 
začatie prác na samotnom objekte 
TESCA. Vôbec nevieme odhadnúť, 
kedy bude tento spor vyriešený, 
kedy bude vybudovaný náhradný 
zberný dvor a presťahovaný do no-
vých priestorov tak, aby sa reálne 
mohla začať výstavba TESCA. A 
tým nie je možné ani zodpovedať 
na otázku, kedy bude supermarket 
otvorený. Každým týždňom však 
sú nové informácie a poznatky, o 
ktorých budeme čitateľov ŠN in-
formovať“.

 Ján Novák 

Banskoštiavnické rezonancie
Policajt Obvodného oddelenia 

PZ Banská Štiavnica začal trestné 
stíhanie pre prečin Poškodzova-
nia cudzej veci podľa § 246 ods. 
1 Trestného zákona, lebo doposiaľ 
nezistený páchateľ v dobe o 19.00  
dňa 10. 02. 2011 do 06.30 dňa 11. 
02. 2011 poškodil fasádu steny na 
Základnej škole vo Svätom Anto-
ne č. 47 tak, že pomaľoval čelnú 
fasádu tejto budovy, kde striebor-
nou farbou napísal dvakrát nápis 
„CROS“ o rozmeroch 150x230 cm, 
následne vedľa vchodových dverí 
po ľavej aj pravej strane napísal 
striebornou farbou doposiaľ ne-
identifi kovateľné nápisy rôznych 
rozmerov, ďalej popísal vchodové 
dvojkrídlové dvere, kde napísal 
striebornou farbou nápis v tvare 
písmena „V“ o rozmere 170x160 
cm, pomaľoval aj stenu nad scho-
diskom, kde napísal striebornou 
farbou nápis „A BAL“ o rozmere 
120x30 cm a následne pomaľoval 
spodné presklené dvere, kde napí-
sal striebornou farbou nápis „CR“ 
o rozmeroch 100x90 cm, pričom 
pokryl približne 20 m2 plochy 
fasády, čím spôsobil škodu poma-
ľovaním fasády Základnej škole 
vo Svätom Antone č. 47 vo výške 
800.- €

Policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže podľa § 212 ods. 
2 písmena a) Trestného zákona v 
súbehu s prečinom Poškodzova-
nie cudzej veci podľa § 245 ods. 1 
Trestného zákona, ktorého sa do-
pustil neznámy páchateľ tým, že v 
čase o 22:19 hod. dňa 07. 01. 2011 
vykonal krádež vlámaním do pre-
dajne COOP Jednota v obci Ban-
ská Belá, okr. Banská Štiavnica, a 
to tak, že rozbil dvojitú sklenenú 
výplň výkladového okna, vošiel 
do vnútorných priestorov, odkiaľ 
odcudzil cigarety rôznych zna-
čiek, následne prešiel do sklado-
vých priestorov, odkiaľ odcudzil 
rôzny alkohol a z kancelárie pre-
dajne odcudzil rôzne cigarety, čím  
spôsobil COOP Jednote spotreb-
nému družstvu so sídlom Ul. 
Bystrická č. 44 Žarnovica škodu 
poškodením zariadenia vo výške 
893,99.- € a škodu odcudzením 
vo výške 225,34.- €

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš,

riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Banská Štiavnica
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11.februára primátorka mes-
ta Mgr. Nadežda Babiaková sa 
stretla so zastupujúcim rek-
torom Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave prof. 
RNDr. Jánom Kalužným, PhD, 
prof. Ing. Vladimírom Bálešom. 
DrSc., a prof. Ing. Františkom 
Janíčkom, PhD., aby spoločne 
posúdili možnosti ďalšieho 
rozšírenia vzdelávacích aktivít 
STU v B. Štiavnici.

Hostia si so záujmom prezreli 
kvalitne zreštaurované priestory 
detašovaného pracoviska Fakulty 
architektúry STU, ktoré zvyšujú 
ubytovacie kapacity na 40 miest, 
čo umožní v budúcnosti, pod-
ľa slov prof. Báleša, organizovať 
cyklické odborné školenia, napr. 
pre pracovníkov automobilového 
priemyslu, ale aj iných odborní-
kov. Pani primátorka sondovala 

možnosť otvorenia štúdia rešta-
urátorstva, (aspoň v bakalárskej 
podobe), ktoré by nadviazalo na 
existujúce odbory na Strednej od-
bornej škole S. Mikovíniho. Toto 
však bude potrebné prerokovať s 
príslušnými fakultami STU. 

Dokončenie rekonštrukčných 
prác na budove Fakulty architek-

túry uviazlo na požiadavke pa-
miatkarov urobiť strechu, aká bola 
na objekte v 17.storočí (šindeľ). 
Tento variant je pre STU fi nančne 
náročný, preto sa bude vo veci ro-
kovať ďalej. Môžeme iba dúfať, že 
sa nájde vzájomne akceptovateľný 
spôsob dokončenia rekonštrukcie.

NB

Rokovanie primátorky mesta so zástupcami STU

A aká moc bola daná človeku? 
Tomu bezmocnému, a predsa 
takému rozpínavému tvorovi, 
ktorý je rovnako, ako všetko 
živé, od vody úplne závislý? 
Zamýšľam sa nad tým vždy, 
keď počujem správy o veľkých 
ekologických katastrofách, o 
problémoch najbohatších sve-
tových metropol s nedostat-
kom pitnej vody, o nákladných 
projektoch na jej recykláciu,a-
le aj vtedy, keď sa prechádzam 
okolo našich štiavnických ja-
zier a vidím tam pohodené 
odpadky. Ešte stále si ju dosta-
točne nevážime, možno preto, 
že patríme k tým šťastnejším, 
ktorí majú pitnej vody relatív-
ne dosť.

Veľmi ma zabolel aj obraz, ktorý 
sa mi naskytol pri nedávnej pre-
chádzke popri prameni sv.Jána Ne-
pomuckého pod Červenou stud-
ňou. Poklad vyvierajúci zo zeme 
pri križovatke kedysi významných 
ciest k Zlatému mestu, chránený  
sochou mlčanlivého svätca.(Ján z 
Nepomútu bol spovedníkom krá-
ľovnej Žofi e, manželky Václava IV., 
ktorý ani pod hrozbou krutého 

mučenia a istej smrti nechcel pre-
zradiť spovedné tajomstvo.) Naši 
predkovia mali k tomuto miestu 
patričnú úctu. Nevedno, koľkých 
pocestných (najmä trhovníkov) 
osviežila čerstvá voda z prameňa, 
koľkí s vďakou položili  kvety k no-
hám svätca. Nezabúdalo sa ani na 
zvieratá, ktoré údajne pili z dreve-
ného napájadla.A čo tam nájdeme 
dnes? Ohavnú skládku prevažne 
textilného odpadu, a to len niekoľ-
ko krokov od prameňa, rozmočený, 
a od ťažkých pneumatík rozjazde-
ný terén. Naozaj by sme nemohli  aj 
my prejaviť tomuto neobyčajnému 

miestu aspoň toľko úcty ako naši 
predkovia? Odmeniť okoloidúcich 
čerstvou vodou v peknom čistom 
prostredí, prípadne im poskytnúť 
miesto k odpočinku aspoň na jed-
noduchej drevenej lavičke? Naozaj 
sme až takí bezmocní ? 

Čoskoro si pripomenieme Sveto-
vý deň vody, ktorým je 22.marec.V 
tento deň býva  zvykom o nej viac  
hovoriť, usporadúvať rôzne pred-
nášky, premietať fi lmy s tematikou 
ochrany životného prostredia.A čo 
tak prejsť od slov k činom ?

J. Bernáthová

Prameň mlčanlivého svätca
,,Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“

Zápis v ZŠ Jozefa Horáka

Dňa 09. februára 2011 sa konal 
zápis žiakov do 1. ročníka. V ten-
to deň sa do našej školy zapísalo 
56 detí, z nich má 12 detí odlože-
nú povinnú školskú dochádzku o 
jeden školský rok.

Rodičom ďakujeme za dôve-
ru a budúcim prvákom praje-
me  veľa úspechov, veríme, že aj 
v nasledujúcom školskom roku 
poskytneme našim žiakom – va-
šim deťom možnosť na vzdelanie 
a sebarealizáciu nielen vo vyučo-
vacom procese, ale aj mimo neho, 
aby mohli svoj talent, zručnosť a 
um naplno využiť.   

Mgr. Renáta Holičková

ZŠ Jozefa Horáka

Materská škola Bratská 
ul. č. 9, Banská Štiavnica

Vedenie MŠ Vás srdečne pozý-
va na zápis detí pre školský rok 
2011/2012.

Zápis sa uskutoční v termíne 
od 21.2. do 21.3. od 10.00 do 
15.00 v riaditeľni MŠ.

Naša škola je zameraná na 
enviromentálnu výchovu a sme 
zapojení do Medzinárodného 
programu Zelená škola. Ako je-
diný v školskom obvode integru-
jeme deti so špeciálnymi potre-
bami. Máme dlhoročnú tradíciu 
výučby anglického jazyka krúž-
kovou formou.

Zároveň Vás pozývame na :

Týždeň otvorených dverí v 
čase od 21.2-25.2.2011

V tomto období bude naša 
škola žiť Fašiangovými karneval-
mi, na ktorých sa môžete zúčast-
niť i vy so svojimi deťmi. 

Bližšie informácie, podmienky 
prijatia, ako aj formulár žiadosti 
na prijatie získate u riaditeľky MŠ 
( t.č.0915 968412)

Tešíme sa na Vás!

Jana Kruteková , riaditeľka 

Ospravedlnenie
V ŠN č.5/2011 v článku Tra-

dická udalosť... bol nesprávne 
uvedený autor článku. Autorom 
článku bol V.P., st. (Vladimír Po-
prac, st.). Chyba vznikla pri tech-
nickom spracovaní, za ktorú sa 
týmto ospravedlňujem.
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Budova detašovaného pracoviska Fakulty architektúry STU 

Socha sv. Jána Nepomuckého pod Červenou studňou



517. februára 2011 AKTUALITY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V týždni od 23.2. do 27.2. 2011 
sa v Banskej Štiavnici uskutoční 
druhý ročník zimného festivalu 
pre deti s názvom Zimomrave-
nie.  Aj v tomto roku bude akcia 
plná nezabudnuteľných a vý-
nimočných zážitkov najmä pre 
deti do 12 rokov. Šancu dobre 
sa zabaviť však budú mať aj 
staršie deti a ich rodičia.

Festival otvoria tvorivé dielne v 
priestoroch Slovenského banského 
múzea. V piatok 25.2. na ne nadvia-
že zaujímavá ukážka práce meračov 
v priestoroch expozície Baníctvo na 
Slovensku, ako aj pútavý program v 
penzióne Starý hostinec vo Svätom 
Antone.

Hlavný program podujatia sa 
bude konať v sobotu 26.2. Na deti 
i dospelých čaká dobrodružné pát-
ranie po meste. V mestečku sa totiž 
stratil originál vzácneho obrazu. 
Hľadanie bude plné indícií a pre-
kvapení, potrebné budú detektívne 

znalosti – na konci však ostane nie-
len dobrý pocit z vyriešenej záha-
dy. Okrem hry Mestečko sa svojho 
dočkajú aj malí fanúšikovia futbalu 
– originálny autobus FC Barcelona, 
v ktorom sa ešte pred pár mesiacmi 
vozili najväčšie hviezdy svetového 
futbalu si budú môcť pozrieť nielen 
zvonku, ale aj zvnútra a posadiť sa 
na miesto Messiho, Xaviho či Inie-
stu. Bohatý sobotný program bude 
pokračovať v priestoroch Kultúrne-
ho centra, kde sa predstavia divadlo 
Babadlo, Miro Kasprzyk, Richard 
Čanaky a Mária Podhradská, pre-
mietať sa budú slovenské rozpráv-
ky, na deti čaká množstvo tvorivých 
dielní a spoločenských hier. Večer 
program ukončí príjemné posede-
nie v penzióne Starý hostinec vo Sv. 
Antone.

Na záver akcie v nedeľu 27.2. 
odpremietajú organizátori v kine 
Akademik jeden z najúspešnejších 
rodinných fi lmov uplynulého ob-
dobia – Toy Story 3.

HLAVNÝ PROGRAM - ZIMOMRAVE-
NIE 2011 26.2.2011 Kultúrne centrum 
Banská Štiavnica

11:00 – 17:00 – Autobus šampió-

nov

10:00 - 13:00 – Mestečko 2 – hra

12:00 – moderovaný program s 

deťmi/ hry ,súťaže/

12:30 – O vtákovi Kulišiakovi /di-

vadlo/

13:30 – Škola pantomímy

14:30 – Šípková Ruženka /divadlo/

15:30 – Moderovaný program s 

deťmi

16:00 – Klaunove sny /divadlo/

17:00 – Moderovaný program s 

deťmi

17:30 – Richard Čanaky a Mária 

Podhradská

Po celú dobu- rozprávkové kino 
v pivnici, Svet hier, Komnata  šikov-
ných detí, výstava hračiek....

Kompletný program Zimomra-
venia nájdete na: http://www.ban-
skastiavnica.sk/navstevnik/kultu-
ra-a-dobra-zabava/zimomravenie/
program-2.html OKCRaŠ

Zimomravenie pohladí dušu deťom

Oživme spoločne cen-
trum Banskej Štiavnice

V súvislosti s realizáciou pro-
jektu ViTo vás srdečne pozývame 
na prvé pracovné stretnutie, tzv. 
workshop, ktorý sa uskutoční 
dňa 22. februára 2011 (utorok) 
o 15:00 hod. v budove Kultúrne-
ho centra na Kammerhofskej 1 v 
Banskej Štiavnici. 

Hlavným cieľom workshopu 
je zozbieranie a prezentovanie 
VAŠICH nápadov, myšlienok a 
predstáv o tom ako oživiť histo-
rické centrum Banskej Štiavnice. 
Workshop je určený pre každého, 
kto má záujem aktívne sa podie-
ľať na dianí a ovplyvniť rozvoj 
Banskej Štiavnice, najmä jej his-
torického centra.

Tak neváhajte a príďte, možno 
práve ten Váš návrh bude zákla-
dom premeny centra mesta na 
priestor plný života.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Banská Štiavnica - Moje 
rodisko

13.1. Paulína Pálová, 22.1. Sa-
muel Krivda, 24.1.Filip Krkoška, 
26.1.Boris Volčko, 28.1. Róbert 
Steklý, 6.2. Alexander Voštiar, 
8.2. Jakub Chovanec, 12.2. Alica 
Knezovičová.

Navždy nás opustili

15.1. Milan Petic vo veku  65 
rokov, 15.1. Mária Zenková vo 
veku 62 rokov, 19.1. Mária Dlu-
bačová vo veku 84 rokov, 20.1.  
Ing. Jozef Sámel vo veku 56 ro-
kov,  25.1. Mária Gregušová vo 
veku 83 rokov,  6.2. Ján Boháš 
85 rokov, 7.2. Emília Šišková vo 
veku 83 rokov, 4.2. Štefan Bačík  
vo veku 59 rokov, 7.2. Ján Pačesa 
vo veku 73 rokov, 12.2. Eva Ivaš-
ková vo veku 71 rokov.

Jarmila Simonidesová

Mesto Banská Štiavnica má 
bohatú históriu a neodolateľ-
né čaro okolitej krajín, čo za-
necháva v srdci človeka krás-
ne dotyky a spomienky. Stalo 
sa to i mne, keď sme sa pred 
šiestimi rokmi presťahovali do 
Banskej Štiavnice.

Musím sa priznať, že ma naše 
mesto očarilo natoľko, že som si 
začala odpisovať do zošita infor-
mácie z vývesných informačných 
tabúľ na jednotlivých historických 
budovách. Keď som sa v ŠN dočí-
tala, že od januára 2006 sa bude 
konať kurz sprievodcov, prihlásila 
som sa a urobila skúšky. Od toho 
času ma táto práca, sprevádzanie 
turistov, veľmi napĺňa. Viem sa vžiť 
do situácie turistov , ktorí prídu 
prvýkrát do nášho mesta, pocítia 
dotyk s minulosťou pri prechádzke 
strmými ulicami Banskej Štiavni-
ce. Mnohí turisti mi pri odchode 
povedali, že sú tam krásne výhľady 
a cenné pamiatky, na ktoré sa ne-
zabúda. Turistické skupiny, ktoré 
som doteraz sprevádzala, sa zaují-
mali o pomerne podrobnú históriu 
mesta , s veľkým záujmom  navšte-
vovali múzeá, výstavy, galériu ako 

aj Banské múzeum v prírode, kde 
som chodila aj tlmočiť do maďar-
činy. Nestretla som ľudí, ale ani 
žiakov, ktorí by nepočúvali výklad, 
ba naopak, často ma zasypávali 
nespočetnými otázkami. Bolo cí-
tiť, že pamiatkový fond mesta je 
silným magnetom pre turistov , 
ktorí sa s úctou pozerajú na stav-
by z minulých storočí. Očarujú ich 
unikátne pamiatky tohto mesta s 
jeho architektúrou, kostolmi, zám-
kami a meštianskymi domami. Pri 
sprevádzaní skupín sa v závere via-
cerí turisti vyjadrili, že Štiavnica si 
našla svoje miesto v ich srdciach 

a častejšie zavítajú do tohto čaro-
krásneho mesta.

Moje skúsenosti so sprevádza-
ním sú pekné a príjemné. Tých po-
núk v našom meste je veľmi veľa. 
Našou úlohou je aspoň pootvoriť 
dvere k nim a podať prvú informá-
ciu o srdci a duši Štiavnice a túto 
informáciu podať skutočne zo srd-
ca. Návštevníci potom vidia, že tu-
ristickí sprievodcovia svoje mesto 
nadovšetko milujú. Je nás niekoľko 
sprievodcov a môžem povedať, že 
každý jeden z nás túto charizmu v 
sebe má. 

Eva Kolembusová  

Postrehy zo sprevádzania mestom
F

o
to

: M
. G

a
ra

i,
 w

w
w

.m
g

p
h

o
to

.s
k

Tematické sprevádzanie Putovanie Kalváriou
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Koncom vojny bol sekundárom 
na chirurgickom oddelení v 
Banskej Štiavnici šikovný mla-
dý chirurg MUDr. Imrich Hudec, 
neskorší zakladateľ a dlhoroč-
ný primár traumatologického 
oddelenia v Banskej Bystrici.

V nemocnici sa popri lekároch 
objavili aj medici, ktorí nemohli 
ukončiť štúdium pre vojnové uda-
losti. Tak sa do štiavnickej nemoc-
nice dostal aj MUC. Gejza Novák,  
ktorý si popri práci v nemocnici 
fi nančne vypomáhal hraním na 
svadbách, ale aj Margita Remeňo-
vá zo štefultovskej rodiny, neskor-
šia manželka Dr. Majdáka.

S nástupom komunisticky 
orientovaného režimu sa začali 
politické momenty uplatňovať aj 
v zdravotníckych štruktúrach v 
Banskej Štiavnici. Úsmevný príbeh 
previerky Dr. Majdáka – tradu-
je sa, ako ho pracovník poverený 
straníckou previerkou oslovil s 
poznámkou „veľa vieš, doktor, ale 
málo čítaš!“.  Nato reagoval Dr. 
Majdák po chvíľke zamyslenia 

dotknuto ráznym vystúpením: „Ja 
som v živote prečítal viac kníh, ako 
ty celý vážiš!“. 

Začiatkom roka 1953 prišlo ne-
kompromisné nariadenie vylúčiť 
rádové sestry z verejného zdra-
votníctva. Dr. Majdák sa usiloval 
presvedčiť ich, aby sa vzdali for-
málnych prejavov rádu a naďalej 
sa venovali odbornej zdravotníckej 
práci, ktorú si tak dobre osvojili s 
tým, že im zaručí naďalej ich ná-
boženský život. Samozrejme, ta-
kúto možnosť sestry, až na jedinú 

výnimku odmietli. 
Dr. Majdák sa všemožne usilo-

val rádové sestry v nemocnici udr-
žať, proti takému silnému prúdu sa 
však kráčať nedalo: nepomohlo ani 
ultimátum – pod hrozbou odstú-
penia z funkcie dosiahol len krátky 
odklad deportácie piatich sestier, i 
tie však napokon nemocnicu v 
Banskej Štiavnici opustili...

(Pripravované do publikácie 
Banskoštiavnické zdravotníctvo).

Ing. Myron Majdák 

Žili medzi nami, (MUDr. Dionýz 
Majdák - 25.9.1901 – 29.8.1973)
Život štiavnickej nemocnice koncom vojny a päťdesiate roky

Áno. Takýto prívlastok získala 
v polovici 18. storočia Biebero-
va dedičná štôlňa, ktorá bola 
dominantným banským dielom 
ťažobného závodu rovnakého 
mena. V tomto období sa z tejto 
bane ťažilo toľko striebra a zla-
ta, ako zo žiadnej inej bane na 
svete.

Už len tento dôvod poskytuje in-
formáciu, o aké významné banské 
dielo ide.

Neporovnateľne významnejšou 
udalosťou bolo, že v jednom z jej 
prekopov bol prvýkrát na svete 
vykonaný úspešný pokus banské-
ho odstrelu. Pravdepodobne išlo o 
prekop Daniel, ktorý bol razený vo 
veľmi tvrdej hornine s cieľom pre-
skúmania žily Daniel (plocha žila 
Beiber).

Tento úspešný pokus položil zá-

klady revolučnej metódy rozpojova-
nia hornín, ktorý výraznou mierou 
zmenil spôsob vedenia – realizova-
nia banských prác, najmä pri raze-
ní banských diel a dobývaní úžit-
kových nerastov nielen v Banskej 
Štiavnici, ale čoskoro táto metóda 
bola rozšírená po celej Európe!

Realizátorom úspešného pokusu 
bol 8.2.1627 sársky dôstojník Gaš-
par Weindl, ktorý na tento účel po-
užil čierny prach. 

Autorom geniálneho nápadu po-
užiť strelnú prácu v bani bol gróf 
Montecúccoli, ktorý požiadal svoj-
ho brata generála, aby na tento účel 
uvoľnil svojho dôstojníka Gašpara 
Weindla.

Gróf Montecuccoli bol jedným z 
hlavných podielnikov Banskoštiav-
nických baní bohatej Brennerskej 
spoločnosti, ktorá od založenia v 
r. 1571 až do jej zániku roku 1640 

ovládala skoro celé banskoštiavnic-
ké baníctvo.

Ďalším významným poslaním 
tejto štôlne bolo odvodňovať a 
odvetrávať bane a sprístupňovať 
chôdzu k viacerým šachtám.

Na odvodňovaní baní patriacich 
tejto štôlni, ktorou voda vytekala, 
boli v minulosti používané najmo-
dernejšie a najvyspelejšie strojné za-
riadenia svetového významu.

Bolo však aj také obdobie, keď 
na čerpanie vody bola v prevažnej 
miere využívaná svalová energia 
zvierat. Začiatkom 18. storočia naj-
menej 400 koní zapriahnutých do 
banských čerpacích gáplov „ záso-
bovali“ vodou dedičnú Bieber štôl-
ňu. Aj to svedčí o tom, aký význam 
znamenala dedičná štôlňa pre ban-
skoštiavnické baníctvo. 

(pokračovanie v budúcom čísle ŠN).

Ján Novotný

Matka baní, všetkých baní

Samuel AMBROZI 

Evanjelický kňaz, publicista a re-
daktor (*22.3.1748 Lipt. Sielnica, † 
13.2.1806 Banská Štiavnica)

Pochádzal zo zemianskej, uči-
teľsko-farárskej rodiny, vzdelanie 
získaval na Evanjelickom lýceu 
v Bratislave a na univerzite v ne-
meckej Jene, ktorá vtedy bola 
akousi Mekkou nielen nemec-
kých, ale aj slovenských osvieten-
cov. O jeho túžbe po vzdelaní a 
záujme o súčasnú fi lozofi u svedčí 
aj to, že sa stal roku 1782 členom 
tamojšej Latinskej učenej spo-
ločnosti. Po návrate do vlasti bol 
istý čas kazateľom vo Veličnej na 
Orave, od roku 1787 v Radvani a 
od roku 1804 v Banskej Štiavnici. 
Tu zastával funkciu dištriktuálne-
ho notára a v tomto meste založil 
aj chlapčenský a dievčenský vy-
chovávateľský ústav. Zúčastnil sa 
aj založenia spomínanej učenej 
spoločnosti. Spočiatku vynikal 
ako básnik. Okrem kázní a prí-
ležitostných prejavov, písaných 
po nemecky, vydal aj dve úvahy 
o činnosti ústavu pre výchovu 
chlapcov a dievčat v Banskej Štiav-
nici v rokoch 1804 - 1805. Okrem 
vlastnej náboženskej a publicistic-
kej tvorby bol tiež v rokoch 1793 
- 1803 redaktorom novín Novi 
Ecclesiastico-scholastici Annales 
evangelicorum augustanae et hel-
veticae confessionis in Austriaca 
Monarchia (Nové cirkevno-škol-
ské ročenky…). Šírku vzdelania, 
estetické, literárne a fi lozofi cké 
názory, ale aj jeho redaktorskú po-
hotovosť a organizačný talent pri 
združovaní spisovateľov, básnikov 
i vedeckých pracovníkov, najlep-
šie spoznáme práve z Nových cir-
kevno-školských ročeniek.

J.B. (Kalendár výročí))

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.

Operačný tím pod vedením MUDr. Majdáka
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Oznamy

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom bytových priestorov. 
Bližšie informácie na www.soules-
nickebs.sk a informačnej tabuli v 
SOŠ Ľ.Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 
969 51 Ban

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ Ľ.Greinera

Pozvánky

Pozývame Vás na prezentáciu 
knihy Juraja Cintulu „Posolstvo 
obete“, ktorá sa uskutoční 24.2.2011 
o 16. hod. v ZUŠ v Banskej Štiav-
nici. Na Vašu účasť sa tešia autor, 
organizátori a účinkujúci.

Výbor Spolku slovenských žien 
ŽIVENA v Banskej Štiavnici, pri-
mátorka mesta v Banskej Štiavnici, 
Smer – SD Vás srdečne pozýva-
jú dňa 7. marca 2011 o 16. hod. 
do hotela Grand Matej v Banskej 
Štiavnici na posedenie pri príle-

žitosti MDŽ spojené s kultúrnym 
programom, malým občerstvením 
a darčekom. Tešíme sa na Vás!

SSŽ Živena 

Pozvánka na pravidelné stretnutie 

baníkov a ich priateľov

Dňa 25. februára 2011 o 16.00 
hod. v baníckej krčme u pána Ka-
rabellyho sa uskutoční pravidelné 
piatkové posedenie baníkov a ich 
priateľov. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Tanečná škola

POS Žiar nad Hronom otvára  
tanečnú školu WANTED - tanečný 
štýl : street dance.

Lektor : Štefan CHLEBO, majster 
a vicemajster Slovenska v hip-hope 
za rok 2010.

Zápis: 25. 2. 2011 o 15.00 hod. v 
Pohronskom osvetovom stredisku 
Žiar nad Hronom, Duklianskych 
hrdinov 21 (za Planetáriom). Účasť 
nie je vekovo obmedzená. 

Bližšie informácie: A. Kmetko-

vá, č.t.: 0908 962 514, kmetkova@
osvetaziar.sk

Obec Podhorie, ako zriaďovateľ 
Materskej školy, oznamuje, že pri-
jíma deti na školský rok 2011/2012 
(v prípade potreby aj skôr) od veku 
dvoch rokov. Bližšie informácie na 
tel.č.: 045/699 21 25 alebo 0915 817 
675.

Tvoja kniha 
života sa na-
vždy zavrela 
na 65. strane. 
Dňa 25. febru-
ára uplynie 1. 
rok od smrti nášho milova-
ného manžela, otca, starého 
otca a príbuzného Petra Ha-
laja. Kto poznal, spomenie si, 
kto mal rád, nezabudne. Na 
hrobe kytica, kahanec svieti, 
spomienka od manželky, dcé-
ry a vnučky.

OZNAMY

Oznamy Pedikúra

Napadlo vám niekedy rozmýš-
ľať o nohách? Ako sa cítia, čo po-
trebujú? Asi nie...iba sa spolieha-
me na to, že nás budú nosiť celý 
život. Zaslúžia si teda, aby sme sa 
o ne príkladne starali. Pedikúra 
dnes patrí k bežnej starostlivos-

ti ako kozmetika, úprava vlasov, 
manikúra, masáže, a preto som 
rada, že vám môžem túto službu 
ponúknuť. Mám skúsenosti, že 
počas letných mesiacov navšte-
vujú ľudia pedikúru častejšie, 
pretože „nôžky máme akosi viac 
na očiach“. To neznamená, že v 
ostatných mesiacoch ošetrenie 
nepotrebujú. Pre dobrý pocit a 
pekný vzhľad na chodidlách je 
návšteva pedikúry raz do mesia-
ca, aj vaším relaxom v pohodlnom 
kresle s príjemným ošetrením. 
Mnoho ľudí si myslí, že pedikúra 
je o úprave nechtov a následnom 
nalakovaní - to sú len estetic-
ké výkony, ale opak je pravdou, 
nakoľko je veľa ľudí, ktorí trpia 
zarastajúcimi nechtami, popras-
kanými pätami, majú kurie oká, 
otlaky a pod. Veľa ľudí má hrubé 
zrohovatené nechty a hanbia sa 
ísť k pedikérke. Pri práci použí-
vam špeciálny prístroj s podia-
mantovými brúskami. Rada vám 
s tým pomôžem, tak odložte pro-
sím svoje zábrany a urobte niečo 
príjemné pre svoje nôžky a pre 
seba. Ponúkam vám KLASICKÚ 
(MOKRÚ) PEDIKÚRU, pri kto-
rej sa odstráni zhrubnutá koža 
na chodidle a upravia sa nechty a 
vykonajú úkony potrebné vzhľa-
dom na rozsah. Ďalšia SUCHÁ 
(MEDICIÁLNA) PEDIKÚRA je 
najvhodnejšia pre starších ľudí a 
ľudí trpiacich diabetes, nakoľko 
ich koža je veľmi jemná, citlivá 
a je nebezpečné používať ostré 
predmety. Nakoniec na želanie 
zákazníčky sa nechty nalakujú, 
pričom láčik vám vydrží niekoľ-
ko týždňov so zárukou J. 

Stačí sa len objednať na čísle 
0908 933 882.

MARTINA JARABEKOVÁ
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Inzercia

Dňa 2. februára 2011 prijal 
prezident SR Ivan Gašparovič v 
prezidentskom paláci delegáciu 
Slovenského poľovníckeho zväzu 
(SPZ) a Slovenskej poľovníckej 
komory (SPK): Ing. Tibora Le-
bockého – prezidenta SPZ a SPK, 
Doc. Ing. Juraja Cibereja, CSc. 
– viceprezidenta SPZ, riaditeľa 
ústredia SPZ – Dr. Imricha Šubu 
a riaditeľa Múzea vo Sv. Antone 
Ing. Mariana Číža. Na stretnutí 
boli prítomní aj Milan Čič, Marian 
Parkányi, Peter Priputen a Marek 
Trubač. Prezident SPZ a SPK odo-
vzdal hlave štátu zlatú medailu, 
udelenú pri príležitosti 90. výročia 
organizovaného poľovníctva na 
Slovensku a riaditeľ Múzea vo Sv. 
Antone odovzdal prezidentovi SR 
pamätnú medailu „20 rokov Dní 
sv. Huberta“. Prezident SR, ktorý je 
pravidelným návštevníkom sväto-

hubertovských osláv vo Sv. Anto-
ne, sa kvôli zahraničnej pracovnej 
ceste v Číne nemohol zúčastniť na 
jubilejnom - 20. ročníku v roku 
2010, no opäť potvrdil, že vždy, 
keď mu to pracovné povinnosti 
umožnia, rád príde. Na prijatí dis-
kutovali prítomní s prezidentom 
SR o aktuálnych stavoch poľovnej 
zveri, o jej životnom prostredí, o 
rozšírení počtu medveďov i o naj-
novších aktivitách SPZ. Prezident 
SR sa zaujímal aj o stav príprav 
celoslovenskej poľovníckej výstavy 
„Poľovníctvo a príroda“ i o 21. roč-
ník Dní sv. Huberta. Ako mnoho-
ročný člen SPZ vyslovil spokojnosť 
s prácou poľovníckej organizácie 
a v rámci poľovníckej kultúry i s 
prácou Múzea vo Sv. Antone a s 
každoročne úspešnou realizáciou 
Dní sv. Huberta. Bolo to prvýkrát 
v históri, keď bol riaditeľ Múzea vo 

Sv. Antone na ofi ciálnom prijatí u 
prezidenta SR.

 Ján Novák

Pocta svätoantonského múzea prezidentovi SR

Obyvatelia nášho mesta už  iste 
zaregistrovali novú atrakciu pre 
turistov, ale aj samotných Štiavni-
čanov - malý pivovar ERB s rešta-
uráciou. Čo je už ale menej známe, 
v ERBe sa ukrýva aj ozajstné diva-
dlo, veľmi netradične umiestnené 
nie v podzemí objektu, ale v jeho 
podkroví. Odmenou za výstup po 
schodoch až hore bude návštevní-
kovi pohľad na komorné divadlo, 
do ktorého sa vojde presne 111 ľudí. 
Človek sa čuduje, kde sa tam nabra-
lo, dýcha atmosférou čias dávno mi-
nulých. S červeným polstrovaním 
sedadiel a oponou pripomína malé 
pražské divadielka. Na ERBáckych 
"doskách, ktoré znamenajú svet" už 
vystupovali herci ako Luděk Sobo-
ta, Zuzka Krónerová alebo Roman 
Féder so svojou skupinou Funny 

Fellows. Divadlo ERB totiž nemá 
svoj divadelný súbor, spolupracuje 
so slávnymi slovenskými a českými 
divadlami a divadelnými súbormi.

"Snažili sme sa pridať k chutnému 
pivu a jedlu aj nejaký zážitok tak, 
aby hosť od nás odchádzal s poci-
tom príjemne a hodnotne strávené-
ho času. Myslím, že sa to podarilo." 
prezrádza koncepciu ERBu Mária 
Radová - jeho spolumajiteľka a zá-
roveň manažérka. "S programom 
divadielka neustále pracujeme, 
snažíme sa vyhovieť vkusu našich 
návštevníkov a prinášať hodnotné 
umelecké diela tak, aby hostia vždy 
odchádzali s príjemným spomien-
kami na nás a naše mesto. Štiavni-
ca bola vždy považovaná za mesto 
umelcov a kultúry, chceme jej troš-
ku priniesť aj my, tak, aby Štiavnica 

bola kultúrna nielen počas letných 
mesiacov." 

Cieľom ERBu je aj to, aby Štiav-
ničania a ľudia zo stredného Slo-
venska nemuseli cestovať až do 
Bratislavy, aby videli niektoré pred-
stavenia a známe tváre slovenského 
a českého "hviezdneho divadelného 
neba", ktoré inak vzhliadnu len v 
televízii. ERB ich prinesie Štiavni-
čanom - znie krédo manažmentu 
prvého štiavnického divadla.

Najbližšie - 5. marca sa chystá 
v ERBe vystúpiť Zuzana Tlučko-
vá, Jožo Pročko a Marián Labu-
da mladší v komédii HĽADÁ SA 
NOVÝ MANŽEL - predstavenie 
bratislavského divadla Teatro Wus-
tenrot a šepká sa, že to bude opäť 
veľmi vydarený večer v Štiavnici...

Ing. Lucia Gašparová

V Banskej Štiavnici máme divadlo

Z vlastnej tvorby

Banícky ples
Banícky ples zase u Kaníka 
majú,
čierne uniformy chlapi si 
chystajú.
Mestečko podchvíľou spomína 
na časy, 
keď baník nad ránom vráti sa 
domov ustatý.
To je len spomienka na pekné 
chvíle,
keď baník po lône sa zastavil 
na pive.

Zasadnutie poslancov
Štiavnica je pekné mesto,
poslanci spravili gesto. 
A namiesto zasadnutia, 
primátorku oni nútia, 
nech si zmení rozhodnutia.

MK 

Stratená Vločka
Lieta vločka po lese
kam ju vietor zanesie.
A vtom vločka maličká - kričí:
"Kde je moja mamička?"
Lieta vločka sem i tam.
"Kde sa teraz podieť mám?"
Malá vločka hľadá mamu.
"Nenechávaj ma tu samu!"
A hneď na to mamička
doletela z nebíčka.

Danielka Motičáková, ZŠ J. Horáka

Báseň o šťastí
Padajú vločky do dlane
a kvitnú v nej - len chvíľu.
Uprostred krásy polárnej
cítim to šťastie  rozmarné, 
čo v dlani stráca silu.
Uchopiť jeho opraty
pokúšali sa mnohí
a potom zlatou podkovou
podkuť mu chceli nohy.
Lisovali ho v štvorlístkoch,
šli za ním na kraj sveta,
bezhlavo zbrane tasili…
Ono sa v putách zmieta.
Skromnejšie  snime o šťastí
a nechcime ho vlastniť.
Žime ho v každom nádychu, 
či v stretnutí na chodníku,
úsmeve, vločke, básni…

J.B

Posledná báseň
Aj keby som vedela,
že zajtra sa všetko skončí,
že je už všetko márne,
že už nič netreba, dnes ešte na
píšem poslednú báseň.
O tebe, pre teba, Láska.

M. Petrová.



917. februára 2011

Štvrtok 24.2.2011 

KATKA 
Dráma, Česko, 2010, far., 90 min, MP: 15 , Vstupné: 2 Euro, S preu-
kazom FK: 1,50 eur
Film Heleny Třeštíkovej je unikátnym časozberným dokumentom, ma-
pujúcim štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zá-
pasu so závislosťou. Prečo začala brať drogy? Ako sama hovorí – chce-
la sa odlišovať. Píše sa rok 1996 a vtedy devätnásťročná Katka žije v 
terapeutickej komunite Sananim v Němčiciach s nádejou na obyčajný 
život – túži mať priateľa a raz aj rodinu. Happy end sa však nekoná. 
Režisérka zaznamenáva vo fi lme rok za rokom Katkino klesanie nižšie 
a nižšie po špirále krádeží, prostitúcie, fyzického i psychického chátra-
nia, po špirále, prerušovanej len občasným vzopätím nádeje a odhod-
lania s drogou skoncovať. Jej túžba je úprimná, droga však nakoniec 
vždy zvíťazí. Podarí sa Katke konečne nájsť silu vo chvíli, keď otehotnie 
a budúce materstvo jej ponúkne životnú motiváciu?
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Sobota 26.2.2011 

FOTRI SÚ LOTRI
Komédia, USA, 2010, 98 minút, MP-12,Vstupné: 2,30 eur
Najhoršou vecou v živote Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho svokor Jack 
Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za ten čas, čo žije s dcérou býva-
lého elitného agenta tajných služieb, stačil zvyknúť. Vzťah vzájomne 
trpenej tolerancie prežil fázu zoznamovania, svadobných príprav, do-
konca aj vzájomného stretnutia rodičov Grega a jeho ženy Pam (Teri 
Polo). V treťom diele Jebalovej komediálnej rodinnej kroniky sa však 
schyľuje k Veľkému tresku. Greg sa konečne chce stať neformálnou 
hlavou rodinného klanu, čomu sa pochopiteľne Jack bráni zubami 
nechtami.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v den-
nom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra 
na Kammerhofskej 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

Jožo Pročko, Zuzana Tlučková a Marian Labuda 
ml. v bláznivej komédii Mira Gavrana 

„Hľadá sa nový manžel“

Sobota 5. marca 2011 o 17 hod.
V divadle Pivovaru Erb, Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica
Predpredaj vstupeniek v reštaurácii 
Pivovaru Erb.
Viac info na www.pivovarerb.sk

Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
10.2.2011: „Zbojníci žiadajú od 
teba život alebo peniaze, ženy jed-
no aj druhé.“ Výhercom tento týž-
deň sa stáva Zuzana Husarčíková, 
I. Krasku 18, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok 

J.Rouxa:  

A., Schoval, ústa po česky, plá-
tená obuv, B., Začiatok tajničky, 
polomer, pilo, koncovka zdrobne-
nín,  C., Tonko, 2.časť tajničky, D., 
Stupaj, judejský kráľ, osobné zá-
meno, Erik, E., Epidémia, staraj sa, 
rozdeľuj, F., Ozn. áut Španielska a 
Luxemburska, 4 v Ríme, oznáme-
nie, eman a ampér, 51 v Ríme, G., 
Usvedčujúci, prostriedok, otrok, 
patriaci Elle, H., Osobné zámeno, 

choroba nôh, čuv, orol nemecky,  
I., 3. časť tajničky, 501 v Ríme, J., 
Zvuk pri pozeraní do hrdla, tele-
vízna stanica, omotaj, stred slova 
pichám, ruská rieka, K., Polomer, 
kráľ, patriaca Ane, škrabka na 
pluh, L., Koniec tajničky, odlišní, 
patriaca Adrovi, M., Slovenské 
mesto, farba, Liana s hrubicou, 

1., Vysloboďme, dohotov obed, 
pracuj ihlou, 2., Účet v banke, 
výplata po štiavnicky, strkal, 3., 
Náuka o rečnení, brána, 4., Pat-
riaci Yzopovi, stred slova hodina, 
dávaj jed, 5., Druh masla, vedela, 
citoslovce smiechu, 6., Morský ži-
vočích, ozn. áut Rakúska a Zam-
bie, minerálna voda, liter, 7., Nezá-
konná novina, 8., Druh lieku, boh 
Slnka, nekoná, draslík, 9., Kockavá 
látka, umiernia exp., 10., Alan išiel 
česky, miesta pre vychádzanie, 11., 
Prehovorila, ničí sa, 12., Tvrdé 

drevá, hnojivo, osobné zámeno, 
13., Eman, surovina na výrobu 

porcelánu, slovenská rieka.
Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM A PIVOVAR ERB POZÝVAJÚ
Vtipy na tento týždeň

„Slečna, vy vyzeráte čím ďalej 
tým lepšie“

„Naozaj?“
„Áno a čím bližšie, tým hor-

šie.“

Tacká sa opitý po ulici. Stretne 
policajta a pýta sa ho:

- Pán policajt, kde je druhá 
strana ulice?

- No predsa hneď vedľa.
Opilec na to:
- Neser ma, tam som bol a po-

vedali mi, že je to tu. 
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Manželstvo by sme mohli pri-
rovnať krbu, v ktorom horí 
oheň lásky a vytvára tak prí-
jemné teplo domova. Oheň je 
však potrebné udržiavať a sta-
rať sa oň, aby nevyhasol. Dobré 
partnerské vzťahy sú jedným 
zo základných predpokladov 
pre kvalitný život jednotlivcov 
a spoločnosti. K tomu, ako mô-
žeme  tieto vzťahy rozvíjať, nás 
môžu inšpirovať nasledovné 
podnety:

Desať rád pre manželky:

1. Zaujímaj sa o manželovu prá-
cu v zamestnaní, o jeho záujmy a 
podporuj ho v nich.

2. Poskytni mu možnosť (slobo-
du a čas), aby sa mohol svojim zá-
ujmom venovať.

3. Nebuď mu ani dcérou, ani 
matkou, ale partnerkou.

4. Neočakávaj, že bude nadšený 
nekonečnými popoludňajšími ná-
kupmi.

5. Ak prídu k manželovi na náv-
števu priatelia či kolegovia z práce, 
správaj sa k nim milo a nenútene.

6. Manžel je tiež len človek, ber 
ho takého, aký je. Nečakaj, že bude 
dokonalý, že ti poskytne okamži-
té naplnenie všetkých potrieb. To 

môže iba Boh.
7. Ak manžel príde s neobvyk-

lými nápadmi, ber ho s humorom. 
Daj sa prehovoriť, ak dostane chuť 
stráviť víkend v chate bez vody a 
elektrického prúdu.

8. Pestuj vlastné záujmy, veľa čí-
taj a s novými poznatkami sa deľ 
s manželom. Keď tvoj duchovný, 
kultúrny a psychický vývoj neosta-
ne na jednom bode, bude tvoj život 
zaujímavý aj pre partnera.

9. Dobývanie robí partnera zau-
jímavým a udržiava v manželstve 
„iskru“ Dbaj na to, aby takéto „do-
byvateľské ťahy“ u vás nechýbali.

10. Ak organizuješ pekný ro-
mantický večer vo dvojici, informuj 
o tom muža vopred, aby si mohol 
zariadiť svoje povinnosti na praco-
visku.

Desať rád pre manželov:

1. Dovoľ manželke, aby sa podie-
ľala na tvojej práci. Rozprávaj sa s 
ňou o všetkých radostiach a staros-
tiach na pracovisku.

2. Ženy majú rady rozhodných a 
cieľavedomých mužov, nie však tvr-
dohlavcov.

3. Dokáž svojej manželke, že si ju 
ceníš aj tým, že sa jej spýtaš na jej 
mienku a rešpektuješ ju.

4. Dopraj jej pocit, že je pre teba 
niečím výnimočným.

5. Denné drobné nežnosti udr-
žiavajú lásku pri živote.

6. Vyjadruj svoju náklonnosť k 
manželke aj v prítomnosti priateľov 
a spolupracovníkov.

7. Aj keď sa dnes tvrdí opak – 
väčšina žien oceňuje ústretovosť, 
rytierskosť a dobré maniere.

8. Malé neočakávané pozornos-
ti tvojej manželke ukazujú, že na 
ňu myslíš a chceš jej urobiť radosť. 
Pekná kytica jej vždy dobre padne, 
nielen na narodeniny či výročia so-
báša.

9. Väčšina žien má zmysel pre 
romantiku. Ponamáhaj si fantáziu a 
tu a tam túto jej potrebu uspokoj.

10. Uznanie a vďačnosť za dobré 
jedlo a čerstvo vyžehlenú bielizeň 
majú byť samozrejmosťou.

Vytrvalo pracovať na rozvoji vzá-
jomného vzťahu sa oplatí. Prináša 
to dobré výsledky a rôzne výhody 
oproti tým, ktorí tak nerobia. Cie-
ľom takejto práce na rozvoji vzťa-
hov sú kvalitné manželské vzťahy. 
Staňme sa zručnými v rozvíjaní 
vzájomných vzťahov s najbližšou 
osobou.

K Národnému týždňu manželstva 
Ľubomír Počai.

Láska v manželstveManželská anketa
Prezradíte nám svoj recept na 

šťastné manželstvo ?

,,Vzájomná dôvera, tolerancia a 
schopnosť odpúšťať. A samozrej-
me kuchárske umenie manželky, 
pretože aj keď sú duchovné hod-
noty veľmi dôležité, dobré jedlo 
je predsa len základom pohody a 
spokojnosti v rodine.“

M. B.+ Š. B.= 40 r. spolu

,,Sme temperamentný pár, ,,Ta-
lianske manželstvo“ so všetkým, 
čo k nemu patrí.

Búrky, slzy, žiarlivostné scény, 
búchanie dvermi. Naozaj sa spo-
lu nenudíme, lebo uzmierovania 
trvajú dlhšie ako samotný kon-
fl ikt.“

D. L +J. L.= 7r.spolu

,, Recept na šťastné manželstvo? 
V našom prípade jednoznačne 
láska, zmysel pre humor a dobré 
jedlo.“

K. U.+ J.U.=16 r. spolu

,,Vzájomná úcta, tolerancia, 
zhoda v zásadných životných 
otázkach, priestor pre vlastné zá-
ujmy, podpora jeden druhého v 
zložitých životných situáciách, 
riešenie vzniknutých problémov 
triezvou hlavou, schopnosť od-
púšťať.“            E .B. +V .B.= 42 r. spolu

,,Naša prvotná zamilovanosť ča-
som prerástla v lásku i priateľstvo 
zároveň. Spájajú nás spoločné zá-
ujmy, aktivity, spomienky, vieme 
si pomôcť, poradiť, vypočuť jeden 
druhého. Nevieme si predstaviť 
inú podobu šťastia.“

Z.M.+P.M.= 49r.spolu

Pýtala sa a za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

DSSJP v Majcichove vyhlasuje V. 

ročník súťaže Palárikovi nasledov-

níci.

Literárna a výtvarná tvorba.

Podmienky súťaže:

Do literárnej súťaže sa môžu 
prihlásiť autori so svojou nepubli-
kovanou tvorbou poézie a prózy na 
voľnú tému. Na vrchnom liste kaž-
dej práce v pravom rohu prosíme 
uviesť presné údaje: meno, priez-
visko, 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 výsta-
vách či hodnotené  na výtvarných 
súťažiach. Prácu je potrebné ozna-
čiť menom autora a priložiť lístok s 
presnými údajmi: meno, priezvisko, 
adresu, vek autora.

Výtvarné práce budú hodnotené 
v spoločnej kategórii.

Práce je potrebné odovzdať riadi-
teľovi školy alebo osobne predsed-
kyni DSSJP Mgr. Monike Šturdíko-
vej do 15:03.2011.

Upozornenie:

Práce zaslané po uzávierke ne-
budú do súťaže prijaté. Práce, ktoré 
nebudú spĺňať všetky uvedené for-
málne náležitosti, nebudú hodnote-
né. Predpokladaný termín slávnost-
ného 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 Ra-
ková, OÚ Starý Tekov, OÚ Štiavnic-
ké Bane, Mesto Banská Štiavnica, 
Trnavský samosprávny kraj, Spo-
lok sv. Vojtecha v Trnave, Arcibis-
kupské gymnázium P. Jantauscha 
v Trnave, Pedagogická a sociálna 
akadémia bl. Laury v Trnave, OZ 
Životnými cestami Jána Palárika.

Mária Petrová

Palárikovi nasledovníci

Poznanie

Som z Tvojho rebra zrodená,
boli sme jedno telo.
Jablko stromu poznania
slastne nás rozochvelo.
Asi tak chutil prvý hriech,
nesmelo, sladko, krásne...
Nádherný zmätok, plač i 
smiech,
plameň, čo v nás už nevyhasne.
Zamkni, Boh, brány Edenu,
raj sme my, keď sme vedno.
Pre chvíľu prvú- poslednú,
opäť sme telo jedno.

J.B.
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Inzercia

Hoci máme za sebou viac ako 
polovicu februára a pani zima 
nás naďalej častuje svojím síce 
suchým, no mrazivým počasím, 
opýtal som sa kompetentných, 
ako prebieha zimná príprava v 
ich kluboch.

FK Baník Š. Bane, 4. liga sk. JUH:

Š. Bane – Lutila 1:4
Gól: Š. Košarník – hralo sa 5.2. 

na ihrisku s umelým povrchom v 
Žiari nad Hronom.

Š. Bane – V. Krtíš 2:6 (2:4)
Góly: Michálek 2 – hralo sa 12.2 

na ihrisku s umelým povrchom vo 
Zvolene. Informácie poskytol pre-
zident klubu Ján Daubner.

II. trieda sk. JUH:

Prenčov: (J. Dolinský, hrajúci 
tréner): Keďže naša súťaž začína 
o 2 týždne neskôr ako súťaže, v 
ktorých je 14 a viac účastníkov, my 
začíname s tréningami 20.2. Tré-
novať budeme v piatky a v nedele 

budeme hrávať prípravné zápasy. 
Prvý 27.2. v Žemberovciach. 

B. Belá: (R. Pavlík, tréner): Naše 
mužstvo začalo s tréningami mi-
nulý týždeň, prvý prípravný zápas 
odohráme v marci na pôde súpera. 
Máme problém s tým, že predajom 
fi rmy Dinas sme prišli o tréningové 
ihrisko pod Halčianskym jazerom, 
ktoré sa stalo majetkom nových 
majiteľov a my tu už nemôžeme 
hrať prípravné zápasy.

Roman Kuruc  

Futbal - prípravné zápasy

V Banskej Bystrici na OŠG sa 
13.2.2011 (nedeľa) konali Halové 
majstrovstvá Slovenskej republiky 
veteránov v ľahkej atletike. Zišli 
sa tu atléti rôznych vekových kate-
górií, hlavne tých starších, zo Slo-
venska aj z Maďarska. Naše mesto 
malo zastúpenie jedného preteká-
ra, ktorý štartoval v troch bežec-

kých disciplínach, kde bol dvakrát 
bronzový a raz štvrtý. 
Výsledky: 

3000 m, čas, čas po prepočte, body
4. Matis Daniel

10:57,22 9:48,41 763
1500 m 

3. Matis Daniel 
5:17,13 4:40,92 739

400 m

3. Matis Daniel
68,22 60,14 720

K dosiahnutým výkonom bla-
hoželáme a držíme palce k ďalším 
úspechom. 

red

Halové M-SR veteránov v ľahkej atletike

Oznam - prerušenie 
prevádzky

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
Banská Štiavnica, že v čase od 
28.2.2011 do 07.03.2011 bude z 
dôvodu výmeny vody v plavec-
kom bazéne prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň zatvorená. Pre-
vádzka bude opätovne otvorená 
od utorka 08.03.2011. 

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca plavárne

Mestské kúpele – Plaváreň
vás pozývajú

 
dňa

27.2.2011 od 14:00 hod.
na vstup do bazénu:

GRÁTIS – FREE – ZADARMO

Sprievodné akcie:
- Vodník, Vodné víly
- Karneval – deti aj dospelí
- Maľovanie na telo
- Hry a Súťaže /vo vode aj na 

suchu/
- Chytanie Kaprov
- Karaoke

Banskoštiavnický FOTOKLUB 

BLUR a Mesto Banská Štiavnica 

vás pozývajú na premietanie 

diapozitívov fotografa Martina 

Lutonského pod názvom

"SPOMIENKY NA JAPONSKO 
1999".

Premietanie sa uskutoční dňa 
18.02.2011 o 18:00 v Kultúrnom 
centre na Kammerhofskej ulici č. 
1, v klenbovej miestnosti.

Srdečne vás pozývame na 
premietanie fotografi í zo života 
japonských miest Tokyo, Sendai 
a Kamakura. Vstup je zdarma! 
Tešíme sa na vás!

Svätý Anton – v dňoch 04. a  12. 
februára 2011 sa uskutočnil na 
ľadových ihriskách X. ročník 
hokejového turnaja O pohár 
stavebno – stolárskej fi rmy 
Binder. Turnaj sa uskutočnil 
za účasti štyroch hokejových 
mužstiev – Juniori, F. Binder,  
Starí páni a obhajca vlaňajšie-
ho prvenstva HK Svätý Anton – 
s nasledujúcimi výsledkami:

Juniori – F. Binder 

2:  11 (1:3; 1:8)
HK Sv. Anton – St. páni 

4 : 3 (2:1; 2:2)
St. páni – F. Binder 0 : 5 kont.

Juniori – HK Sv. Anton 

2 : 4 (0:2; 2:2)
St. páni – Juniori 0:  5 kont.

HK Sv. Anton – F. Binder 

4 : 8 (2:2;0:3;2:3)
Konečné poradie turnaja:

1. Firma Binder 3 3 0 0 24: 6 6 b.
2. HK Sv. Anton 3 2 0 1 10:13 4 b.
3. Juniori 3 1 0 2 9:15 2 b.
4. Starí páni 3 0 0 3 3:14 0 b.

Vyhodnotenie hráčov turnaja:

Najlepší brankár – Michal  Kruž-
lic,  Lukáš Toryský

Najlepší strelec – Jakub Halaj 
ml. (F. Binder) – 6 gólov

Pohár Fair play – Miroslav Ha-
laj (St. páni), Marian Pachinger 

(HK),
Michal Boroška (Juniori), Vla-

dimír Baranai (F. Binder)
Anton Jusko

X. ročník hokejového turnaja

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

Kúpim alebo vezmem do prená- 
jmu 1-izbový byt (lokalita Dolná 
ul., Križovatka, Povrazník), tel.č.: 
0910 957 557

Predám 3-izbový prerobený byt  

na Ul. L. Svobodu, tel.č.: 0902 283 
433

Predám 3-izbový prerobený, za- 
riadený byt na Drieňovej (Energe-
tikov 8), tel.č.: 0911973 200

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej, 68m2, po rekonštruk-
cii, cena dohodou, tel.č.: 0903 264 
142

Predám 4-izb. prerobený byt  
na Drieňovej. cena 29 000€, zn.: 

ihneď, tel.č.: 0902 882 707
Dám do prenájmu garáž vo dvo- 

re RD, tel.č.: 0904 648 815
Predám 2-izbový byt s balkó- 

nom, čiastočne prerobený, zatep-
lený, v osobnom vlastníctve na 
Dolnej ulici, cena dohodou, tel.č.: 
0903 203 082, 0911 152 114

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 791

Predám pozemok (15 árov) v  

BŠ, cena za 1m2/23€, tel.č.: 0915 
740 261

Ak poznáte niekoho, kto chce  
predať svoju nehnuteľnosť, a v 
prípade, že daná nehnuteľnosť sa 
predá cez www.realitor.sk vypla-
tím Vám fi nančnú odmenu 200€, 
tel.č.: 0905 148 574

Predám 3-izbový luxusný byt  
po rekonštrukcii v centre BŠ, 2. 
posch., tel.č. 0903 795 775

Realityyyyyyyy
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INZERCIA

Služby

Prenajmeme 2 – iz-
bový byt ( 68,12 m²) na 
ulici A.T.Sytnianskeho 
2 (oproti autoškole 
Bosák). Mesačný nájom 
222 € + energie. Kon-
takt: 0915 826 295

PONÚKAME NOVÝ GSM 
PROJEKT,

ZABEZPEČÍME ZAŠKOLENIE 
ZDARMA,

ZAUJÍMAVÉ FINANČNÉ 
OHODNOTENIE,

MOTIVAČNÝ PROGRAM + 
BONUSY.

Info na: SIMkarta@hallo.ws

Manžela Vám nahradím, v 
byte všetko opravím

• Všetky malé domáce práce • Vŕ-
tanie do panelu • Výroba skriniek na 
mieru • Výroba a montáž kuchyn-
ských liniek • Montovanie skriniek • 
Montovanie podláh • Oprava nábyt-
ku Tel.č.: 0905 785 447

InzerciaSTRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

BÚRANIE-STAVBA-OPRAVY-
NÁTERY-ÚDRŽBA + pílenie a 

ošetrenie problémových stromov
tel. č. 0905 943122, 0948 012919, 

e-mail: barni@zoznam.sk

Prenajmeme 1 – izbo-
vý byt ( 47,88 m²)  na 

ulici A.T.Sytnianskeho 
2 (oproti autoškole 

Bosák). Mesačný nájom 
176 € + energie. Kon-

takt: 0915 826 295

„Vonkajšia krása je o to 
cennejšia, o čo viac vnú-
tornej krásy skrýva.“

QUAPA
Obchodík so zdravou 

výživou

• Makrobiotiká
• Bezlaktózové potraviny
• Bezlepkové potraviny
• Dia, Bio potraviny
• Kvitnúce čaje
• Doplnkový tovar
• Netradičné darčeky
Najdete nás pod poštou
Dolná 1818, B.Štiavnica

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371

Stavebná fi rma ponúka kom- 
pletné stavebné práce (bytové 
jadrá, rekonštrukcie, maľovanie a 
pod.). Jarné zľavy do – 20%, tel.č.: 
0903 111 512

Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

Ponúkam palivové drevo na- 
pílené naštiepané klátiky cena 
1prm/40€, dovoz dohodou, tel.č.: 
0944 200 347

Spracujem jednoduché a podvoj- 
né účtovníctvo aj DPH, tel.č.: 0915 
200 636

Doprava tovaru dodávkou do  
1,3 t, tel.č.: 0908 618 563

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

Predám starožitné funkčné har- 
mónium zn: LUCAS KOLLER z 
prelomu storočia. Cena: 300,-EUR 
alebo dohoda, tel.č.: 0902 882 707


