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Inzercia

Položením kytice kvetov k Po-
mníku padlých vedením mesta 
– primátorkou Mgr. Nadeždou 
Babiakovou,  predsedom ZO 
SZPB p. Antonom Gregussom 
a predsedníčkou MO HZDS p. 
Martou Boroškovou – sa  zača-
la pietna spomienka na hrdi-
nov II. svetovej vojny pri príle-
žitosti 66.výročia oslobodenia 
nášho mesta Červenou a Ru-
munskou armádou.

Podujatie pokračovalo v Klube 
seniorov, kde prítomných privítal 
podpredseda ZO SZPB p. Vladimír 
Poprac st.

Do kultúrneho programu prispeli 
p. Jolana Šamová, predsedníčka Ži-
veny, príležitostnou básňou Trpké 
spomienky a detičky z MŠ na Ulici 
1.mája pásmom ďakovných veršíkov, 
baníckymi a slovenskými piesňami.

Hlavný príhovor predniesla pri-
mátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-
biaková (uverejňujeme ho samo-
statne v plnom znení). 

Minister obrany Ľubomír Galko 
udelil vyznamenanie Odznak voj-
nového veterána voj. Martinovi Lu-
káčovi, ktorý mu odovzdal p. Pavol 
Adámy, podpredseda Oblastného 
výboru SZPB v Žiari nad Hronom.

Na záver zástupca primátorky 
mesta JUDr. Dušan Lukačko zabla-
hoželal prítomným ženám k blížia-
cemu sa sviatku MDŽ a obdaroval 
ich červeným karafi átom. 

NB

Príhovor primátorky mesta 
Mgr. Nadeždy Babiakovej:

Vážení členovia ZO SZPB, váže-
ní občania, vážení prítomní!

Dňa 6. marca si pripomíname 
66. výročie oslobodenia nášho 
mesta Červenou a Rumunskou 
armádou. Nemecké veliteľstvo po 
obsadení Levíc 19. 12. 1944 sú-

stredilo všetku pozornosť na bu-
dovanie obranných postavení, aby 
zamedzilo prenikaniu oslobodzo-
vacích jednotiek na Banskú Štiav-
nicu.  3.str.

Pripomenuli sme si obete II. svetovej vojny
Pred 66 rokmi – 6.marca – bola oslobodená Banská Štiavnica

Dňa 4.3. bolo v našom meste vý-
znamné podujatie. Uskutočnilo sa 
slávnostné otvorenie zrekonštruo-
vanej Hasičskej stanice na Pletiar-
skej ulici č. 13, ako ďalší výsledok 
uznesenia vlády SR, ktorá zasadala 
dňa 3.9.2008 v B. Štiavnici. Sláv-
nostného otvorenia sa zúčastnili 
minister vnútra SR Daniel Lipšic, 
prezident Hasičského a záchran-
ného zboru SR Alexander Nejed-
lý, riaditeľ Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
v B. Bystrici, riaditeľ Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Žiari nad Hronom, 
primátorka nášho mesta, hasiči z 
povolania, ako aj občania nášho 
mesta i okresu. Po slávnostných 
príhovoroch ministra vnútra SR, 
prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru SR a primátorky nášho 
mesta nasledovalo slávnostné pre-
strihnutie pásky do vynoveného 
objektu a vysvätenie priestorov 
katolíckym, ako aj evanjelickým 
duchovným. O význame zrekon-
štruovanej Hasičskej stanice pre 

naše mesto i celý náš okres nám 
primátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková povedala: 
 3.str.

Hasičská stanica zrekonštruovaná
Slávnostné otvorenie za účasti ministra vnútra Slovenskej republiky
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Spomienkové oslavy na 66. výročie oslobodenia mesta pri Pomníku 
padlých hrdinov
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Z programu primátorky

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Dňa 23.2.2011 o 08.45 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že do dvora na Ul. Laskomerské-
ho vbehol zatúlaný vlčiak, ktorý 
ohrozoval majiteľov nehnuteľ-
nosti. Hliadka po príchode na 
uvedené miesto psa odchytila a 
umiestnila do karanténnej sta-
nice.    

Dňa 1.3.2011 vykonala hliad-
ka MsPo spoločne s pracovníč-
kou Slobody zvierat kontrolu v 
časti Povrazník, kde malo dôjsť k 
týraniu zvierat. Majiteľ bol upo-
zornený na dodržiavanie VZN 
Mesta Banská Štiavnica č. 5/2005 
o vodení psa a pohybe psa na ve-
rejných priestranstvách.   

Dňa 4.3.2011 o 00.20 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Ul. L. Svobodu č. 11 sa niekto ná-
silím pokúša dostať do vchodu, 
pričom hlučným správaním ruší 
nočný pokoj. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide 
o M.L. z Banskej Štiavnice, ktorý 
bol zjavne pod vplyvom alkoho-
lických nápojov.  Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
vodičov motorových vozidiel, 
aby dodržiavali pravidlá cestnej 
premávky a neparkovali so svo-
jimi motorovými vozidlami na 
verejnej zeleni. V opačnom prí-
pade porušujú § 25 ods. 1 písm. 
s/ zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o 
cestnej premávke, ktorý hovorí, 
že vodič nesmie zastaviť a stáť na 
cestnej zeleni a inej verejne prí-
stupnej zeleni, na ostrovčekoch 
a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou. 
V prípade porušenia uvedeného 
ustanovenia hrozí vodičovi blo-
ková pokuta až do výšky 65,- €.     

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

7.3.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami Bytovej správy, s.r.o.

Zasadnutie redakčnej rady VIO 
TV. 

Návšteva spojená s blahožela-
ním pani Albíne Totkovičovej, ob-
čianke Banskej Štiavnice pri príle-
žitosti oslavy jej životného jubilea.   

Účasť na oslavách MDŽ v Hote-
li Grand-Matej.  
8.3.

Spoločenské stretnutie pri prí-
ležitosti MDŽ - zamestnankyne 
Mesta B. Štiavnica. 

Gremiálna porada vedúcich 
oddelení Mestského úradu v B. 
Štiavnici. 
9.3.

Pracovné stretnutie s preziden-
tom Slovenského poľovníckeho 
zväzu Ing. Tiborom Lebockým.

Návšteva primátorky mesta na 
Šobove s cieľom riešenia proble-
matiky bývania za účasti zástup-
cov Bytovej správy, s.r.o. a OZ Šu-
kar Dživipen. 

Prvé prípravné stretnutie k 
podujatiu NÁCKOVA ŠTIAVNICA. 
10.3.

Účasť na rokovaní k Plánu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja. 

Pracovné stretnutie so zhotovi-
teľom sochy Nácka.
11.3.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami SVP, š. p., a Úradu práce, soc. 
vecí a rodiny v B. Štiavnici ohľadne 
riešenia zamestnávania pri odstra-
ňovaní povodňových následkov a 
predchádzaní povodniam. 

Výberové konanie na obsadenie 
funkcie vedúceho oddelenia vý-
stavby rozvoja mesta, územného 
plánovania a životného prostredia 
MsÚ. 

Andrea Benediktyová 

Pozývame všetkých zástupcov 
vlastníkov bytov a domov ako aj 
širokú verejnosť zo sídliska Drie-
ňová, aby sa zúčastnili verejného 
prerokovania otázok týkajúcich 
sa čistenia verejných priestran-
stiev po zimnej údržbe, využíva-
nia športovísk, zriadenia verej-
ných miest na vodenie psov, ale 
aj otázok týkajúcich sa podmie-
nok držania a chovu psov, atď. 
Stretnutie sa uskutoční v utorok 
15.3.2011 o 16. hod. v jedálni ZŠ 
J. Kollára na sídlisku Drieňová. 
Srdečne všetkých pozývame! 
JUDr. D. Lukačko, zástupca primátorky 

V piatok 4.3.2011 navštívil 
naše mesto minister vnútra SR 
Daniel Lipšic. V tejto súvislosti 
nás zaujímalo, čo ho privádza 
do Banskej Štiavnice, a preto 
sme mu položili niekoľko otá-
zok:

Pán minister, čo Vás privádza 
do Banskej Štiavnice? „Dnes som 
mal výjazd do Banskej Štiavnice, 
každý  piatok navštevujem regió-
ny Slovenska, rád sa sem vraciam, 
nakoľko je to jedno z najkrajších 
miest na Slovensku. Doobeda som 
mal diskusiu s gymnazistami na 
Gymnáziu A. Kmeťa na tému boja 
proti korupcii a organizovanému 
zločinu, potom sme otvárali Hasič-
skú stanicu, ktorá bola zmoderni-
zovaná a slúži profesionálnym ha-
sičom a záchranárom pri ochrane 
životov, zdravia a majetku občanov. 
Navštívil som aj OO PZ, kde som 
hovoril s funkcionármi, ale aj poli-
cajtmi najmä o situácii v rámci ich 
oddelenia, ale aj o reforme policaj-
ného zboru, nových cieľoch, ktoré 
si policajný zbor dal v rámci do-
pravnej nehodovosti a kriminality. 
Nakoniec som navštívil Ústredný 
banský archív a pobočku Štátneho 
archívu z Banskej Bystrice.“

Aký máte vzťah k Banskej Štiav-
nici? „Veľmi dobrý, v Banskej 
Štiavnici som bol pomerne veľa 
krát, pretože sú tu historické pa-
miatky a nachádza sa v prekrásnej 
prírode Štiavnických vrchov, kde sa 
dá kombinovať turistika s poznáva-
ním okolia. Štiavnica jednoznačne 
patrí k jedným z najatraktívnejších 
miest pre turistov.“

Ako sa dá pomôcť Banskej 
Štiavnici z rezortu vnútra? „Sú to 
rôzne parciálne veci pri polícii a 

hasičoch, kde sa dá reálne pomôcť, 
aby výkon rezortných činností, či 
bezpečnostných alebo záchran-
ných bol efektívnejší. Problémy má 
aj ŠÚBA, kde v jednej časti budovy 
sa prepadajú stropy, a preto je nut-
né ich riešiť, nakoľko sem chodia 
občania, ktorí  potrebujú získať 
informácie a takýmto spôsobom 
by sme chceli pre našich občanov 
skvalitniť služby.“ 

Čo by ste chceli na záver odká-
zať Banskoštiavničanom? „Budem 
veľmi rád, ak prídu podnety aj od 
Banskoštiavničanov o zlepšení 
práce policajného a hasičského zá-
chranného zboru. Polícia prechá-
dza reformou a je naším cieľom, 
aby bola dôveryhodnejšou pre 
ľudí. Reforma počíta s tým, že do 
hodnotenia polície budú vstupovať 
aj občania intenzívnejšie, lebo bez 
nich nie je táto práca efektívna. Ke-
dykoľvek sa môžu obrátiť priamo 
na mňa, ak budú mať rôzne pripo-
mienky, návrhy a podnety, pretože 
cieľom týchto rezortných zložiek, 
je aby lepšie slúžili, chránili a po-
máhali ľuďom.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Minister otváral Hasičskú stanicu
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Pripomenuli sme si MDŽ v obradnej miestnosti Radnice
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Oznam

Polícia informuje 

1.str. Na všetkých príjazdových 
cestách boli vybudované zátarasy. 
Ťažký terén, zima a sneh spoma-
ľovali postup. Túto dobu využívali 
okupanti na posledné akcie proti 
občanom. Hlavný prúd sovietskych 
a rumunských jednotiek tlačil sa 
cez masív Javorie. Boj o oslobodenie 
Banskej Štiavnice bol ťažký. Oku-
panti Banskú Štiavnicu nemienili 
opustiť ľahko, spoliehali sa na vybu-
dované opevnenia a ťažký terén. No 
aj keď zo všetkých síl bránili preni-
kaniu sovietskych a rumunských 
jednotiek, nemohli odolať náporu a 
mesto opustili. Dňa 6. marca 1945 
bola Banská Štiavnica oslobodená. 

Ťažký boj sa skončil víťazstvom. 
Radosť z oslobodenia neskazil ani 
obraz, ktorý v meste zostal po pre-
chode frontu: poškodené domy a 
historické pamiatky, mĺkve stroje vo 
fabrikách, zasypané šachty, utrápené 
obyvateľstvo, masové hroby. Krvou 
bola vydobytá sloboda nášho mesta, 
preto na obete z radov obyvateľov a 
vojakov, ktorí položili životy za oslo-
bodenie, Banskej Štiavnice, nikdy 
nezabudneme, tak ako na všetkých 
tých, ktorí položili životy, aby sme 
mohli žiť v mieri. Našou povinnos-
ťou je uctiť si pamiatku týchto ľudí 
a pripomenúť si aj udalosti rokov 
1938 až 1945, ktoré sa nezmazateľne 

zapísali do dejín nášho mesta, aby sa 
stali studnicou poznania, z ktorého 
čerpá dnešná a budú čerpať aj budú-
ce generácie, aké krutosti a zverstvá 
prináša ľuďom vojna a aké šťastie pre 
človeka znamená žiť v mieri. Preto 
tieto poznania vštepujme našim de-
ťom a vnúčatám. 

Vážení prítomní, nech teda dnešné 
kytice kvetov, ktoré sme položili pri 
pomníku osloboditeľov, sú prejavom 
našej spoločnej úcty všetkým tým, 
ktorí položili životy za oslobodenie 
nášho krásneho historického mesta, 
ale naša vďaka a úcta patrí aj všetkým 
žijúcim účastníkom týchto udalostí.          

Mgr. Nadežda Babiaková 

Pripomenuli sme si obete II. svetovej vojny

1.str. 

„Podmienky pre prácu Ha-
sičského a záchranného zboru v 
Banskej Štiavnici sa po zrekon-
štruovaní objektu výrazne zlepšili. 
Bude treba ešte opraviť prístupovú 
cestu k objektu na zrýchlenie vý-
jazdov. V tejto súvislosti ma požia-
dal minister vnútra SR o pomoc, 
nakoľko tento priestor má viacero 
vlastníkov, aby sa v prvom rade 
usporiadali nevyhnutné majetko-
vo-právne vzťahy. Rekonštrukcia 
Hasičskej stanice má význam pre 
banskoštiavnických hasičov, ktorí 
plnia veľmi dôležitú úlohu pri zá-
chrane života a majetku občanov“.

Ján Novák        

Hasičská stanica zrekonštruovaná

Dňa 07. marca 2011 sa uskutoč-
nilo prvé zasadnutie Komisie 
cestovného ruchu, obchodu 
a služieb v  zložení: Ing. Juraj 
Čabák, predseda, Ing. Peter 
Zorvan, PhD., podpredseda 
a členovia Ľudmila Blašková, 
Marián Čierny, Ing. Darina Ka-
níková. Táto komisia bola usta-
novená MsZ, aby vo volebnom 
období 2011 – 2014 vykonávala 
funkciu jeho poradného orgánu 
pre rozhodovanie  v problema-
tike cestovného ruchu, obcho-
du a služieb v Banskej Štiavnici. 

Na zasadnutí bolo prerokované : 
Mediálna komunikácia s občanmi 
v rokoch 2011 – 2014, Plán medzi-

národnej spolupráce na rok 2011, 
Uzatvorenie deklarácie o spoluprá-
ci s tromi významnými banskými 
mestami, Rokovací poriadok a In-
formatívna správa  - schválený roz-
počet  a jeho východiská pre čin-
nosť oddelenia Kultúry, cestovného 
ruchu a športu.

Správa - Mediálna komunikácia s 
občanmi na roky 2011 – 2014 bola 
spracovaná na základe požiadav-
ky poslancov MsZ. V predloženej 
správe boli defi nované a charakte-
rizované všetky médiá, ktoré Mesto 
Banská Štiavnica v súčasnej dobe 
využíva - Mestský rozhlas, SMS 
Info kanál, Web, VIO TV a Štiav-
nické noviny. Správa defi novala  
priority podľa dôležitosti v nasle-

dujúcom poradí: 1. Web stránka 
mesta, 2. Štiavnické noviny, 3. SMS 
Infokanál, 4. VIO TV, 5. Mestský 
rozhlas, ako aj hlavné cieľové sku-
piny  a odhadované ročné náklady. 
Členovia komisie zhodne  súhlasili 
s predloženým materiálom a jeho 
odporúčaniami.  Najväčšia diskusia 
sa týkala VIO TV a Štiavnických 
novín. Tu navrhli zachovať súčasné 
fi nancovanie VIO TV vo výške 25 
tis. eur/rok a dohodnúť v zmluve 
s vysielateľom  väčší balík služieb 
– vysielanie za túto sumu (nové 
relácie, častejšie a aktuálnejšie spra-
vodajstvo). V prípade Štiavnických 
novín odporučili zachovať týžden-
né vychádzanie, ale prehodnotiť 
predajné miesta a ... 4.str.

Zasadala Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb

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 od-
volania. Ďalej oznamuje svojim 
čitateľom, ktorí majú voči nej 
podlžnosti, resp. ani po upomí-
naní nevrátili knihy do knižnice, 
že tak môžu bezplatne urobiť v 
mesiaci marec, ktorý je venovaný 
knihám. V tomto mesiaci mest-
ská knižnica nebude účtovať po-
kuty za neskoré vrátenie kníh.
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 

Vzatí do väzby

Dňa 03. 03. 2011 v čase o 14.30 
v predajni Mobil-shopu na ulici 
Križovatka č. 2 v Banskej Štiavnici 
dvaja neznámi páchatelia odcudzili 
z predajného pultu mobilný telefón 
značky Nokia E 66, čím majiteľovi 
P. K.  spôsobili škodu 220,- €. Na 
základe vykonaného objasňovania 
policajti OO PZ Banská Štiavnica 
toho istého dňa t. j. 03. 03. 2011 
zistili páchateľov skutku, ktorými 
boli B. I. a V. T.  Vzhľadom na to, 
že menovaní páchatelia sa dopustili 
majetkovej trestnej činnosti i v mi-
nulosti, a to krádeže vlámaním dňa 
23. 02. 2011 a ďalšiu krádež dňa 05. 
02. 2011, boli B. I. a V. T. vzatí do 
väzby. 
Krádež vlámaním

Doposiaľ neznámy páchateľ od 
01. 01. 2011 do 06. 03. 2011 vyko-
nal krádež vlámaním do rekreačnej 
chalupy č. p. 25 na Ul. Horná Re-
sla v Banskej Štiavnici a to tak, že 
vypáčil vchodové dvere, vnikol do 
vnútra, kde odcudzil 50 m predlžo-
vacieho kábla, príklepovú vŕtačku 
a uhlovú brúsku Amitech, elek-
trickú reťazovú pílu a dvojkotúčo-
vú brúsku zn. Nudget, elektrickú 
strunovú kosačku značky Black & 
Deker a ďalšie rôzne ručné náradie, 
čím majiteľovi E. M. spôsobil ško-
du 530,- €.

pplk. Mgr. V. Kratoš, riaditeľ OOPZ

Slávnostné otvorenie Hasičskej stanice za účasti ministra vnútra a 
primátorky mesta 
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Anketa Štiavnických novín
1. ŠN si kupujete pravidelne?   Áno   Nie
2. Myslíte si, že ŠN poskytujú dostatočné informácie o dianí v meste?  Áno  Nie
3. Ktoré rubriky (témy) považujete za najzaujímavejšie?

4. Ktoré rubriky (témy) vás nezaujali? 

5. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie kvality ŠN:

6. Prípadné ďalšie pripomienky:

AKTUALITY

Oznam

Milí čitatelia, 

našou snahou je urobiť ŠN pre 
vás zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
Preto vás prosíme, aby ste zodpove-

dali na naše nasledovné otázky. Mô-
žete ich vhodiť do týchto schránok: 
Drieňová - nemocnica, Križovatka, 
predajňa Bala, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, prípadne e-mai-
lom: michal.kriz@banskastiavnica.
sk. Z prispievateľov vylosujeme 3, 
ktorí získajú vecné ceny.

Chcete prispieť k skvalitneniu ŠN?

Zo zasadnutia 
Komisie športu 

Dňa 25.2. prvýkrát v tomto roku 
zasadala Komisia športu v zlože-
ní: R. Antalová – predsedníčka, 
Ľ.Barák, podpredseda, členovia: M. 
Janovský, J. Čamaj, I. Kosmeľová, P. 
Sliacky – športový referent. Zasad-
nutia sa zúčastnila aj primátorka 
mesta N. Babiaková a jej zástupca 
D. Lukačko.

Z rozpočtu mesta je vydele-
ných na rekreačné a športové ak-
tivity 132 520 eur. 

Ďalej nasledovala tvorba Plá-
nu práce komisie. Predsedníčka 
zdôraznila dôležitosť pravidel-
ného zasadania komisie, aspoň 
raz do mesiaca. Ľ. Barák navrhol, 
že do Plánu práce treba zaradiť 
aj návštevy jednotlivých športo-
vých klubov a zoznámiť sa s ich 
priestormi a činnosťou.

Primátorka mesta predniesla 
návrh riaditeľky ZŠ J.Kollára na 
Drieňovej o využívaní ihrísk po-
čas prázdnin.  

Ďalším bodom programu bolo 
predloženie rozpočtu FK Sitno.
Uznesenie KŠ:  KŠ odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu nájsť 

v rozpočte mesta fi nančnú rezer-

vu a dofi nancovať dlžnú čiastku 

voči FK Sitno. 

Aj v tomto roku budú najlepší 
športovci, funkcionári a kolek-
tívy odmenení za ich činnosť a 
reprezentáciu mesta. Dôležité je, 
aby všetky športové kluby v BŠ 
poslali do 18.3.2001 svoju sprá-
vu, v ktorej uvedú nasledovné 
informácie: Plán svojej činnosti 
na rok 2011, zhodnotenie špor-
tovej sezóny 2010 a podanie 
nominácie na športovca roka 
2010. Do rozdeľovania fi nanč-
ných prostriedkov budú zarade-
né len tie športové kluby, ktoré 
túto správu v uvedenom termíne 
zašlú na adresu: viktoria.michal-
ska@banskastiavnica.sk

RNDr. V. Michalská, zapisovateľka KŠ   

Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
28.03.2011, 08.00 do 28.03.2011, 
15.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy el. zariadenia. Bez el. 
energie budú v B. Štiavnici ulice 
Laskomerského, Exnára, Ob-
chodná, Špitálska, Budovateľská, 
Komenského, Povrazník a Horná 
Huta.            Dipečing VN/NN ZH

1.str. opatreniami stabilizovať 
stratu z ich vydávania maximálne 
vo výške 5500 eur/ročne. Komisia 
ďalej odporučila výraznejšie propa-
govať SMS info kanál. 

Správa - Plán medzinárodnej 
spolupráce, defi nuje na rok 2011 
nasledujúce priority: 

1. Svetové dedičstvo očami detí 
2011 (17. ročník) – výtvarná súťaž 
pre deti z miest svetového dedičstva 
vo veku do 15 rokov. Otvorenie vý-
stavy sa uskutoční dňa 2. júna 2011. 
2. Akademici v Banskej Štiavnici – 
šiesty ročník podujatia pri príleži-
tosti 10. výročia podpisu Deklarácie 
pokračovateľov duchovného dedič-
stva Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. 3. Hünenberg – Banskú 
Štiavnicu navštívi ofi ciálna návšteva 
z Hünenbergu. V rámci tejto spolu-
práce prebiehajú spoločné projekty, 
ako aj dopisovanie žiakov zo ZŠ 
J. Horáka. 4. V rámci partnerskej 
spolupráce s Moravskou Třebovou 
sa plánuje účasť na Dňoch Sloven-
skej kultúry, zapojenie žiakov ZŠ 
do súťaže „Pod modrou oblohou“ 
a pod. 5. Spolupráca s ostatnými 
partnerskými mestami Olsztynek 
(Poľsko),  Ptuj (Slovinsko), Šoproň 
(Maďarsko). Komisia vzala predlo-
ženú správu na vedomie.

Ďalším bodom rokovania bola 
správa - Uzatvorenie dohody s tro-
mi významnými banskými mesta-
mi. Správa konštatuje, že z inicia-
tívny spoločnosti EMED Mining 
a Mesta Banská Štiavnica bola dňa 
25. 10. 2010 podpísaná deklarácia 

o spolupráci medzi troma slávnymi 
banskými mestami – Banská Štiav-
nica, Minas de Riotinto a Brokon 
Hill. Táto deklarácia vyjadruje vôľu 
spolupracovať na poli kultúry, ume-
nia a udržiavania baníckych tradícií 
a rozvoja cestovného ruchu. Nakoľ-
ko však deklarácia/dohoda nebola 
predmetom schválenia Mestské-
ho zastupiteľstva, je potrebné to 
v zmysle zákona urobiť. Členovia 
odporučili schváliť uzatvorenie do-
hody o spolupráci. 

Rokovací poriadok odporučili 
členovia komisie schváliť mestské-
mu zastupiteľstvu. 

V Informatívnej správe -  schvá-
lený rozpočet  a jeho východiská 
pre činnosť oddelenia Kultúry, ces-
tovného ruchu a športu predložil 

Ing. Rastislav Marko, ved. odd.. Tu 
konštatoval, že oddelenie KCRaŠ sa 
v roku 2011 zúčastnilo dvoch veľtr-
hov cestovného ruchu, a to v Bra-
tislave (Slovakiatour) a v Budapešti 
(Utazás). Informoval, že infor-
mačná kancelária bude roku 2011 
fungovať v nezmenenom režime, 
spoločne so Slovenským banským 
múzeom v jeho priestoroch.  Ďalej 
uviedol, že na kultúrne podujatia 
na rok 2011 je schválených 30 tis. 
eur + 22 tis. eur na Salamandrové 
dni. Ďalej podal komisii informá-
cie týkajúce sa detských ihrísk a ich 
prevádzkovania. 

Odporúčania a závery komi-
sie budú predložené na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 

 IN
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V pondelok, 7.marca, v popo-
ludňajších hodinách sa naplnila 
kaviareň hotela Grand – Matej 
účastníčkami a účastníkmi osláv 
MDŽ. Každoročne, aj teraz, sa 
tejto úlohy ujala Živena, spolok 
slovenských žien, a pripravila 
príjemné posedenie spojené s 
kultúrnym programom a malým 
pohostením. 

Na úvod pozdravil prítomných 
Mgr. Peter Danáš pôsobivou básňou 
Charlesa Bukowského, venovanou 
žene, ktorá zohrala dôležitú úlohu v 
jeho živote. Prítomných – primátor-
ku mesta Mgr. Nadeždu Babiakovú, 

jej zástupcu JUDr. Dušana Lukač-
ku a poslancov MsZ Ing. Mariána 
Zimmermanna a PaedDr. Milana 
Klauza, ako aj všetkých ostatných 
-  privítala  Mgr. Renáta Taligová, 
ktorá program aj moderovala.  

Krátky príhovor predniesol zá-
stupca primátorky mesta JUDr. 
Dušan Lukačko, ktorý sa poďako-
val ženám za prácu pri výchove 
detí i v prospech mesta. Spestrením 
programu bolo vystúpenie ženského 
folklórneho súboru Baďančianka. 
Páčili sa najmä ľudové baďančian-
ske piesne. Nežné husľové melódie 
v podaní Danky Chytilovej , sprevá-
dzané na klavíri jej učiteľkou Mgr. 

Irenkou Chovanovou, navodili clivú 
atmosféru. P. Ľudovít Kaník st. sa 
ženám prihovoril básňou z vlastnej 
tvorby. Na veselšiu nôtu zatancovali 
dva páry zo známeho štiavnického 
súboru Texasky. A na záver progra-
mu opäť poetické slovo PaedDr. Mi-
lana Klauza. 

Spoločný prípitok na zdravie 
všetkých žien a kvietok, ktorý roz-
dali dámam prítomní muži. Ne-
chýbala ani tombola. Čo šťastnej-
šie si odniesli aj malý suvenír ako 
spomienku na tohtoročné oslavy 
MDŽ.

Podujatie podporili  rodina Kaní-
ková, fi rma Svetro (každá účastníč-

ka dostala pekný pulóvrik), samo-
správa mesta Banská Štiavnica a p. 
Lešičko. Patrí im srdečná vďaka.   

NB

Živena udržiava tradície osláv MDŽ

Aj vy ste si už všimli pútavé po-
zvánky na rôzne milé poduja-
tia v našej plavárni ? Tiež máte 
pocit, akoby sa nám zobudila 
z dlhého spánku, roztvorila 
náručie a snažila sa privítať 
malých aj veľkých, zábavy a 
športuchtivých Štiavničanov, 
ale i návštevníkov nášho mesta 
? Zaujímalo ma, čo je príčinou 
tejto pozitívnej zmeny, a na 
čo všetko sa môžeme v blízkej 
budúcnosti tešiť, preto som po-
žiadala o krátky rozhovor Mgr. 
Denisu Slezákovú, vedúcu pre-
vádzky Mestské kúpele- plavá-
reň v Banskej Štiavnici.

Ako hodnotíte úroveň a návštev-

nosť doterajších podujatí? (Valen-

tín, Fašiangy?)

Hodnotím to veľmi pozitívne. 
Konečne sa dostalo slovo PLAVÁ-
REŇ do povedomia občanov nášho 
mesta a okolia, a to nielen tých, čo 
k nám chodia pravidelne, napríklad 
na tréning. Počas prvého roční-
ka akcie Valentín našu prevádzku 
navštívilo niekoľko zamilovaných 
párov a ja dúfam, že sa u nás cítili 
dobre.  Čo sa týka návštevnosti po-
čas akcie Fašiangy, boli sme všetci 
neskutočne milo prekvapení množ-
stvom ľudí a hlavne detí, ktoré pri-
šli zabaviť sa, zaplávať si, zasúťažiť. 
Deťom sa dokonca podarilo uloviť 
aj niekoľko kaprov. Radosť v ich 
očiach ma  určite povzbudila do 
plánovania ďalších podobných ak-
cií. Naviac, mnohí návštevníci sľú-

bili, že sa opätovne vrátia. 

Čo pripravujete v blízkej budúcnosti ?

Po tom, čo sa nám podarilo pred 
mesiacom znovu otvoriť Bufet, aby 
sa naši návštevníci mohli osviežiť, 
momentálne pracujeme a pripra-
vujeme podmienky na vytvorenie 
detského kúpania pre mamičky s 
bábätkami a deťmi. Od marca sme 
zorganizovali pre žiakov základ-
ných škôl plavecké preteky, ktoré 
budú prebiehať v troch základných 
kolách a fi nále bude spojené s osla-
vou Medzinárodného dňa detí. Ďa-
lej by sme radi znovu otvorili fi tnes 
centrum priamo v našom areáli 
a záujemcovia môžu u nás využiť 
aj profesionálne masérske služby. 
Snažíme sa urobiť z plavárne viacú-
čelový relaxačno – oddychový are-
ál, tak, aby bol čo najviac a v ma-
ximálnej možnej miere využívaný. 
Dúfam, že týmto spôsobom prilá-
kame ďalších ľudí, aby pravidelne 
navštevovali našu prevádzku.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu ? 

Z cestovania po svete, ale vyu-
žívam aj skúsenosti šikovnej ani-
mátorky a ostatných kolegov, ktorí 
mi pomáhajú organizovať podobné 
akcie. Bývala som, žila a študovala 
v Belgicku, Francúzsku a vo Veľkej 
Británii, mala som možnosť vidieť 
veľké množstvo zábavných – rela-
xačných centier. Neskôr sme cesto-
vali a navštevovali známych, ktorí 
nám vždy ukázali len to najlepšie 
z danej lokality, a keďže mám deti, 

ktoré milujú zábavu, väčšinou to 
boli a sú rôzne zábavné parky pre 
rodiny s deťmi.

Aký je Váš osobný vzťah k plávaniu ?

Milujem more, slnko, pláže a 
cestovanie. No a plávanie k tomu 
určite patrí.

Myslíte si, že ľudia doceňujú sku-

točný význam starostlivosti o zdra-

vie?

Myslím si, že už prišla tá doba, 
v tomto našom hektickom uponá-
hľanom svete, keď si ľudia stále vo 
väčšej miere uvedomujú heslo „V 
zdravom tele zdravý duch“ a začí-
najú sa venovať rôznym športovo-
relaxačným činnostiam. Či už je 
to momentálne populárna zumba, 
alebo počas zimných mesiacov 
obľúbené lyžovanie, plávanie však 
zostáva najkomplexnejší, lekármi 
odporúčaný relaxačno-oddycho-
vý šport, ktorý možno praktizovať 
celoročne, a preto sú všetci srdečne 
vítaní !

Ekonomika hýbe svetom, aké vý-

hody ponúkate ,,verným“ zákaz-

níkom?

V prvom rade je potrebné po-
vedať, že Mestské kúpele- plaváreň 
Banská Štiavnica ponúkajú služby 
v takých cenových reláciách, ktoré 
sú neporovnateľné s cenami iných 
podobných zariadení, a to hlavne 
vďaka dotácii mesta Banská Štiav-
nica. Samozrejme, že poskytujeme 
množstvo zliav pre deti, študentov, 

plavcov, členov SZPB ako aj pre 
zdravotne postihnutých, a to sa 
týka vstupu na bazén, ako aj vstupu 
do sauny. Rovnako je možné zakú-
piť si u nás permanentky, ktoré sú 
výhodné hlavne pre našich verných 
návštevníkov. Školy, materské škôl-
ky či školské kluby u nás môžu vy-
užiť možnosť hromadného vstupu, 
a spolupracujeme aj so zamestnáva-
teľmi, ktorí majú záujem poskytnúť 
svojim zamestnancom naše služby 
na regeneráciu pracovných síl.

Čo by sme Vám mali zaželať na zá-

ver ?

Aby plaváreň bola miesto, kde 
počas celého roka nájde každý prí-
jemný relax, harmóniu a pohodu, a 
aby ľudia bez ohľadu na počasie, či 
ročné obdobie pravidelne navštevo-
vali náš areál. 

V mene čitateľov ŠN si želám to isté a 
ďakujem za rozhovor.

J.Bernáthová

Banskoštiavnická plaváreň plná zábavy
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V minulom čísle ŠN sme infor-
movali o prezentácii publi-
kácie Banskoštiavnický Sala-
mander, ktorá sa uskutočnila 
dňa 28.2.2011. V tomto čísle 
prinášame charakteristiku tej-
to pozoruhodnej publikácie o 
jedinečnom banskoštiavnic-
kom podujatí, o ktorú sme po-
žiadali autora najobsažnejšej 
textovej  časti publikácie PhDr. 
RNDr. Jána Nováka, CSc.:

„Banskoštiavnický Salamander 
je naozaj jedinečné podujatie – je-
diné svojho druhu na svete. Jemu 
je aj venovaná podstatná časť pub-
likácie. Samotný obsah publikácie 
je nasledovný. Úvodné slovo napí-
sala Mgr. Nadežda Babiaková, pri-
mátorka mesta. Ďalšie 2 kapitoly 
som napísal ja. Prvá má názov Z 
dejín mesta a baníctva a je v nej aj 
s príslušnou historickou fotodoku-
mentáciou predstavený svetozná-
my význam Banskej Štiavnice a ba-
níctva v minulosti. Ďalšia kapitola, 
taktiež s príslušnou historickou fo-
todokumentáciou Čo predchádza-
lo Salamandru, sa člení na viacero 
podkapitol. V prvej Veľká obec 
študentská je charakterizovaný 
mimoštudentský špecifi cký spolo-

čenský život poslucháčov Baníckej 
a lesníckej akadémie, prvej školy 
svojho druhu na svete, kam siahajú 
korene Salamandra. Študenti tejto 
školy prvýkrát kráčali v salaman-
drovom sprievode, keď ako poslu-
cháči prvých ročníkov absolvovali 
prvé fáranie. Bol to mimoriadne 
slávnostný ceremoniál, o ktorom 
hovorí podkapitola Prvé fáranie. 
Ďalším ceremoniálom, ktorý sa 
zrodil medzi poslucháčmi Baníc-
kej a lesníckej akadémie, bol šach-
tág. V rovnomennej podkapitole 
je podaná jeho niekdajšia charak-
teristika, ktorého podstatné prvky 
sa zachovávajú nielen v B. Štiavni-
ci, ale aj v iných krajinách dodnes. 
V podkapitole Všetci za jedného 
– jeden za všetkých sa hovorí o 
jedinečnej súdržnosti poslucháčov 
Baníckej a lesníckej akadémie s po-
ukázaním na konkrétne historické 
reálie. V podkapitole Salamander 
banskoštiavnických akademikov je 
podaná genéza tohto jedinečného 
banskoštiavnického fenoména ako 
aj jeho podrobná charakteristika  
v období existencie svetoznámej 
banskoštiavnickej alma mater. Naj-
špecifi ckejšou a súčasne najdojí-
mavejšou formou salamandrových 
sprievodov boli valetantské sprie-

vody. V rovnomennej podkapitole 
je podaný verný obraz lúčiacich sa 
poslucháčov posledných ročníkov 
banskoštiavnickej akadémie s B. 
Štiavnicou. V poslednej historickej 
podkapitole Salamandrové tradície 
je prehľad o novodobých salaman-
drových sprievodoch od r. 1934 až 
do súčasnosti, kde je zvýraznený 
najmä význam niekdajšieho pri-
mátora nášho mesta Ing. Mariána 
Lichnera, CSc., ktorý sa najviac 
zaslúžil o to, že od r. 1991 sa tieto 
sprievody uskutočňujú každoroč-
ne a Ing. Dalmy Štepánekovej, kto-
rá už vyše 2 desaťročí je hlavnou 
organizátorkou týchto jedinečných 
a v celom svete preslávených pod-
ujatí.

Obsiahla kapitola Salamandrový 
sprievod aj s príslušnou fotodo-
kumentáciou je z pera Ing. Dalmy 
Štepánekovej. Podrobne charakte-
rizuje Salamander, ktorý sa vypro-
fi loval do súčasnej podoby pod jej 
taktovkou. Poslednú  kapitolu Po-
stavy a postavičky Banskej Štiavni-
ce napísal Daniel Harvan a sú v nej 
aj s príslušnou fotodokumentáciou 
charakterizované najcharakteris-
tickejšie postavy, ktoré môžeme 
vidieť v Salamandri. 

Publikácia vyšla v reprezentač-

nej farebnej úprave v slovensko-
anglickej a maďarsko-nemeckej 
mutácii a určite poteší nielen 
Štiavničanov, ale aj všetkých tých, 
ktorí čo len raz boli aktérmi, alebo 
divákmi tohto veľkolepého a sú-
časne jedinečného banskoštiavnic-
kého podujatia. Záverom chcem 
vysloviť v tejto súvislosti aspoň 
jedno želanie, aby iniciatíva našej 
primátorky Mgr. N. Babiakovej 
zapísať náš Salamander na Listinu 
svetového dedičstva UNESCO sa 
stala aj realitou.“ 

Našim čitateľom ešte pripomína-
me, že publikáciu si môžu zakúpiť v 
Informačnom centre na Námestí sv. 
Trojice č. 6.

Za informácie ďakuje Michal Kríž

Banskoštiavnický Salamander
Pozoruhodná publikácia o jedinečnom podujatí v Banskej Štiavnici

Folklórny súbor „Sitňan“ z Ban-
skej Štiavnice, tak ako všetci 
na začiatku nového roku, hod-
notil svoje účinkovania počas 
roku 2010. Možno s potešením 
konštatovať, že „Sitňan“ mal 
v roku 2010 veľmi bohatú čin-
nosť. Celkom absolvoval skoro 
30 vystúpení na Slovensku a re-
prezentoval Banskú Štiavnicu i 
v zahraničí. 

„Sitňan“ je súborom, ktorý bol 
možno najviackrát v zahraničí. Vo 
februári reprezentoval mesto v Slo-
vinsku, v partnerskom meste Ptuj, 
ako účastník veľkého fašiangového 
karnevalu – „Kurentovanja“. Na 
prelome apríla a mája zas v Ang-
licku, v Londýne, účinkoval na veľ-
vyslanectve Slovenskej republiky, 
na vernisáži výstavy Arpáda Pála a 

Deža Hofmana, potom v kultúrnom 
stredisku a neplánovane i na chari-
tatívnej akcii. V júni, s viacerými 
súbormi z Banskej Štiavnice, repre-
zentoval mesto v maďarskej Šopro-
ni. Zahraničné akcie pokračovali 
aj v jeseni. V októbri účinkoval vo 
Viedni. Začiatkom novembra v 
ďalšom partnerskom meste v Hü-
nenbergu vo Švajčiarsku, a v polo-
vici novembra v Srbsku, v mestečku 
Mužlja na pastierskych slávnos-
tiach. Súbor mnohokrát vystupoval 
v hoteli Topky na Počúvadle pre za-
hraničných hostí.

Mimo Banskej Štiavnice účin-
koval napr: v obci Muránska Zdy-
chava počas Gemerských kultúr-
nych dní, v obci Svätý Anton počas 
Dní svätého Huberta i na stretnutí 
heligónkarov, v Sebechleboch na 
fašiangovom plese, na Prenčove 

počas Podsitnianskych dní hojnos-
ti, v Martine na predvianočnom 
stretnutí. 

Rok 2010 súbor ukončil viacná-
sobným vystúpením, s vianočným 
programom „Štiavnická betlehem-
ská hra“ z 19. storočia. Všade, kde 
súbor účinkoval, rozdával veselosť, 

radosť a dobrú náladu a jeho vystú-
penia mali pozitívny ohlas. Členo-
via súboru chcú aj naďalej aktívne 
pracovať a reprezentovať . I ďalej 
chcú prezentovať slovenský folklór 
a banícke tradície po celom Sloven-
sku i v zahraničí.

Ing. Dominik Kútnik

„Sitňan“ hodnotil rok 2010

Členovia folklórneho súboru „Sitňan“
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Oznamy

Oznamy

SOŠ Ľudovíta Greinera, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica vyhlasuje obchodnú ve-
rejnú súťaž na prenájom dve obyt-
né bunky a 4 ks skleníky na Ul. 
Kysihýbeľská, Banská Štiavnica. 
Bližšie informácie na www.sou-
lesnickebs.sk a informačnej tabuli 
v SOŠ Ľ.Greinera, E.M.Šoltésovej 
5, 969 51 Banská Štiavnica.

 Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ Ľ.Greinera

Rez stromov

Slovenský zväz záhradkárov 
oznamuje svojim člnom, že dňa 
19.3.2011 sa uskutoční rez stro-
mov pod odbornou inštruktážou 
v Pukanci. Zraz na námestí pred 
pohostinstvom Tatiar o 7,45 hod. 
Bližšie info: 0903 250 921

Bohuš Mojžiš 

Obec Podhorie, ako zriaďova-
teľ Materskej školy oznamuje, 
že prijíma 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.

Týždeň mozgu

Dobrý deň, opäť tu máme ďalší 
ročník úspešnej celosvetovej akcie  
Brian Awareness week – Týždeň 
mozgu. 

„Týždeň mozgu“ je medzi-
národná akcia, ktorej cieľom je 
upriamiť pozornosť verejnosti na 
ľudský mozog a jeho činnosť, ho-
voriť o mozgových ochoreniach a 
spôsoboch  ich prevencie. V Slo-
venskej republike toto podujatie 
už po štvrtýkrát iniciuje Sloven-
ská Alzheimerova spoločnosť v 
spolupráci s nadáciou MEMORY 
a Neuroimunobiologickým ústa-
vom SAV.

Aj naše zariadenie Domov 
MÁRIE Banská Štiavnica sa ak-
tívne  každý rok zapája do tejto 
akcie v rámci týždňa mozgu, kto-
rý v tomto roku pripadol na   týž-
deň od 14.do 20.marca.

V rámci tohto podujatia sa viac 
venujeme našim seniorom a v 
spolupráci s Klubom dôchodcov 
v Banskej Štiavnici - Štefultov 
usporiadame prednášku na tému 
„ Ako funguje mozog?“, aby sme 
spoločne odhalili ďalšie tajom-
stvá, ktoré sú ukryté v zložitých 
bunkových cestičkách nášho 
mozgu. Po skončení prednášky 
sme pripravili pre dôchodcov 
krátky tréning pamäti a aktuálne 
ukážky z nášho zariadenia zame-
rané na tréning pamäti a kogni-
tívne cvičenia.

Prednáška sa uskutoční dňa 
17.03.2011 o 14.00 hod v Klube 
dôchodcov na Štefultove.

Všetci ste úprimne vítaní a na 
spoločné stretnutie s vami sa teší 
vedenie  a zamestnanci Domova 
MÁRIE. 

PhDr. Viera Chladná, riaditeľka DM

I napriek mnohým problémom 
a prekážkam  v roku 2010 sa vče-
lári rozhodli na výročnej členskej 
schôdzi 11.2.2010 prijať opatrenia, 
ktorými chcú zvýšiť svoju aktivitu 
a v maximálnej miere praktizovať 
progresívny program svojej činnos-
ti v r.2011.

Včelárstvo patrí  do oblasti poľ-
nohospodárskej výroby. Podlieha 
všetkým nástrahám prírody a naj-
mä počasia. Rok 2010 i napriek 
priaznivej jari skončil pre včelárov

neradostne. Príroda  ponúkala 
dostatok včelej paše, ale pre stále 
dažde včely ju nemohli v plnenej 
miere využiť. Jarná znáška bola sla-
bá a stačila akurát na reprodukciu 
včiel. Aj nádej včelárov, „agát“, za-
kvitol, ale vytrvalé dažde znemož-
nili jeho využitie a medobranie sa 
nekonalo.

Včelári nášho okresu ,okrem 
obvyklého liečenia proti klieštiko-
vi včeliemu, úporne bojovali s ne-
bezpečnou nákazlivou chorobou 
„morom včelieho plodu. “Ohniská 
nákazy sa vyskytovali  v Banskej 
Štiavnici, v Banskom Studenci, 
vo Svätom Antone, Štiavnických 

Baniach, ale aj v iných lokalitách. 
Dôslednými opatreniami a najmä 
klinickými prehliadkami včelstiev v 
jarnom období u všetkých včelárov 
v okrese sa podarilo túto situáciu 
zvládnuť. Veterinárni spolupracov-
níci prehliadli 946 včelstiev  a prí-
znaky tejto choroby nezistili. RVPS 
v Žiari nad Hronom zrušila všetky 
ochranné pásma.

Liečenie včelstiev proti klieštikovi 
včeliemu sa dostáva na požadovanú 
úroveň vďaka účinnej osvete a vy-
užitiu moderných liečiv i modernej 
technike. Aerosolovým prístrojom 
bolo preliečených až 919 včelstiev 
z evidovaných 946. Tým  včelárom, 
ktorí podcenili liečebné postupy, 
včely zoslabli a cez zimu uhynuli.

Zvýšený záujem o vzdelávanie 
prostredníctvom včelárskej litera-
túry, časopisu Včelár, prednáškami, 
odbornými seminármi, včelársky-
mi prekladmi, využitím internetu 
a DVD sa  prejavil v modernejšom 
spôsobe včelárenia a v produkcii 
kvalitného medu. Za posledné 3 
roky až 18 včelárov získalo osved-
čenie s ochranou známkou „Slo-
venský med,“ ktorí   mohli predávať 

svoje výrobky priamo spotrebite-
ľom. K dobrým výsledkom pri roz-
voji včelárstva v ZO SZV  prispelo 
aj čerpanie prostriedkov z fondov 
EÚ .Za posledné dva roky  to bolo 
4.166,40 eur.

Na vysokej úrovni je aj  pleme-
nárska práca včiel. V územnej pô-
sobnosti ZO B.Štiavnica je uznaný 
Ministerstvom pôdohospodárstva 
šľachtiteľský chov včelích matiek 
línie Sitňanka. Tieto sa úspešne 
chovajú a predávajú po celom Slo-
vensku.

Už viac rokov sa pociťuje vyso-
ký vek členskej základne. Mladých 
pribúda len skromnejšie, ako je 
úbytok. Škoda, včelárenie je nielen 
koníček, ale môže byť aj  ekono-
mickým prínosom v dnešnej ne-
ľahkej dobe. Nie okamžite, pretože  
vstupné investície a náklady sú dosť 
vysoké.

Výročná členská schôdza prijala  
viaceré opatrenia na ďalšie obdo-
bie. Predovšetkým venovať zvýšenú 
pozornosť zdravotnej situácii vo 
včelstvách. Sledovať a kontrolovať 
opatrenia Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy v Žiari nad 

Včelári banskoštiavnického regiónu sa nevzdávajú

Hronom a plniť povinnosti vyplý-
vajúce z Národného programu mo-
nitoringu moru včelieho plodu a 
klieštikovitosti. Neustále sa vzdelá-
vať a rozvíjať v praxi nové prístupy 
k včeláreniu. Dnes už nestačí chytiť 
kdesi neznámy roj, osadiť do staré-
ho úľa a čakať na med.

Získavať za členov mladých ľudí, 
zakladať včelárske krúžky na ško-
lách a všemožne im pomáhať.

Sladký med je zdravý, chutný, ale 
cesta k nemu je tŕnistá. Vedie cez 
prekážky, ktoré stanovuje príroda, 
najmä počasie, choroby včiel , ale 
vyžaduje aj svedomitú, vytrvalú 
prácu včelára po celý rok.

PaedDr. Michal Lunter
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V pondelok 21. februára Ban-
skú Štiavnicu navštívil Alexan-
der Vencel mladší. Českoslo-
venský a slovenský futbalový 
reprezentant, ktorý hrával na 
poste brankára za Slovan Bra-
tislava, RH Cheb a posledných 
11 rokov svojej kariéry pôso-
bil vo francúzskych kluboch 
RC Strasbourg a HAC Le Hav-
re, mal v našom meste pestrý 
program. 

Pred celoslovenskými médiami 
predstavil významný projekt FIFA 
zameraný na tréning a vzdeláva-
nie mladých brankárov celého 
sveta. Medzinárodná futbalová 
federácia (FIFA) oslovila nášho 

úspešného brankára, bývalého 
najlepšieho brankára francúzskej 
ligy, s ponukou spolupracovať na 
projekte v role odborného garan-
ta. Alexander Vencel, známy svo-
jim záujmom o prípravu a podpo-
ru brankárov, ale i brankárok, túto 
ponuku s radosťou prijal. Tlačová 
konferencia prebiehala na naozaj 
výnimočnom mieste, v salóniku 
najluxusnejšieho autobusu Eu-
rópy, na miestach, kde ešte nedáv-
no majstri sveta a hráči klubu FC 
Barcelona, oslavovali svoje víťaz-
stvá. Pestrý celodenný program 
vyvrcholil autogramiádou v ka-
viarni Sirius v obchodnom cen-
tre Sitno. Svojim fanúšikom pán 
Vencel, donedávna pôsobiaci ako 
tréner, predstavil plánovaný pro-
jekt FIFA, ako aj francúzsku spo-
ločnosť CT Well zaoberajúcu sa 
výrobou a predajom výživových 

doplnkov, náhrad jedál, potravín 
a kozmetiky na prírodnej báze. 
Ako konzultant pre šport - jeden 
z troch členov základného pilie-
ra spoločnosti CT Well, svojimi 
cennými vedomosťami a skúse-
nosťami prispieva k cieľom, ktoré 
si spoločnosť stanovila - „dať to 
najlepšie z prírody čo najväčšie-
mu počtu osôb“. Počas diskusie 
mali fanúšikovia futbalu možnosť 
sledovať vždy usmiateho sveto-
vého brankára a nahliadnuť do 
tajomstiev jeho úspešnej kariéry. 
Recept na úspech? Z úst pána 
Vencela znel krásne jednoducho: 
„Najdôležitejšie je mať radosť z 
toho, čo robíte. Pokiaľ niečo robí-
te s radosťou, je veľká šanca, že to 

urobíte dobre.“ K denno-denným 
niekoľkohodinovým tréningom 
neodmysliteľne patria tvrdá práca 
a vytrvalosť. Mladým brankárom 
odovzdáva cenné rady, ako sa ne-
nechať odradiť gólom v ich brán-
ke, alebo ako sa vyrovnať s nevô-
ľou fanúšikov, čo v jeho prípade 
znamenalo desaťtisíce ľudí na za-
plnených štadiónoch. Podľa jeho 
slov by sa v prípade lacného gólu 
brankár najradšej skryl za steb-
lo trávy, ale namiesto zavesenia 
brankárskych rukavíc na klinec 
skúsený brankár radí poučiť sa z 
vlastnej chyby, zamerať tréning 
na jej odstránenie a nezopakovať 
ju o týždeň na ďalšom zápase. Po-
čas diskusie prebehlo losovanie a 
jeden pár rukavíc, ktoré vychytali 
množstvo gólov, putovali do rúk 
šťastného fanúšika. Na záver sa 
brankárska hviezda s nami pode-

lila o zážitok, ktorý určite zahrial 
pri srdci každého fanúšika i nefa-
núšika futbalu. Keď v roku 2006 
RC Strasbourg oslavoval storočni-
cu, bol mu udelený titul brankár 
storočia! „Dvadsaťtisíc ľudí ma na 
štadióne vítalo s desaťmetrovým 
transparentom napísaným po slo-
vensky. To je zážitok!“, spomína 
pán Vencel. A čo stálo na trans-
parente fanúšikov francúzskeho 
klubu? „Ďakujeme za všetko, čo si 
pre nás spravil.“ Najkrajšia odme-
na pre brankára storočia. K tajom-
stvám úspechu, ktoré táto hviezda 
svetového formátu nespomenula, 
určite patria aj skromnosť a pokoj, 
ktoré vyžarovali z tejto osobnos-
ti. Pán Vencel, bolo nám cťou Vás 

stretnúť. 
   Poďakovanie za neopakovateľ-

ný zážitok zo stretnutia s branká-
rom storočia patrí organizátorovi 
celej pondelňajšej akcie, Mareko-
vi Lešičkovi, konateľovi spoloč-
nosti SOREN, s. r. o., sídliacej 
v Banskej Štiavnici. Jeho záslu-
hou brázdi slovenské a európske 
cesty najatraktívnejší doprav-
ný prostriedok Európy, autobus 
šampiónov, ktorý mala verejnosť 
sprístupnený v sobotu 26.2.2011 
v rámci podujatia Zimomravenie 
na Trojičnom námestí. Slovensko 
sa môže popýšiť autobusom Sca-
nia Titanium NOGE, ktorý svoju 
cestu na Námestí sv. Trojice len 
začína. Radosť a zaujímavé služby 
bude prinášať na rôznych športo-
vých i nešportových podujatiach 
v mestách celého Slovenska. 

Petra Maťašovská

Deň s Alexandrom Vencelom
MÚZEÁ
starý zámok
streda- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
utorok - sobota
8:00 - 16:00

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

kammerhof
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
štôla glanzenberg
utorok, štvrtok, 12.00 len pre 
vopred nahlásené skupiny, 

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00

BMP
Zatvorené

Múzeá otváracie hodiny

Alexander Vencel ml. poskytol pre médiá interview
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Vážení lúštitelia! Výhru vo výš-
ke 3,50€ si výherca môže prevziať 
v pokladni Klientskeho centra. 
Správne znenie krížovky z 3.3.2011: 
„Pekný hlupák je neodolateľný.“ 
Kto pozná potrebné veci, nie veľa 
vecí, je múdry.“ Výhercom sa stáva 
Stanislav Trenčan, L. Svobodu 14, 
Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva G. Hauptman-
na: „Žena je vydarená napodobeni-
na...(dokončenie v tajničke)

A., Druhá časť tajničky, pond, 
B., nemecké mužské meno, obsa-
huje ho čaj, kolos, C., 500 v Ríme, 
mužské meno, rímsky cisár, spra-
cúva potravu v žalúdku, D., Sníval, 
potreba na písanie, oriešok, to po 
anglicky, E., Odporovacia spojka, 
ústa, smeroval, Leonard, F., Áno, 4. 
časť tajničky, týždenník, G., Jazy-
ková výchova, meno Romančíka, 
uč, buničina, dioptria, H., Pridaj, 
benzínka v BŠ, Katarína, vnútri, 

I., 52 v Ríme, americké mužské 
meno, slovesné tvary, koniec taj-
ničky, J., Značka hliníka, sála, srn-
ka, druh papagája so zdvojeným R, 
K., Talianske mesto, rastlinné mas-
lo, ničí, L., Patriaci orlovi, nástroj 
na pílenie, Okresný priemyselný 
podnik, trieda skr., M., 5. časť taj-
ničky, 

1., Francúzsky člen, Demokra-
tická strana, 1. časť tajničky, na-
bitý atóm, 2., Patriaci Eme, čínske 
meno, pripevnil šitím, umieraj, 3., 
Neovláda, potomkovia, pastviny, 
4., Žral s prízvukom, lány, pakel, 
5., Jeden nemecky, Jozef zriedka-
vo, veľký dom, predložka, 6., Ci-
toslovce pohŕdania, nevyrušovala, 
stred slova chvíľa, 7., Samohláska 
pri pozeraní do krku, Terézia, zabi, 
kles odzadu, 8., Meno psa, stona-
nie, šikovný, 9., Nezávadný, ožral, 
biograf, povzdych, 10., Osobné 
zámeno, šúchal, kaz, budova, 11., 
Vydával plameň, odev, Arpád do-

mácky, 12., Síra, hudobný sklada-
teľ, látka, vydávaj zvuky pri spaní, 
liter, 13., Samohlásky v slove Jano, 
Veronika, sova, na stom mieste, 

14., 3. časť tajničky, vek, list pa-
piera.
Pomôcky: Arra, Bill, bio, Bach

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 12.3.

22 VÝSTRELOV
Akčný, krimi, thriller, Francúzsko, 2010, 118 min. MP 15, Vstupné : 2 €
V podzemnej garáži zaznie 22 výstrelov. Bývalý šéf mafi e Charley Mat-
tei (Jean Reno) mal byť odstránený zo sveta živých. Útok zázračne 
prežil. A hoci sa zaprisahal, že s mafi ou už nechce mať nič spoločné, 
jediný jeho cieľ je pomstiť svoju „smrť“. Čoskoro sa začnú stierať hrani-
ce medzi priateľmi a nepriateľmi. Nielen on, ale i jeho milovaná rodina 
je v nebezpečenstve. Práve kvôli rodine, ktorá je Charleyho slabosťou, 
chcel so všetkým skončiť. Z mafi e však cesta von neexistuje.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 17.3.2011 

PARANORMAL ACTIVITY II.
Horor, USA, 2010, 91 min., MP 15,Vstupné: 2,30 €
Druhé pokračovanie úspešného hororu z roku 2007. Tentokrát pod 
režisérskym dohľadom Toda Williamsa. Môžeme sa tešiť na dlhé mi-
núty čistého strachu a napätia. Hlavnú úlohu majú znova hrať kamery, 
ktoré majú znepokojeným majiteľom ukázať, čo nekalého sa deje v ich 
domove, keď pokojne spia. Možno predpokladať, že desivejšie domá-
ce video si možno predstaviť len ťažko...
Začiatok premietania : 18:30 hod.

V PIVNICI S... JURAJOM ČERVENÁKOM
18. MAREC 2011, 18.00 HOD.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, KULTÚRNE CENTRUM
Juraj Červenák (1974) knižne debutoval v roku 1993, odvtedy vy-
dal bezmála 20 kníh, väčšinu z nich v češtine. Presadil sa ako autor 
historickej fantasy so slovanskými motívmi. 
Autorovu tvorbu charakterizuje postupný odklon od rýdzej myto-
logickej fantasy k historickému románu. Vyvrcholením tohto vý-
voja je románová séria Dobrodružstvá kapitána Báthoryho, ktorej 
prvé dva diely (Strážcovia Varadína a Brána Irkally) vyšli zároveň v 
češtine i slovenčine.
Červenák je držiteľom viacerých žánrových ocenení vrátane Ceny 
Fantázie, Ceny o najlepšiu fantasy či Ceny Akadémie sci-fi , fantasy 
a hororu za najlepšiu českú a slovenskú knihu roka.

Jeho romány a poviedky vyšli aj v poľštine, ruštine a angličtine.
HUBOBNÉ OBČERSTVENIE ZABEZPEČIA PAĽO KRUŽ-
LIC & DODO KLIMKO
VSTUP: ZDARMA
WWW.BANSKASTIAVNICA.SK

Koncert: Chris Byars Quartet
26.03.2011, 17:00
B. Štiavnica, Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1
Koncert výborných amerických jazzových hu-
dobníkov, pripravený v spolupráci s Veľvysla-
nectvom USA na Slovensku.
Vstupné: zadarmo

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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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 VÁS POZÝVA
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5. marca sa v podkroví Pivo-
varu ERB takmer zaplnenému 
hľadisku predstavili herci Zu-
zana Tlučková, Jožo Pročko, v 
minulosti neprekonateľný tele-
vízny zabávač, a Marián Labu-
da ml. v komédii Hľadá sa nový 
manžel.

Jednoduchá scéna – sedacia 
súprava s vankúšikmi, dečky, 
skrinka s fotografi ou muža – tvo-
rili prostredie, v ktorom už desať 
rokov žije vdova Zdenka Hladká, 
žena v najlepších rokoch, v sused-
stve Braňa Barinu, odborníka na 
hnoj, starého mládenca so stálou 
chuťou oženiť sa s ňou. Zápletka 
sa začína Zdenkiným rozhodnu-
tím skoncovať so samotou a vydať 
sa. Podá si preto inzerát a čaká...
Jožo Pročko spočiatku vchádza na 
scénu ako bezdomovec, predavač 
NOTA BENE, Barinov spolužiak. 
A postupne sa mení na rôzne typy 
uchádzačov o Zdenkinu ruku a jej 
štvorizbový byt. Bravúrne zahrá 
notorického alkoholika Krišpína, 
maďarského gazdu, športového 
trénera i slovenského diplomata v 
OSN. Čo postava, to iné herecké 
prostriedky. A vynikajúca komu-
nikácia s publikom, ktoré sa usilu-
je zatiahnuť do deja. Výborne mu 
sekunduje aj Marián Labuda ml. v 
dvojrole suseda Barinu i doktora 
medicíny, plastického chirurga , 
osobného lekára kráľovnej Alžbety 

a princa Charlesav Londýne.
Poslední dvaja sa dostali do 

Zdenkinho „užšieho výberu.“ Na-
pätie vrcholí: ktorého si vyberie?  
Nakoniec odhalí ich pravú identi-
tu. A rozuzlenie? Keďže sa Zdenka 
už dlho „postí“ a je „oddýchnutá“, 
rozhodne sa, že zvládne oboch.

Táto svieža komédia pobavila 
publikum, ktoré ju sprevádzalo 
salvami smiechu a vďačným po-
tleskom na otvorenej scéne. Pol-
druhahodinové predstavenie malo 
potrebnú dynamiku, švih i zaují-
mavú gradáciu.

Treba sa poďakovať Pivovaru 

ERB, že poskytuje obyvateľom a 
návštevníkom mesta možnosť zo-
známiť sa s poprednými sloven-
skými hercami. Divadlo si získava 
popularitu medzi návštevníkmi zo 
širšieho okolia ako Zvolen, Žiar 
nad Hronom, Banská Bystrica, či 
Žarnovica. Celé zariadenie ERB s 
divadlom a reštauráciou sa stáva 
ďalším dôvodom pre turistov, pre-
čo navštíviť Banskú Štiavnicu. Už 
teraz sa tešíme na najbližšie pred-
stavenie so Zuzanou Krónerovou a 
Zitou Furkovou, ktoré sa uskutoč-
ní 26. marca.

NB

Úsmevný sobotňajší podvečer
V divadielku Pivovaru ERB vystúpili známi slovenskí komici

POZOR!!!!!!! Hlasovanie o osobnosť, kolektív a podujatie roka 2010!!!!!!!!

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA KOLEKTÍV:   1. ..............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................
KATEGÓRIA PODUJATIE: 1. ...............................................................................................................................
                                                 2. ...............................................................................................................................
                                                 3. ...............................................................................................................................

výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa*výzva*anketa

Napíšte svoje tipy a odovzdajte v redakcii Štiavnických novín. Ďakujeme

Hlasovanie o osobnosť, kolektív a podujatie roka 2010

Jubileum 
Štiavnických novín

Vážení čitatelia, dovoľte mi oboz-
námiť vás so zaujímavou informá-
ciou: toto vydanie ŠN, ktoré práve 
držíte v rukách, je jubilejným 850. 
číslom od svojho vzniku v r. 1990!

Štiavnické noviny vychádzali 
spočiatku ako mesačník, neskôr 
ako dvojtýždenník a od r. 1996 
ako týždenník. Milí čitatelia, v 
mene Redakčnej rady prispieva-
teľov i svojom vám ďakujem za 
doteraz prejavenú dôveru a dú-
fam, že si ju udržíme i naďalej.

Roman Kuruc 

Anketa ŠN
Pri príležitosti vydania jubilej-

ného čísla ŠN (850) som položil 
čitateľom nasledujúcu otázku: 
„Viete, koľko čísel ŠN bolo vy-
daných od vzniku v r.1990 až 
dodnes?“

M.B: „To netuším, ale keďže 
ide o jubilejné číslo, tak tipujem 
500“.

A.R.: „Touto otázkou ste ma 
zaskočili, hoci som pravidelnou 
čitateľkou. 700???“.

P.L.: „Neviem, tipnem si 450“. 
J.M.: „Toto je ťažká otázka, 

nikdy som o tom nepremýšľal, 
tak si len tipnem – 555?“.

M.K.: „1 000?“ To môžem len 
hádať – 600?“.

Roman Kuruc 

Mestské kúpele – plavá-
reň, Mládežnícka 10, 
Banská Štiavnica 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN PRE 
BAZÉN

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

Vstupné: Bazén:

Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 
0,70 €/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup

Sauna:

Dospelí: 3,40 €/hod., 6,00 €/2 
hod.
Žiaci 11- 18 rokov: 2,40 €/hod.
Deti 3 – 10 rokov, členovia 
SZPB, ZTP: 1,40 €/hod.

M. Labuda ml., Zuzana Tlučková a J. Pročko v komédii Hľadá sa nový 
manžel
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Inzercia

Služby

Realityyyyyyyy

Družstvo LN TRADE 
víťazom 5. ligy v 
stolnom tenise

 Aj v poslednom zápase 5.ligy 
stolného tenisu potvrdili hráči 
LN TRADE svoju dominanciu a 
porazili tretí tím tabuľky Senio-
rov Žiaru jasne 16:2. Stolní tenisti 
LN TRADE vyhrali 5.ligu len s 
jednou prehrou, hneď z prvého 
kola, keď v nekompletnej zostave 
podľahli Kremnici "C" tesne 8:10. 
Potom absolvovali zvyšok súťaže 
bez prehry a postúpili po dvoch 
rokoch opäť do 4.ligy.

Chceli by sme ešte raz chce-
li poďakovať sponzorom, ktorí 
sa pričinili o tento úspech: LN 
TRADE, Imrich Kecskés ml.-Lux 
s.r.o., bratia Viktor a Róbert Ko-
váčovci, Ivan Ladziansky-Diela a 
dielka, Pavol Denko, Juraj Binder, 
bratia Arpád a Mikuláš Pálovci, a 
mnohí ďaľší, ktorí si neželali byť 
menovaní.
LN TRADE - Seniori Žiar nad Hro-

nom 16:2

body za LN TRADE: štvorhra- 
Dobrovičovci Ján + Martin

dvojhry: Sedilek, Prokaj a Dob-
rovič Ján po 4, Dobrovič Martin 3

JS

Autokros Grande 
Slovakia 

Dňa 27.2.2011 sa konali v Osla-
noch pri Partizánskom preteky 
autokrosov pod názvom Auto-
kros Grande Slovakia. Na týchto 
pretekoch štartovali aj štiavnic-
kí jazdci Erik Bartko a Richard 
Tóth. Erik Bartko sa umiestnil 
na 2 .mieste a Richard Tóth na 6. 
mieste. Ďakujeme všetkým tým, 
ktorí nás podporili.

Ján Bartko

Dnes vám opäť prinášame su-
már výsledkov prípravných zá-
pasov mužstiev nášho regiónu

Š. Bane 4. liga sk. JUH: /J. Daubner/

20.2.: Hrochoť – Š. Bane 2:2
Góly: Sojka, Michalek
27.2.: Krupina – Š. Bane 1:1
Gól: V. Pavlík
6.3.: Selce – Š. Bane 3:2
Góly: Michalek, Ondrík
Obidva zápasy sa hrali na ihrisku 

s umelým povrchom vo Zvolene. 
Ku dňu 7.3. nedošlo v kádri Š. Baní 
k žiadnym zmenám. (prestupový 
poriadok umožňuje realizovať pre-
stupy, či hosťovania do 30.4.) 
II. trieda sk. JUH:

Prenčov (J. Dolinský)
27.2.: Žemberovce – Prenčov 6:1

Gól: Martin Chovan
Ani v Prenčove nedošlo k žiad-

nym hráčskym zmenám.

B.Belá (R. Pavlík):
Futbalisti B. Belej v tomto roku 

nezohrali žiaden zápas – nepoda-
rilo sa im zohnať súpera. V tomto 

mužstve taktiež nedošlo v kádri k 
žiadnym zmenám. 

Roman Kuruc  

FUTBALOVÝ TURNAJ
3 KRAJÍN

Dňa 12.03.2011 o 10:00 hod. 
na multifunkčnom ihrisku v 
Štiavnických Baniach sa uskutoč-
ní futbalový zápas žiakov základ-
ných škôl z krajín

CHORVÁTSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, 
SLOVENSKO

Bližšie info: Z.L.Soldanova 
0948 519958 zuzannask@hotma-
il.com www.zakladnaskola.com

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

969 81 Štiavnické Bane 128

Futbal - prípravné zápasy

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

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

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

Kúpim 4 – izbové byty, zn: po- 
núknite, tel.č.: 0902 882 707

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej, kompletná rekonštruk-
cia, otvorený priestor medzi ku-
chyňou a obývacou izbou, mož-
nosť ponechania nábytku, tel.č.: 
0910 920 946

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

Hľadám podnájom v 2.-3. izb.  
byte v BŠ, tel.č.: 0907 113 608

Predám 2-izbový tehlový byt na  
Ul. Dobšinského, tel.č.: 0903 605 
567

www.realitor predá 2-izbový  
byt na Drieňovej, cena: 26 500 € a 
2-izbový byt na Povrazníku, tel.č.: 
0905 148 574 

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom, čiastočne prerobený OV 60 
m2, cena: 40 000 €, dohoda možná, 
tel.č.: 0903 566 913

Prenajmem zariadený 1 a ½ iz- 
bový byt, cena 250 € (vrátane ener-

gií), dohoda možná, tel.č.: 0949 
116 412

Dám do prenájmu garáž, tel.č.:  
0911 012 213

Prenajmem 3-izbový byt v Ban- 
skej Štiavnici, sídl. Drieňová. Kon-
takt 0911 616 301

Predám RD v BŠ, tel.č.: 0915 615  
521

Prenajmem 2 – izbový byt v  
RD pod Starým mestom, nájom + 
energie 300€/mesačne, tel.č.: 0910 
564 638

Predám trojizbový prerobený,  
zariadený byt na Drieňovej (Ener-
getikov 8), tel.č.: 0911 973 200

Súrne hľadáme RD v BŠ do dl- 
hodobého prenájmu, tel.č.: 0903 
740 125 

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

Spracujem jednoduché a  
podvojné účtovníctvo aj DPH, 
tel.č.: 0915 200 636

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

Doveziem drevo, aj suché, met- 
rovica, štiepané (25,33,50cm),-
max. 3,5m3,v paletách/2m3,štrk, 
piesok, drť, stavebný materiál, 
tel.č.: 0903 121 901

Predám štiepané palivové dre- 
vo, dĺžka 33cm, tel.č.: 0918 858 
600

Predám tvrdé palivové drevo,  

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

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

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

Kto daruje zachovalú sedaciu  
súpravu študentom? Tel.č.: 0904 
214 668

Predám Škodu Felíciu 1 300,  
najazdené 97 000 km, zimné pne-
umatiky, cena 1 100 €, tel.č.: 0902 
745 575

Ubytujem v 1-izbovom byte v  
centre mesta 2-3 osoby, študentov 
príp. zamestnaných, tel.č.: 0915 
615 521

Predám mrazničku 260 l, cena  
60 €, tel.č.: 0908 927 798

rôzne dĺžky, tel.č.: 0907 529 666
Pílenie palivového dreva  na  

klátiky- cirkulárom, motorovou 
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Inzercia

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371
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INZERCIA

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

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

GUAPA
Obchodík so zdravou 

výživou

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

TAPETY, PARKE-
TY, MAĽOVKY

Vykonávam interié-
rové stavebné práce 

rýchlo, čisto a kvalitne.
Tel.č.: 0903 313 542


