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VIANOČNÁ SÚŤAŽ
kupón �.4

Regionálna nemocnica, n.o., od 

1. novembra t.r. prešla určitý-

mi zmenami. V tejto súvislosti 

riaditeľ Nemocnice a polikliniky, 

n.o., Ing. Rastislav Kubáň podal 

poslancom MsZ na Mestskom za-

stupiteľstve konanom 27.novem-

bra 2008 informatívnu správu o 

poskytovaní zdravotnej starost-

livosti v našej nemocnici a o jej 

aktuálnom stave:

Poskytovanie zdravotnej starost-

livosti

Ing. Rastislav Kubáň: „Od 
1.novembra 2008 prešlo poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti z Regi-
onálnej nemocnici, n.o., v Banskej 
Štiavnici na Nemocnice a polikli-
niky, n.o., Bratislava. Zároveň 
sme získali licenciu z Ministerstva 
zdravotníctva SR a pokúšame sa o 

zrušenie licencie Regionálnej ne-
mocnice, n.o. Začali sme pracovať 
na účet Nemocnice a polikliniky, 
n.o., s pôvodnými zamestnancami, 
za tých istých platových podmie-
nok, ako sme mali doteraz.“
Majetok

„Čo sa týka nehnuteľného ma-

jetku, tam je situácia jasná. Čo sa 
týka hnuteľného majetku, zatiaľ je 
pripravená zmluva na prenájom 
hnuteľného majetku na dobu urči-
tú do 31.12.2008.“ 
Ekonomika

„Čo sa týka ekonomiky, Regi-
onálna nemocnica, n.o., vytvára 

v súčasnosti stratu 1 000 000,-
Sk mesačne. Do konca roka však 
predpokladáme vyrovnaný zisk, 
pri dosiahnutí určitých reštrikč-
ných opatrení, akými bude aj pre-
púšťanie zamestnancov, hlavne 
TH pracovníkov. 

pokračovanie na 4.str.

Zdravotnú starostlivosť poskytujú od 1.novembra Nemocnice a polikliniky, n.o.

Aktuálna situácia v nemocnici 

Vašou úlohou je vyplniť súťažný 
kupón s menom autora a názvom 
diela podľa uverejneného úryvku, 
vystrihnúť ho, nalepiť na korešpon-
denčný lístok spolu s vaším menom 
a adresou a poslať (priniesť, vhodiť 
do našej schránky) do redakcie. 
Do záverečného žrebovania o pek-
né ceny budú zaradení tí, ktorí 
správne odpovedia aspoň na štyri 
otázky. Odpovede môžete posielať 
každý týždeň alebo všetky naraz po 
uverejnení piatej otázky. 

„Z každej svetovej strany musí-
te ísť najmenej dvadsať kilometrov 
hore kopcom proti prúdu potoka. 

Keď sa dostanete k jeho prameňu, 
zastaňte. 

Pred vami v údolí bude ležať 
mesto. Ako starý strieborný šperk. 
Trochu pevnosť, trochu skrýša.

Vlastne, údolie je pristrmé, a tak 
uvidíte len domčeky naproti a pár 
veží zdola. Neuvidíte jedinú cestičku 
ani človiečika a mesto je len mesteč-
ko. Kus nedôležitej, polozabudnutej 
histórie a príroda, ktorá už stihla 
zakryť stopy slávy a bohatstva.

Šperk, ibaže trochu sčernetý.
Sadnite si pod strom a zhlboka sa 

nadýchnite, než sa skotúľate tadolu, 
ako hovoria tunajší.“

pokračovanie na 10.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Nemocnica v našom meste s dvomi novými oddeleniami.
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Z diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky
Kde miznú smetné nádoby? 

Chcem sa opýtať kompetent-
ných, kde miznú smetné nádoby 
(kontajner) na Ul. Dr. J.Straku??? Z 
pôvodných 6 kusov umiestnených 
pred bytovkou Straku č.15 sú už len 
4 kusy. Ak boli poškodené a odtiah-
nuté, mali byť nahradené novými, 
pretože terajší počet nezodpovedá 
počtu obyvateľov, sú neustále pre-
plnené, odpad je pôsobením vetra 
roznášaný na okolitú zeleň a poma-
ly to tu bude vyzerať ako na Luniku 
IX. V spodnej časti ulice pred by-
tovkou Straku č.5 tiež bývalo viacej 
smetných nádob. Blížia sa Vianoce a 
neviem si predstaviť ten bordel, keď 
ľudia začnú predvianočné uprato-
vanie. Chcem zdôrazniť, že len čas-
tejšie vysýpanie smetných nádob 
nestačí, zvlášť v zimnom období 
majú smetiari problém dodržiavať 
časový harmonogram odvozu, či 
je to už spôsobené technickým sta-
vom vozidiel alebo nevyhovujúcim 
stavom našich komunikácií (keď 
napadne sneh). Preto žiadam kom-
petentných o nápravu. Ďakujem.
Odpoveď:

Na Ul. Dr. J.Straku 3-19, v Ban-
skej Štiavnici sa nachádza cca 73 
bytových jednotiek. Podľa odpo-
rúčania Technických služieb mesta 
Banská Štiavnica jeden 1100 l kon-

tajner postačuje pre 25 bytových 
jednotiek pri pravidelnom odvoze 
odpadu 1x týždenne. Na Ul. Dr.J.S-
traku 3-19 sa nachádza 5 ks 1100 l 
kontajnerov a tri nádoby na sepa-
rovaný odpad. Sídlisko Drieňová 
je zaradené do harmonogramu 
odvozu 2x týždenne (pondelok a 
piatok). Počet kontajnerov je teda 
dostačujúci. Tento harmonogram 
a počet kontajnerov nie je stavaný 
na odpad z rekonštrukcií bytov. Len 
pre porovnanie, bytový dom oproti 
má 96 bytových jednotiek a len 4 
kontajnery. Myslíme si, že neporia-
dok nie je z dôvodu počtu kontaj-
nerov, ale z dôvodu prístupu ľudí a 
snáď o ochote prejsť pár metrov k 
prázdnemu kontajneru. 

Komisie MsZ

Prečo sa nereprezentujú ostatné 
komisie MsZ na internete ?
Odpoveď:

Na zasadnutí MsZ 27.11.2008 
boli predsedovia Komisie ochrany 
verejného poriadku, Komisie špor-
tu, Komisie zdravotnej, sociálnej a 
bytovej Mestského zastupiteľstva 
požiadaní, aby informácie z roko-
vaní komisií boli uverejňované na 
internetovej stránke mesta Banská 
Štiavnica.

Ing. Juraj Čabák, Zástupca primátora

Mestská polícia 
informuje

Dňa 25.11.2008 o 16.00 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná o 
spoluprácu pri hľadaní maloleté-
ho chlapca P.F. z Banskej Štiavni-
ce. Po neúspešnom dvojhodino-
vom policajnom pátraní v meste 
Banská Štiavnica sa chlapec vrátil 
sám domov k rodičom. 

Dňa 30.11.2008 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že na sídlisku 
Drieňová pred vchodom na Ulici 
gen. L. Svobodu fajčí a vulgárne 
sa správa partia chlapcov. Po prí-
chode hliadky MsPo na miesto 
bola partia chlapcov z uvedeného 
miesta vykázaná. 

Dňa 1.12.2008 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Energe-
tikov, kde došlo k rušeniu ve-
rejného poriadku. Po príchode 
na miesto bolo hliadkou MsPo 
zistené, že ide o V.G. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol riešený 
v zmysle Zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

Mestská polícia týmto ďakuje 
v mene svojom ako i obyvateľov 
Šobova štiavnickému podnika-
teľovi Ing. arch. Petrovi Chova-
novi za to, že pomáha občanom 
v hmotnej núdzi pri zabezpeče-
ní drevnej hmoty, slúžiacej na 
vykurovaniu sociálnych bytov 
obyvateľov Šobova. V ostatnom 
čase totiž dochádzalo počas zim-
ného vykurovacieho obdobia v 
tejto lokalite k masovému vypi-
ľovaniu stromov, čo v konečnom 
dôsledku znamenalo neestetický 
pohľad na okolitú prírodu a zá-
roveň bolo veľmi ťažké vypátrať 
konkrétneho vinníka. Je preto 
namieste vysloviť poďakovanie 
pánu Chovanovi za to, že mu nie 
sú ľahostajné osudy obyvateľov 
Šobova a pomáha tým k zachova-
niu krásnej prírody, nachádzajú-
cej sa v blízkosti najnavštevova-
nejšej časti, Červenej studne a ku 
všeobecnej spokojnosti všetkých 
ľudí, milujúcich prírodu. Ešte raz 
Vám preto srdečná vďaka pán 
Chovan. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Poďakovanie za 
ušľachtilú činnosť

Bolo...
5.12.

Prijatie bývalých zamestnancov  -
MsÚ primátorom mesta.

Vernisáž výstavy Banícke Via- -
noce na Starom zámku.
Bude...
8.12.

Účasť na stretnutí starostov obcí  -
okresu Banská Štiavnica.
9.12.

Konferencia 10. rokov Progra- -
mu rozvoja bývania v Bratislave 
a prevzatie ocenenia.

Recepcia na veľvyslanectve Ja- -
ponska v Bratislave.
10.12.

Mikulášske posedenie v Mater- -
skej škole na Bratskej ulici.

Vernisáž výstavy fotografi í Ma- -
riana Garaia a Ľubomíra Lužinu 
v Rubigalle.

Slávnostné udeľovanie Ceny  -
predsedu BBSK v Lučenci.
12. –13.12.

Účinkovanie v Živom štiavnic- -
kom betleheme v rámci poduja-
tia Štiavnický vianočný jarmok.
13.12.

Prijatie spoluobčanov – jubi- -
lantov v obradnej miestnosti v 
budove Radnice.

Slávnostné otvorenie druhej  -
časti dreveného Betlehemu auto-
ra Ing. arch. Petra Chovana.

Andrea Benediktyová

Vážení občania, podnikatelia, 
Mestský úrad Banská Štiavni-

ca, oddelenie kultúry, cestovného 
ruchu a športu Vám oznamuje, že 
dňa 06. decembra 2008 (sobota)  
sa v Banskej Štiavnici uskutoč-
ní kultúrne podujatie s názvom 
„Batoh plný Mikulášskych pre-
kvapení“. 

Nakoľko priebeh podujatia si 
vyžaduje, aby dňa 06. decembra 
2008 (sobota) v čase od 14:00 
hod. – 18:00 hod. bolo Námestie 
sv. Trojice pre prejazd motoro-
vých vozidiel uzatvorené, dovo-
ľujeme si Vás požiadať o   ústre-
tovosť a zhovievavosť, keďže toto 
opatrenie je nevyhnutné.  Ďaku-
jem Vám, že všetky svoje aktivity, 
vrátane zásobovania a ubytovania 
hostí, zabezpečíte tak, aby nedo-
šlo ku kolíznym situáciám. 

Ing. Rastislav Marko, ved. odd. KCRaŠ

Oznam

Nová ochranná zábrana pre chodcov na Ul.Dolná.
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Polícia informuje 

Vodiči pozor, hrozia dopravné 
nehody!

Dňa 19.9.2008 o 09.00 hod. 
na ceste č. II/525 v 12,914 km 
pri obci Prenčov spôsobil J.T. 
- vodič nákladného motoro-
vého vozidla zn. Tatra 815 s 
prívesom z Krupiny dopravnú 
zrážku s vozidlom Škoda Pick 
up, ktoré viedol vodič P.B. z 
Banskej Štiavnice. Ku zrážke 
došlo tak, že vodič nákladného 
motorového vozidla prechá-
dzal v smere od obce Prenčov 
do Banskej Štiavnici, kde pred 
sebou predchádzal idúci kom-
bajn a v inkriminovanom čase 
išlo v protismere vozidlo Pick 
up vodiča P.B. a po spozorovaní 
oproti idúceho vozidla prerušil 
predchádzanie a chcel sa vrátiť 
za kombajn, no vodič kombajnu 
mu v tom zabránil zastavením 
kombajnu. Obvinený vodič J.T. 
zastavil svoje vozidlo zároveň 
s kombajnom v protismernom 
jazdnom pruhu a spôsobil tak 
zrážku s vozidlom Pick up, kde 
utrpela spolujazdkyňa vo vo-
zidle Pick up ťažké zranenia s 
dobou práceneschopnosti 95 
dní. V prípade dokázania viny 
na súde mu hrozí trest odňatia 
slobody v trvaní od 6 mesiacov 
do 2 rokov.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

BANSKÁ ŠTIAVNICA
– MOJE RODISKO 

8.11. Filip Gréč, 12.11. Pe-
ter Maruniak, 12.11. Veronika 
Stodúlková, 15.11. Nella Klau-
zová, 16.11. Barbora Belujská, 
19.11. Michaela Bardoňová, 
20.11. Daniel Pivarč, 22.11. Bar-
bora Doczyová.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
3.11. Mária Kutnerová vo veku 

84 rokov, 8.11.Miroslav Fronc 
vo veku 56 rokov, 11.11.Margita 
Jašková vo veku 90 rokov, 12.11. 
Terézia Výbochová vo veku 78 
rokov, 16.11. Anna Hrnčiarová 
vo veku 73 rokov, 21.11. Igor 
Šuba vo veku 76 rokov.

J. Simonidesová

Spoločenská 
kronika

Ako sme sľúbili v poslednom 

čísle Štiavnických novín, priná-

šame v tomto čísle informáciu 

o ďalších krokoch k realizácii 

etablovania vysokého školstva v 

B. Štiavnici. 

V tejto súvislosti sme požiadali 
o rozhovor Mgr. Nadeždu Babia-
kovú, prednostku MsÚ.

„V nadväznosti na rokovanie, 
ktoré sa uskutočnilo na Minister-
stve školstva SR v októbri t.r., sme 
podnikli ďalšie kroky. Rokovali 
sme s predstaviteľmi Slovenskej 
technickej univerzity v Bratisla-
ve, Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka a UMB v B. Bystrici. Pre 
nás sa najreálnejšie javí skonšti-
tuovanie vysokoškolského štúdia 
zameraného na cestovný ruch, čo 
je aj v súlade s uznesením vlády 
SR zo dňa 3.9.2008 v B. Štiavnici. 
Z tohto dôvodu sme navrhli rek-
torke UMB v B. Bystrici spoloč-
né rokovanie, ktoré sa uskutoční 
9.12. na pôde tejto školy. Obsa-
hom tohto rokovania, ktorého sa 
zúčastní okrem rektorky UMB aj 
dekanka fakulty, ako aj vedúca 
katedry cestovného ruchu bude 
zriadenie detašovaného pracovis-
ka magisterského štúdia cestovné-
ho ruchu. Vychádzame z toho, že 
naše mesto má ideálne podmienky 
pre teoretické i praktické štúdium 
cestovného ruchu. Pre absolventov 

tohto štúdia bude aj reálna mož-
nosť uplatnenia sa v praxi. Je to 
z toho dôvodu, že ďalší rozvoj B. 
Štiavnice si predstavujeme hlavne 
na základe rozvoja cestovného ru-
chu. Má to nadväznosť aj na plán 
výstavby hotelov v B. Štiavnici, 
kde by budúci absolventi našli 
svoje uplatnenie. Za zriadenie ta-
kéhoto druhu štúdia je aj dlhoroč-
né pôsobenie Súkromnej hotelovej 
akadémie v našom meste, ktoré 
dosahuje každoročne výborné 
výsledky. Dá sa využiť aj erudo-
vaný potenciál vyučujúcich na 
tejto škole, čo súčasne by výrazne 
prispelo k ich stabilizácii. Mesto 
je súčasne pripravené poskytnúť 
vyučujúcim na vytvorenej vysokej 
škole aj zodpovedajúce bývanie. 

Pokročili aj rokovania s rekto-
rom Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave prof. Vladimírom 
Bálešom, ako aj prorektorom tej-
to univerzity p. Janíčkom, ktorí 
prejavili záujem nájsť riešenie 
pre etablovanie vysokoškolského 
štúdia v B. Štiavnici. Fakulta ar-
chitektúry tejto univerzity v spo-
lupráci s mestom už podala 2 pro-
jekty. Ide o zriadenie excelentného 
pracoviska v B. Štiavnici, ktoré by 
zabezpečovalo výskum v oblasti 
architektúry a pamiatok, ale uni-
verzita má záujem aj na rozšírení 
pracoviska Fakulty architektú-
ry, ktoré má už u nás dlhoročnú 

tradíciu. V tejto súvislosti majú 
v pláne rozšíriť svoju základňu 
o ďalšiu budovu v blízkosti dote-
rajšieho pracoviska. Keďže naše 
mesto je ideálnou učebnicou his-
tórie, pamiatok, umenia a archi-
tektúry, uvažuje sa aj o vytvorení 
odboru umení, ktorý by bol zame-
raný na kováčstvo, reštaurovanie 
a pod. 

Úprimný záujem vytvoriť de-
tašované pracovisko v prípade, 
že úspešne prejde akreditáciou, 
má aj vedenie Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka. Pevne verím, 
že vysoké školstvo sa vráti do B. 
Štiavnice. Ďalší rozvoj nášho 
mesta nemôžeme stavať na prie-
mysle. Mesto, zapísané na Listine 
svetového dedičstva UNESCO, 
má nevyčísliteľnú historickú a pa-
miatkovú hodnotu. Vzťahuje sa 
naň vysoký stupeň pamiatkovej 
ochrany, ako aj ochrana vzácnej 
okolitej prírody. Popri cestovnom 
ruchu je to práve školstvo, ktoré aj 
v načrtnutých formách štúdia má 
ideálne podmienky pre svoju exis-
tenciu a tým aj ďalšie oživenie a 
zviditeľnenie nášho mesta. Máme 
veľké šťastie, že myšlienku na-
vrátenia vysokého školstva do B. 
Štiavnice si osvojila aj vláda SR a 
sám minister školstva Ján Mikolaj 
má o realizáciu tejto myšlienky 
najúprimnejší záujem“. 

Ján Novák

Vysoké školstvo v Banskej Štiavnici
Etablovanie vysokého školstva v našom meste reálnejšie

Slovenská autobusová dopra-
va Zvolen, a.s., v nadväznosti na 
prechod na novú menu euro a s 
cieľom zrýchlenia cestovania a 
uľahčenia platby v autobusoch, 
pripravila v spolupráci s Mest-
ským úradom v Banskej Štiavnici 
pre obyvateľov nášho mesta akciu, 
pri ktorej budete mať možnosť za-
kúpiť si dopravnú kartu a využiť 
nasledovné výhody:

pri platbe cestovného a dovozné- -
ho dopravnou kartou je zľava 15%

pri cestovaní nebudete potrebo- -
vať fi nančnú hotovosť, nakoľko 
platba prebehne odpočítaním z 
kreditu na dopravnej karte

dôchodcovia nad 70 rokov sa  -
nemusia preukazovať OP

Pracovníci SAD Zvolen, a.s., 
budú k dispozícii v budove bý-
valého Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny (pri tržnici) na Ul. 
Križovatka v Banskej Štiavni-
ci dňa 9.decembra 2008 v čase 
od 12:00 hod. - 15:30 hod. a dňa 
10.decembra 2008 v čase od 12:00 
hod - 14:30 hod., keď si doprav-
né karty môžete osobne vybaviť a 
danú tému prekonzultovať s kom-
petentnými pracovníkmi.

K vybaveniu dopravnej karty je 
potrebné si so sebou priniesť:

študenti - OP, fotografi u 2,5 x 3  -
cm, potvrdenie o návšteve školy

dôchodcovia nad 70 ro- -
kov: OP, aktuálnu fotogra-
fi u 2,5 x 3 cm (nemusíte sa 
v autobuse preukazovať OP)

občianska karta: OP -
Poplatok za kartu je 1,-Sk (0,03 

EUR).
Nemusíte nikam cestovať, stačí 

prísť vo vyššie uvedených dňoch a 
časoch do budovy bývalého Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny 
(pri tržnici) na Ul. Križovatka v 
Banskej Štiavnici.

SAD, a.s., Zvolen

Predaj a jednoduché vybavenie dopravných kariet na cestovanie

SAD Zvolen informuje
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dokončenie z 1.str.

Pri tomto kroku predpokladá-
me úsporu nákladov až o 30%. V 
predchádzajúcich mesiacoch do-
chádzalo k tomu, že limity neboli 
napĺňané. Dnes možno povedať, 
že napr. chirurgické odd. prežíva 
slušný nárast, čo sa týka počtu 
operácii, tento sa mierne zvyšuje 
a nastáva vzájomná spolupráca 
medzi žiarskou a štiavnickou ne-
mocnicou.“
Výkonnosť

„K zvýšeniu výkonnosti na jed-
notlivých odd. sa podpísal aj fakt, 
že došlo k zavedeniu informačné-
ho systému. Výkonnosť na jednot-
livých odd. sa zvýšila až o 30%. 
Nemocnica v Banskej Štiavnici 
spojením získala zvýšenie cien za 
výkony od zdravotných poisťovní, 
čo sa v budúcnosti prejaví kladne v 
ekonomických ukazovateľoch. 

K reštrikčným opatreniam došlo 
napr. aj v práčovni, ktorá bola pre-
vádzkovaná neekonomicky, pričom 
priemerná cena na 1 kg bielizne 
vychádzala na vyše 30,-Sk, dnes je 
to už len 19,-Sk.“ 
Nové oddelenia

„Od 1.10.2008 sa nám podarilo 
presťahovať odd. dlhodobo chorých 
zo Žiaru nad Hronom do Banskej 
Štiavnice. Priestory odd. sú vyno-
vené. Boli určité obavy, že pacienti 

nebudú ochotní chcieť byť hospi-
talizovaní v Banskej Štiavnici, ale 
tieto obavy sa nenaplnili, naopak, 
zvýšil sa aj počet pacientov. 1.deň 
to bolo 6 pacientov, 2.deň 12 pa-
cientov, a 4.-5.deň už 25 pacien-
tov.“

P. Kubáň dodal, „bol to správny 
krok, aj napriek rôznym negatív-
nym reakciám zo strany žiarskych 
občianskych organizácií. Zároveň 
bol zriadený aj sociálny program, 
príbuzným sa prepláca cestovné. 
Odd. dlhodobo chorých funguje 
špičkovo a môžeme byť naň hrdí.

Podarilo sa nám vybaviť zmlu-
vu pre Dom ošetrovateľskej sta-
rostlivosti, máme v súčasnosti k 
dispozícii 9 lôžok a do konca roka 
by to malo byť až 20 lôžok. Ne-
mocnica v BŠ je nová nemocnica 
a priestory sú vzdušné, priestranné 
a príjemné. Lekársky personál sme 
zabezpečili zo Žiaru nad Hronom, 
ale stredne lekársky personál je z 
Banskej Štiavnice.

Bol by som rád, keby sme mohli 
povedať, že december a január sme 
začali s vyrovnaným rozpočtom.“

Nasledovali otázky od poslancov 

Mestsk0ho zastupiteľstva

P. poslankyňa Blaškovičová: sa 
opýtala, ako bude fungovať chi-
rurgické oddelenie?

P. Kubáň odpovedal, „že sa 
uvažuje sa o rozvoji jednodňovej 
chirurgie, výkony sa snažíme roz-
širovať napr. naposledy sa poda-
rilo rozšíriť výkony o operácie va-
rixov (kŕčových žíl), ďalej chceme 
uskutočniť ortopedické operácie, 
rokujeme s lekármi, aby mohla 
byť časom spustená aj víkendová 
prevádzka. Čo sa týka 24 hod. ne-
pretržitej prevádzky, dnes funguje 
chirurgická ambulancia v ponde-
lok až piatok. Pripravuje sa však 
zmena buď od 1.12.2008 alebo od 
1.1.2009 v závislosti od zabezpeče-
nia lekárskeho personálu.“

P. poslanec Klauz: Poukázal na 
kompletnú zdravotnú starostli-
vosť v našej nemocnici, ktorá by 
mala byť zabezpečená v plnom 
rozsahu.

P. Kubáň: „S chirurgickým odd. 
neuzavreli zmluvy zdravotné po-
isťovne a nie Regionálna nemoc-
nica, n.o. v Banskej Štiavnici. K 
1.novembru 2008 naopak vznikli 
v Banskej Štiavnici dve nové odd. 
a zvýšil sa počet lôžok na 25 + 9, 
spolu 34 lôžok,“ dodal na záver 
riaditeľ nemocnice.

Nakoniec poslanci schválili in-
formatívnu správu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v nemoc-
nici v Banskej Štiavnici. Michal Kríž

Zasadanie KŠaM sa uskutoč-
nilo dňa 18.11.2008. Hlavným 
bodom programu bola diskusia 
o nezaplatení nájmu za telocvič-
ňu ZŠ J. Kollára na Drieňovej, 
tak ako mesto prisľúbilo. Prená-
jom telocvične by sa mal platiť z 
rozpočtu mesta B.Štiavnica a nie 
z rozpočtu športu. Ďalej sa disku-
tovalo o budúcoročnom podujatí 
– Vyhodnotenie športovca roka 
2008. Bude sa to opäť poriadať 
spolu s Vyhodnotením osobnosti 
kultúry za rok 2008. Aj formou 
ŠN sa športové kluby v B.Štiavnici 
vyzývajú, aby vypracovali správy 
o svojej činnosti na budúci rok 
2009, aby zhodnotili športovú 
sezónu 2008 a podali návrh na 
športovca roka 2008. Termín je 
do 16.1.2009. 
KŠaM berie na vedomie:

„Návrh“ - Dodatok č.1 k VZN  -
mesta B. Štiavnica č.2 /2003 o 
vodení psa a pohybe psa na verej-
ných priestranstvách

„Návrh “-Dodatok č.1 k VZN č.  -
1/2007 o poskytovaní fi nančných 
príspevkov na vykonávanie opat-
rení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately

„Návrh“-Dodatok č.1 k VZN č.  -
3/2007 o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania

„Návrh“-Dodatok č.2 k VZN  -
mesta B.Štiavnica č.3/2005, kto-
rým sa vydáva Poriadok na cinto-
rínoch v Meste Banská Štiavnica

„Návrh“ VZN mesta B.Štiavnica  -
č.../2008 o spôsobe určenia úhrady, 
výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za opatrovateľskú službu

„Návrh“ VZN mesta B.Štiavnica  -
č.../2008 o používaní zábavnej py-
rotechniky na území mesta Ban-
ská Štiavnica
Uznesenia KŠaM: 

KŠaM odporúča MsÚ dofi nan- -
covať reálne náklady za obdobie od 
1.1.2008 za prenájom telocvične 
ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová.

KŠaM odporúča MsZ vyčísliť 1 %  -
(min. 1 mil. SK) z rozpočtu mesta 
B.Štiavnica na rozpočet pre šport. 

KŠaM žiada o vyčíslenie nákla- -
dov za prenájom telocvične ZŠ J. 
Kollára na sídl. Drieňová a sta-
novenie normohodiny jednotlivo 
pre každý športový klub. 

Mgr. Viktória Michalská

Zo zasadania 
Komisie športu 
a mládeže...

Združenie Historických Miest a 

Obcí Slovenska (ZHMAO) vzniklo 

na základe iniciatívy primátorov 

a starostov najvýznamnejších 

historických miest a obcí SR na 

ustanovujúcom sneme, ktorý 

sa konal v Banskej Štiavnici dňa 

29.9.1995. 

Predsedom ZHMAO je Mgr. 
Pavol Balžanka, primátor mesta 
Banská Štiavnica. Cieľom zdru-
ženia je podporovať regeneráciu, 
oživenie historických jadier miest 
a obcí Slovenska a prezentovať 
kultúrne hodnoty a tradície, ktoré 
sú významnou súčasťou európ-
skej kultúry. (členovia združenia: 
http://www.zhmao.sk/clenovia-

zdruzenia.html)
Na svojom výročnom XII. Sne-

me ZHMOS sa v Banskej Štiavnici 
prítomní primátori a starostovia 
dohodli, že budú iniciovať vznik 
CENY za najlepšie výsledky pri 
záchrane historického prostredia 
miest a obcí. Budú rozvíjať spolu-
prácu so Združením historických 
sídiel Čiech, Moravy a Sliezska 
(SHSČMS) a vzájomnej výmeny 
skúseností. ZHMOS bude po-
kračovať v usporadúvaní pravi-
delných seminárov v spolupráci 
s mestom Bardejov, ktoré majú 
pomôcť pri organizovaní pomoci 
pri obnove historických miest a 
obcí takisto ako aj podnietiť úsilie 
pri získavaní ďalších fi nancií na 

akcie, ktoré nemôžu realizovať zo 
svojho rozpočtu.

XII. Snem ZHMOS prijal aj 
rozpočet na nasledujúce obdobie, 
ktorého východiskom sú predo-
všetkým členské príspevky jeho 
členov. ZHMOS hospodári ročne 
s rozpočtom necelých 600 tisíc 
korún a pokrýva z neho predo-
všetkým aktivity na usporadúvanie 
stretnutí a odborných seminárov. 

Na rokovaní XII. výročného 
snemu sa zúčastnili aj Pavol Šimu-
nič, štátny tajomník Ministerstva 
kultúry SR, Katarína Kosová, ge-
nerálna riaditeľka Pamiatkového 
ústavu SR a Ivan Týle, podpredse-
da SHSČMS.  PhDr. Peter Zemaník

tlačový tajomník primátora

XII. Výročný snem ZHMOS 
Spolupráca so Združením historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska

Vznikli dve nové odd.dlhodobo chorých a Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Situácia v našej nemocnici



54. decembra 2008 KALEIDOSKOP

Jazyková polícia
vypátrala

Počuli sme, prečítali sme si 

„Po ôsmych zápasoch prehra.“ 
(Markíza 23.2.2008, textová časť 
TN)
Správne: po ôsmich
„...namiesto ôsmych parciel 
dostanem jednu.“ (MY, noviny 
Žiarskej kotliny č.32)
Správne: ôsmich
„Bolo to pred siedmymi rokmi.“ 
( Nový čas 30.8.2008)
Správne: siedmimi

V pravopise čísloviek rozlišuje-
me číslovky základné, tie píšeme 
s i (koľko, koľkými) Za siedmimi 
horami, za siedmimi dolinami, 
a číslovky radové, tie píšem s y 
(koľký v poradí) Uspokojil sa so 
siedmym miestom.

NB

V mestskom rozpočte je na údržbu vyčlenené 3 600 000,- Sk (119 498,10 €) 

V Domove MÁRIE Banská 
Štiavnica sa uskutočnilo v rámci 
Národného projektu XI – „Teo-
retická a praktická príprava za-
mestnancov na získanie nových 
vedomostí a odborných zruč-
ností“ v spolupráci s UPSVaR 
v Banskej Štiavnici vzdelávanie 
zamestnancov z komunikácie a 
komunikačných zručnosti pod 
názvom „Vzdelávanie ako ná-
stroj spokojnosti zamestnanca aj 
zamestnávateľa“. Vzdelávanie sa 
uskutočnilo v dňoch 24.11. 2008 
a 25.11. 2008 v priestoroch Do-
mova MÁRIE. Zúčastnilo sa ho 
spolu 36 zamestnancov z radov 
sociálnych pracovníkov, sestier, 
opatrovateliek, vedúcich pra-
covníkov i THP.

Vzdelávanie bolo zamerané 
na získanie vedomostí, zručnos-
tí a spôsobilosti v oblasti komu-
nikácie pri výkone práce so svo-
jimi kolegami, s nadriadenými , 
s klientmi. 
Účastníci získali:

ovládanie komunikačných ná- -
strojov zručností vo využívaní 
empatie, asertivity, potláčania 
agresívneho prejavu

predchádzanie konfl iktom,  -
zvládanie konfl iktov a emocio-
nálnych prejavov

zručnosti vo využívaní verbál- -
nej a neverbálnej komunikácie

Domov MÁRIE Banská Štiavnica

Vzdelávanie 
v Domove Márie

V tomto roku prišla „pani zima“ 

do nášho mesta koncom novem-

bra a hneď s riadnou nádiel-

kou snehu. Pre zmiernenie jej 

následkov na dopravu slúži zimná 

údržba.

Zimnú údržbu komunikácií v na-
šom meste zastrešujú dva subjekty 
a to:

Banskobystrická regionálna 1. 
správa ciest ( BBRSC ), ktorá za-
bezpečuje starostlivosť o tzv. štátne 
cesty druhej triedy – cesta č.525 a 
č. 524. Ide o ulice Lesnícka, Špor-
tová, SNP, Poľovnícka, Kolpašská, 
Fándlyho, Drevená, Sitnianskeho, 
Antolská, Pod Trojičným vrchom.

Technické služby, mestský pod-2. 
nik, Banská Štiavnica

Uvedené organizácie majú 
schválené operačné plány pre vý-
kon zimnej údržby, kde je urče-
né poradie výkonu, nebezpečné 
úseky, použité stroje, posypový 
materiál a ďalšie dôležité informá-
cie. Operačný plán zimnej údržby 
mestských komunikácií pre sezó-
nu 2008/2009 schválený pre TS, 
m.p., je prístupný v celom znení na 
internetovej stránke nášho mesta.

Ručné čistenie zabezpečuje zim-
nú údržbu ( ďalej ZÚ ) na cca 50 
úsekoch, ktoré sa skladajú z auto-
busových stanovíšť, chodníkov a 
schodíšť. K 7 kmeňovým pracov-
níkom je na tomto stredisku počí-
tané so zapojením cca 50 aktivač-
ných pracovníkov. Tento projekt 
menších obecných služieb ide do 
útlmu, a preto pre budúce obdobie 
je potrebné to riešiť.

Stredisko dopravno-mechani-
začné ( ďalej DMS ) zabezpečuje 
strojnú údržbu pridelených úsekov 
a koordinačnú činnosť kooperujú-
cich fi riem. Pre zabezpečenie pri-
meraného času zásahu a z dôvo-
du stavu vozového parku T.S. má 
mesto uzavreté zmluvné vzťahy na 
ZÚ MK aj s inými subjektmi, ktoré 
majú pridelené jednotlivé úseky. 

Sieť mestských komunikácií a 
verejných priestranstiev predstavu-
je dĺžku do 100 km, čo je pomerne 
slušný úsek pre zabezpečenie ZÚ.

Technológiu pre zmiernenie 
vplyvu zimy na priechodnosť a 
prejazdnosť mestských komuni-
kačných úsekov predstavuje vlast-
né odstránenie vrstvy snehu, ná-
sledné posypanie a odvoz snehu 

z centrálnej 

m e s t s k e j 
zóny. 

Ako už bolo uvede-
né, DMS zabezpečuje aj koordiná-
ciu kooperujúcich fi riem formou 
dispečerskej služby na tel.čísle 
0908/272630.

Pre potreby posypu mestských 
komunikácií je zabezpečené 
množstvo cca 1500 ton inertného 
materiálu a 150 ton chemického 
posypového materiálu.

V mestskom rozpočte na rok 
2008 je na ZÚ vyčlenené 3 600 
000,- Sk ( 119 498,10 € ). 

Operačný plán obsahuje v časti 
II. aj krízový plán zimnej údrž-
by Mesta Banská Štiavnica, ktorý 
rieši mimoriadne situácie v ZÚ 
MK, ktoré nastávajú vtedy, keď 
poveternostné podmienky pri in-
tenzívnom a opakovanom snežení 
svojím rozsahom a vplyvom vážne 
narušia, zmenia hospodársky, či 
spoločensky život a chod mesta 
z hľadiska dostupnosti dopravy 
a zjazdnosti miestnych komuni-
kácií a schodnosti chodníkov. V 
prípade, že mimoriadna situácia 
nie je zvládnuteľná podľa bežné-
ho schváleného operačného plánu 
ZÚ a technickými prostriedkami, 
ktoré sú k dispozícii, riaditeľ TS, 
m.p., okamžite o tejto situácii in-
formuje primátora mesta, ktorý je 
predsedom krízového štábu a ten-
to zvolá pre riešenie mimoriadnej 
situácie ZÚ MK vytvorený krízový 
štáb. Následne sa nasadí potrebné 
množstvo techniky, uzatvorí sa 
CMZ a započne sa s intenzívnym 
odpratávaním snehu. Predpokla-
dané náklady na takýto masívny 
zásah predstavuje viac ako 100 
000,- Sk ( 3319,39 € ) na jeho 5 
hodinovú zmenu. Posledné nasa-
denie takejto veľkej vývoznej „fl o-
tily“ bolo pred 3 rokmi v období 
vianočných sviatkov.

Posledné roky sú zimy v našom 
regióne dosť vrtošivé a je pomerne 

ťažké sa na ne precízne pripra-
viť, lebo po silnom nástupe, 

keď je treba všetka tech-
nika a každá ruka, pri-
chádza obdobie veľkého 
oteplenia, keď aj niekto-
ré naše me- chanizmy 

zamenia 
z i m n ú 

nadstavbu 
za inú 
( n apr í -

klad zo 
sypača sa stane ramenný nakla-

dač ) a my tŕpneme v očakávaní, 
či „pani zima“ nám včas vyšle sig-
nál, aby sme našu techniku znovu 
„prezliekli do zimného kabáta“. Za 
takéhoto priebehu zimného po-
časia môžu byť momenty prekva-
penia veľmi nepríjemné. Hoci sa 
intenzívne sleduje predpoveď po-
časia, už sme si všimli, že porovna-
ním viacerých zdrojov informácií 
si vlastne môžete vybrať počasie, 
ktoré vám vyhovuje, nie vždy však 
dokážete vyhodnotiť opätovný ná-
stup „mrázika“.

Zimné obdobie má skutočne 
veľa alternatívneho počasia a prá-
ve preto je dosť zradné a nároč-
né. Ani naša technika nedokáže 
zimy odstrániť (veď by sme to asi 
ani nechceli), len má zmierniť jej 
následky a zachovať priechodnosť 
a prejazdnosť komunikácií, ale to 
platí pre tých, ktorí sú pripravení a 
spolupracujú napríklad vhodným 
obutím seba a tiež svojich „táto-
šov“, aj noha na brzde (resp. ak-
celerátor) by mala byť „ľahká“. Aj 
rozvážnosť, tolerancia a trpezlivosť 
prispejú k zvládnutiu ťažkých a ná-
ročných situácií, ktoré nám vedia 
zimné cesty pripraviť. 

Samozrejme chceme všetkých 
občanov a návštevníkov mesta 
ubezpečiť, že našou snahou je uro-
biť všetky opatrenia pre zachova-
nie už spomínanej priechodnosti 
a prejazdosti primeranej k daným 
zimným podmienkam.

Keďže v kalendári už ostal po-
sledný list, a teda sa blížia Vianoce 
– sviatky pokoja a záver roka 2008, 
dovoľte, vážení občania, aby som 
vám v mene mojich kolegov, ako 
i svojom poprial veľa zdravia, ro-
dinnej pohody, len šťastné návraty 
zo všetkých ciest a rok 2009 nech 
splní všetky vaše (aj tajné) priania.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Zimná údržba 2008/2009
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Dňa 19.novembra 2008 v do-
poludňajších hodinách sa ro-
zozvučali mestské sirény, ktoré 
oznamovali domový požiar v 
priestore ulíc Hornej Ružovej a 
Malej Okružnej. Po vyhlásení 
požiaru sirénami po 5 minútach 
vyráža hasičská dopravná AVIA, 
ktorú šoféruje Ing. Vladimír 
Kottila, pod vedením veliteľa zá-
sahu Miroslava Krkošku a členov 
mestského hasičského zboru Mi-
loša Zábudlého, Tomáša Zábud-
lého, Zdenka Soldana, Jakuba 
Zachara. Na hasičskej zbrojnici 
zostal spojár Vladimír Poprac. 
Na požiarovisko ako prví dora-
zili členovia HaZZ s cisternami. 
Požiar sa spoločne podarilo loka-
lizovať ešte pred úderom 12 ho-
diny. Pre zlepšenie mestského ha-
sičského represívneho hasičského 
družstva stále trvá požiadavka na 
cisternové hasičské motorové vo-
zidlo, ktoré chýba od roku 1991, 
keď pracovníci MNV odovzdali 
cisternové vozidlá CAS a Tatru 
138 s kompletnou výbavou nára-
dia hasičom z povolania. 

Vladimír Poprac

Hasičské
spravodajstvo

V dňoch 27. a 28.11.2008 bolo 

v rôznych častiach B.Štiavnice 

rozmiestnených celkom 45 

ks farebných kontajnerov na 

separovaný zber papiera (modrý), 

plastov (žltý) a skla (zelený), čo 

zodpovedá 15 novým stojiskám. 

Na Drieňovej pribudlo 7 nových 

stojísk, v častiach Pod Kalváriou, 

Povrazník, Križovatka a centrum 

mesta pribudli po 2 stojiská. 

Sieť zberných nádob je teraz 
hustejšia. Pozostáva nielen z dobre 
známych farebných zvonov, ale aj z 
1100 l plastových kontajnerov. K se-
parácii majú bližšie nielen občania, 
ale aj napr. škôlka na Mierovej uli-
ci, Združená SPŠ na Povrazníku, či 
SPŠ Lesnícka v centre mesta.

V polovičke decembra pribudne 
červená nádoba na nápojové kartó-
ny a plechovice. Už teraz môžete tie-
to suroviny odkladať, v prípade väč-

šieho množstva priniesť na zberný 
dvor (areál Technických služieb). 

Distribuované farebné kontaj-
nery sú riadne označené a na kaž-
dom je napísané, čo do nich patrí 
a čo nie. Ich zakúpenie bolo pod-
porené z Recyklačného fondu. Slú-
žia všetkým občanom a len na nás 
bude, ako dlho nám vydržia. Infor-
máciu o tom, ako správne separo-
vať, nájdete aj na mestskej stránke 
www.banskastiavnica.sk. M.Veverka

Štiavnica EKO-logicky
Nádob na separovaný zber  v našom meste pribúda

Dňa 15.11. vyslovil svetaznalý 
cestovateľ, vydavateľ, publicista, 
ale hlavne na slovo vzatý odborník 
v oblasti turistického ruchu Ľubo-
mír Motyčka v relácii Rádiovíkend 
Slovenského rozhlasu mimoriadne 
zaujímavé myšlienky, týkajúce sa 
nášho mesta. Dávame ich preto do 
všeobecnej pozornosti: 

„Včera mi vďaka Márii Petrovej 
z Podsitnianskeho osvetového stre-
diska napadlo, že B. Štiavnica by 

mohla byť vlastne mestom, kde by sa 
prechádzali mladí ľudia po chodní-
ku lásky. Banská Štiavnica je presne 
to mesto, kde Andrej Sládkovič spo-
znal a tak prenádherne opísal svoju 
Marínu. Tu sa zrodila veľká láska, 
tu sa spolu prechádzali. A aj keď sa 
nikdy nezobrali, ako som sa dozve-
del, aspoň to sa im podarilo, že sa 
ich pery spojili. 

Takže, čo takto ešte aj turistiku, 
spojenú s ľúbosnou poéziou – samo-

zrejme pre domáci cestovný ruch, 
pre našich mladých ľudí. Ja viem, 
dnes sa hovorí, že naša mládež je cy-
nická. Ja tomu neverím. Som pevne 
presvedčený, že veľká väčšina dievče-
niec túži po tom, aby aspoň raz v ži-
vote boli tou Marínou, či princeznou 
a že by na niečo také pristali. To je 
len vec pohľadu, propagácie a koniec 
koncov, trebárs aj to, o čom môžeme 
povedať, že, hľa, aj toto môže byť 
cestovný ruch.“ Ján Novák

Bude Banská Štiavnica mestom lásky?

Inzercia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 

Realizácia národného projektu 
NP VIIA Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informa ných a poradenských služieb

v programovom období 2004-2006 na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 
Sektorový opera ný program udské zdroje (SOP Z)

Priorita 1:Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Opatrenie 1.1:Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktiva ných programov uchádza ov o zamestnanie

Podopatrenie 1.1.A:Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti
Cie om národného projektu 
VIIA je zvýši  rozsah a kvalitu 
služieb zamestnanosti prostred-
níctvom rozvoja informa ných a 
poradenských služieb. Skva-
litni  poskytovanie služieb za-
mestnanosti s cie om poskytnú  
uchádza om o zamestnanie, 
záujemcom o zamestnanie 
a ostatným klientom  služieb 
zamestnanosti profesionálnu, 
ú innú pomoc  a poradenstvo 
pri vo be povolania, výbere 
zamestnania vrátane zmeny 
zamestnania a výbere zamest-
návate a. 
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Banskej Štiavnici reali-
zuje aktivity NP VIIA cez interný 
projekt -regionálny projekt “In-
forma né a poradenské služby 
bližšie pre klienta”.

Cie om regionálneho projektu 
je zvýšenie kvality poskytovania 
informa ných a poradenských 
služieb pre klientov úradu a to s 
využitím novozriadených infor-
ma ných a poradenských miest 
prostredníctvom nových foriem 
poskytovania informa ných a 
poradenských služieb. 
V rámci regionálneho projek-
tu boli v priebehu rokov 2005 
a 2006 zriadené na všetkých 
pracoviskách Úradu PSVaR 
v Banskej Štiavnici (Banská 
Štiavnica, Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Nová Ba a, Kremni-
ca) nové informa né a poraden-
ské strediská s cie om zvýši  
kvalitu služieb prvého kontaktu 
poskytovaných úradom. 
Cie ovými skupinami regio-
nálneho projektu sú uchádza i 

o zamestnanie, záujemcovia o 
zamestnanie, zdravotne postih-
nutí uchádza i o zamestnanie, 
zdravotne postihnutí uchádza i 
o zamestnanie prehodnotení 
Sociálnou pois ov ou. 
V rámci aktivít regionálneho 
projektu sa realizuje analýza 
zamestnávate ov sídliacich a 
pôsobiacich v územnej pôsob-
nosti úradu, analýza stredných 
škôl sídliacich v pôsobnosti 
úradu s cie om vypracovania 
informa ných materiálov pre 
cie ové skupiny, ktorú slúžia 
ku skvalitneniu poskytovaných 
služieb v informa no-poraden-
ských strediskách.
Medzi alšie aktivity patria 
informa né a poradenské stret-
nutia, komplexné informa né a 
poradenské služby  pre UoZ so 

zdravotným postihnutím, pre ZP 
UoZ prehodnotených Sociálnou 
pois ov ou, individuálne a sku-
pinové aktivity preventívneho 
poradenstva pre študentov 
stredných škôl, informa né a 
poradenské aktivity poskytova-
né v informa no-poradenských 
strediskách. 
V roku 2008 je v rámci aktivít 
regionálneho projektu zahrnutá 
i Burza informácií. Toto poduja-
tie slúži nielen na poskytnutie 
informácií o možnostiach regio-
nálneho trhu práce, prezentáciu 
stredných odborných škôl, u i-
líš , úradu, ale i na zosúladenie 
ponuky a dopytu na trhu práce. 
Realizácia samostatného 
Národného projektu v oblasti 
poskytovaných informa ných a 
poradenských služieb je cielene 

orientovaná na modernizovanie 
foriem, obsahu a zvýšený roz-
sah pre všetky skupiny klientov 
služieb zamestnanosti. Využí-
vanie nových foriem a metód 
poskytovania informácií v IP 
zónach a SVI na pracoviskách 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici za 
aktívnej pomoci profesionálne 
pripravených zamestnancov 
služieb zamestnanosti je jednou 
z foriem konkrétneho riešenia 
problémov na trhu práce. 

Projekt je podporený v rámci 
opera ného programu SOP 

Z spolu  nancovaného z Eu-
rópskeho sociálneho fondu.
Riadiaci orgán: Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, Bratislava
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Na Združenej strednej škole ob-

chodu a služieb v Banskej Štiav-

nici sme pripravili 18. novembra 

aktivity, ktoré nenásilnou formou 

pripomenuli študentom, že tretí 

novembrový štvrtok je dňom bez 

fajčenia. 

Fajčenie na stredných školách je 
dlhodobý problém a študenti často 
podceňujú túto závislosť od legál-
nych drog. Počas prestávok mali 
naši žiaci možnosť vybrať si vita-
míny alebo cigaretu. Cieľom akcie 
bola tvorba plagátu s protifajčiar-
skou tematikou. Žiaci museli rých-
lo a výstižne cez prestávku prezen-
tovať svoje názory a postoje slovom 
alebo obrázkom. Výsledkom boli 

vtipné, vydarené alebo menej vy-
darené plagáty, ktoré žiaci vyhod-

nocujú v súťaži o naj ... plagát. V 
telocvični a voľných priestoroch 
školy boli pripravené športové ak-
tivity - stolný tenis, volejbal - žiaci 
si mohli zvoliť medzi fajčením cez 
prestávky alebo športom. 

Týždeň pred touto akciou sa 
uskutočnili v škole besedy na tému 
drogy a fajčenie, ktoré pripravili 
pozvaní odborníci z Regionálneho 
centra verejného zdravotníctva, 
zaoberajúci sa touto problemati-
kou. 

Hlavným cieľom týchto aktivít 
bolo zábavnou formou všetkých 
upozorniť na význam boja proti 
fajčeniu.

Ing. Ivana Marťuševová

koordinátor drogovej prevencie

Na stránkach našich novín sme 
nedávno písali o nepríjemnej 
skutočnosti – ubúdaní obchodov 
a služieb v historickej časti Štiav-
nice. Keď obyvatelia, bývajúci v 
centre, chceli niekoho obdarovať 
kytičkou, museli sa unúvať až za 
Poštu, kde je najbližšie kvetinár-
stvo. Preto nás potešilo zistenie, 
že Predajňa ovocia a zeleniny 
na Ul. A.Kmeťa rozšírila svoju 
ponuku o rezané kvety. Vkusne 
aranžované kytičky za prijateľné 
ceny krášlia priestory predajne. 
Veríme, že sa na poličke dlho 
nezdržia a potešia nejedného 
obdarovaného. Hoci kvety neku-
pujeme každý deň, je dobré, že 
nemusíme po ne chodiť ďaleko. 

NB

Na druhý decembrový týždeň 
(8.12.-12.12.) pripravil Sloven-
ský rozhlas pre svojich poslu-
cháčov päť poviedok Rút Lich-
nerovej: Dievča z javora, Chvála 
dobrému, Tiene, V mene dobra, 
Amaryšina rozprávka. Pod spo-
ločným názvom Päť skielok z 
tvorby Rút Lichnerovej si ich 
môžete vypočuť na Rádiu Regina 
vždy o 23,30.

ŠN

Patríte medzi tých ľudí, čo si 
lámu hlavu nad touto otázkou? 
Máme pre vás odpoveď! Kto by sa 
chcel zbaviť starého auta alebo sú-
čiastok na staré auto a je mu ľúto 
dať ho na recykláciu, máme tu jed-
ného vášnivého zberateľa áut. Veľ-
mi by sa potešil, keby ste mu také-
to staré autá predali (napr. Škoda 
1202, stará Felicia, Octavia alebo 
aj iné). Či už s technickým preuka-
zom alebo bez, na tom nezáleží.

Ak teda máte doma niekde v ga-

ráži tieto historické vozidlá alebo 
súčiastky na uvedené autá, môže-
te sa hlásiť u p. Mariána Luptáka 
(tel.č.:0904 979 027, Ilija 118), kto-
rý je členom Veterán klubu a tak-
tiež vlastní niekoľko takýchto 
vozidiel. Veď mnoho takých-
to veteránov sa zúčastňuje 
na rôznych zrazoch. Nedáv-
no sa uskutočnil už 2.ročník, 
ktorý sa konal v obci Ilija. A 
ktovie... Možno nabudúce sa 
už prídete pozrieť na svoje staré 

vozi-
dlo!

Katarína Bačíková

Oznamy
Joga v dennom živote. Prianím 

každého človeka je žiť v harmónii 
sám so sebou a so svojím okolím. Po-
zývame vás, každý pondelok o 16.45 
hod do Trámovej miestnosti Rubigal-
lu, na Námestí sv. Trojice, kde sa s 
nami naučíte zvládať uvedené prob-
lémy.

Plaváreň ženám. Každý piatok 
od 14.hod. sa v priestoroch Mestskej 
krytej plavárne koná relaxačné po-
poludnie pre ženy (masáže, sauna, 
bazén). Všetky ženy, ktoré máte chuť 
po celotýždňovom zhone zrelaxovať, 
príďte medzi nás! Ste srdečne vítané! 
Bližšie informácie získate na tel.č.: 
0908 648 707, príp. 045/6912724 . 

Porada veliteľov a predsedov 

DHZ okresu Banská Štiavnica. V 
stredu dňa 10.decembra o 15.00 hod 
v hasičskej zasadačke Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavnici, 
Ul. Sládkovičova 15 sa bude konať 
porada veliteľov a predsedov DHZ 
okresu Banská Štiavnica. Vladimír 
Poprac predseda OV DPO.

Pozvánky 
Základná umelecká škola vás sr-

dečne pozýva na Mikuláša, ktorý sa 
uskutoční dňa 8.12.2008 o 15.hod. v 
Kine Akademik.

Gymnázium Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici organizuje v dňoch 
12. a 13. decembra 2008 Vianočný 
bazár, na ktorom je možné za sym-
bolické ceny zakúpiť hračky, knihy, 
DVD, odevy, obuv, vianočné ozdo-

by, perníky, oblátky. Vianočný bazár 
sa uskutoční v čase 12. decembra 
2008 od 13. 00 - 17. 00 hod. a 13. 
decembra 2008 od 9. 00 - 12.00 hod. 
v priestoroch Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici. Predme-
ty, ktoré sa počas vianočného bazára 
nepredajú, budú poskytnuté chari-
tatívnym organizáciám a detským 
domovom.

Okresné predstavenstvo ĽS – 
HZDS v Banskej Štiavnici si vás 
dovoľuje pozvať na VIANOČNÉ 
POSEDENIE spojené s kultúrnym 
programom a malým občerstvením, 
ktoré bude dňa 12.decembra 2008 o 
15.00 hod. v kine Akademik v Ban-
skej Štiavnici. Príďte si pripomenúť 
najkrajšie sviatky roka. Tešíme sa na 
vašu účasť. Organizátori

Základná umelecká škola vás 
srdečne pozýva na Vianočný kon-
cert, ktorý sa uskutoční 17.12.2008 o 
18.hod. v Evanjelickom kostole.

Novovznikajúci šachový klub 
„Opevnenie Štiavnice“ organizuje 
ďalší šachový turnaj: 28.12.2008 
(nedeľa) pre všetky vekové kategórie. 
Bližšie info na tel.č.: 0911 918 582, 
0908 915 582. Pozývame všetkých 
priaznivcov šachu! 

Spomienka
Dňa 8.decembra 2008 uplynie 15 

rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná Eva Zimanová. Všetci, 
ktorí ste ju poznali, venujte jej v ten-
to čas tichú spomienku. Manžel Ján 
a deti Richard, Ján, Eva, Martina. 
Lucia a vnúčatá.

Jablko alebo cigaretu

Čo so starým autom?
alebo

môže-
uptáka
8), kto-

a tak-
hto 
-

e 
-
, 

A 
sa
e staré

vozi-
dlo!

K t í B čík á

„Deň bez fajčenia“ na Združenej strednej škole obchodu a služieb Kvety už kúpite 
aj v centre mesta

Prezentácia
banskoštiavnickej 
autorky
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 ZATVORENÉ

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00
kammerhof
 pondelok - piatok 8.00 - 16.00

štôla glanzenberg
 utorok až sobota 11.00 a 13.00
 (pre vopred nahlásené skupiny)
múzeum vo svätom antone
 utorok - piatok 8.00 - 15.00
 sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
drevo, sklo a kov
 26.6. - 31.12.
 Múzeum vo Sv. Antone
Banícke motívy v umení
 16.10. - 31.1.09
 Galéria J.Kollára

Múzeá otváracie hodiny

Atmosféra Štedrého večera 

pokojne – ako aj pred sto rokmi 

– rozžiari časť Starého zámku na 

tohtoročnej vianočnej výstave.

Štedrý deň zachytí gazdu i gaz-
dinú vo víre príprav večernej hos-
tiny. Gazdiná sa zvŕta v kuchyni 
okolo sporáka, varí sa šošovica, 
kysne cesto na makové opekance. 
Vie, že šošovica i mak sú magic-
ké suroviny a koľko sa ich večer 
zje, toľko zdravia, úrody či peňazí 
bude mať rodina po celý nasledu-
júci rok. Gazda je už v maštali, 
čistí, kŕmi dobytok a pred veče-
rou mu ešte urobí krížik medom. 
Jedlička visí z hrady v izbe nad 
stolom a čaká na vyzdobenie. 
Pracovný ruch utíchne až okolo 
štvrtej popoludní, keď sa všetci 
poberú do kostola na litánie.

V druhom výjave sa ocitáme 
na začiatku Štedrej večere vo vy-
upratovanej útulnej izbe. Dreve-
ná skriňa, truhličky, šuplótkas-
ňa, pod oknom stôl plný dobrôt. 
Okolo nôh stola hrubá reťaz, 
ktorá má držať rodinu pokope 
po celý rok. Izbe však dominuje 
rozložený betlehem. Jednotlivé 
plastiky v tradičných zoskupe-
niach sú prizdobené „mochom“, 
šípkami, jarabinou a vetvičkami z 
ihličia. Pochádza z rúk ľudového 
výrobcu, ktorý ho doplnil posta-
vičkami z vlastného prostredia – 
kľačiacimi baníkmi – aušusníkmi 
so sviecami v ruke, baníkmi pri 
práci či permoníkmi. Betlehemov 
bude na výstave viac, za všetky 
spomeniem aspoň elektrifi kovaný 
betlehem J. Macka zo Sv. Antona 
či drevený polychrómovaný On-
dreja Zorvana z Banského Stu-
denca. 

Štedrá večera sa začína údermi 
kostolného zvona, v minulosti 
ohlasujúceho prvú hviezdu na 
oblohe. Gazda na stole zapaľuje 
sviečku a vinšuje celej rodine. Na-
sledujú každoročné rituály – pre 
zdravie sa konzumuje cesnak, 
oblátky s medom, potom gazda 
krája jablko, tlčie orechy a 
všetci s napätím odhaľujú 
pravdu o zdraví či chorobe 
v budúcom roku. Po veče-
ri pred betlehemom spie-
vajú štiavnické vianočné 
piesne. Odrazu sa z dvora 

ozve: „Či pustia s betlehemom?“ 
A zrazu, v treťom výjave, sa oci-
táme na dvore. To už prichádza-
jú koledníci: betlehemci, cigáni, 
žobráci so žiadosťami o odmenu. 
Ľudia z okolia Banskej Štiavnice 
majú v pamäti i iné obchôdzky. 
Napríklad s hviezdou, či s hadom. 
Prijímaním vinšovníkov sa všetci 
bavia až do polnoci.

Vyvrcholením večera je pol-
nočná omša „utiereň,“ ktorá je 
zobrazená v poslednom výstav-
nom celku. Na baníckej polnoč-
nej omši asistujú aušusníci so 
sviecami. „Svietenie“ prispieva k 
typickému koloritu Vianoc seve-
rozápadného Hontu. V starších 
časoch sa o polnoci očakávalo 
otváranie banských pokladov a 
odhaľovanie bosoriek. Nájdenie 
pokladu si mládež poisťovala už 
počas adventu spievaním kolied a 
na pozorovanie bosoriek sa zho-
tovoval Luciin stolček. 

Polnočnou omšou končil 
Štedrý večer a je i poslednou 
scénou našej výstavy vyža-
rujúcej domácu atmosféru. 
Tú jej vdýchli šikovné ruky 
konzervátoriek A.Rumano-
vej a Z.Feherpatakyovej s 
technickou podporou M. 
Brnáka a J. Pivarča.
Sprievodné podujatia

Po úspechu v 
minulom roku, 
keď prvý deň 
výstavy 
p a t r i l 
d e ť o m 
z DSS 
Hrabi-
ny, ten-
to rok 

budú našimi hosťami deti z Det-
ského domova Nová Baňa. Máme 
pre ne prichystané tvorivé dielne 
priamo v priestore výstavy, via-
nočné zvykoslovné pásmo nacvi-
čené deťmi z Cirkevnej základnej 
školy pod vedením I. Chovanovej, 
v Rytierskej sále „štedrovečernú“ 
kapustnicu a na záver i malé pre-
kvapenie. 

Novinkou na tohtoročnej ver-
nisáži bude krájanie „štedráka“, 
archaického vianočného koláča 
pripraveného z viacerých vrstiev 
kysnutého cesta prekladaného 
makovou, lekvárovou a tvaroho-
vou plnkou. 

Nakoniec ešte pripájam viaceré 
poďakovania. Prvé Arpádovi Pá-
lovi, ktorý sa i tento rok podujal 
sprostredkovať sponzorov miku-
lášskych balíčkov pre deti z no-
vobanského detského domova. 
Vďaka jeho iniciatíve tento rok 
deti podporili: Andrej Schwarcz, 

Jozef Suchý, fi rma Divi-
dend Manufacturing, 

a.s, Ján Čamaj, ml., 
Mikuláš Pál, Miču-
rovci a Ing. Milan 
Pavelka. 

 Poďakova-
nie patrí i pánu 
Ľ. Barákovi za 
dobré vare-
né vínko, na 
ktorom si na 
otvorení vý-
stavy pochut-
najú naši hos-
tia. Všetkých 
srdečne po-
zývame.

Ve r n i s á ž : 
5. decembra 
2008 o 15,00 
hod. Výsta-
va otvorená 
v čase otvá-
racích hodín 
Starého zám-
ku do 30. 1. 
2009 a cez via-

nočné sviatky 
26. 12. až 31. 12. 

2008.
Mgr. Zuzana Denková

Na vernisáži vianočnej výstavy sa bude krájať štedrák

Vianočná výstava pre vás

tá e.
a ocitáme
ere vo vy-

be. Dreve-
šuplótkas-
ný dobrôt.
ubá reťaz,
u pokope
dominuje
Jednotlivé
zoskupe-

mochom“,
tvičkami z
ľudového

lnil posta-
ostredia –
ušusníkmi 
níkmi pri
etlehemov 
za všetky 
rifi kovaný 

Sv. Antona
ovaný On-
kého Stu-

na údermi
minulosti

viezdu na
e zapaľuje
odine. Na-
uály – pre

cesnak, 
m gazda 
chy a 
aľujú
obe 
če-
e-
né
vora

pok adu s áde po sťova a u
počas adventu spievaním kolied a
na pozorovanie bosoriek sa zho-
tovoval Luciin stolček. 

Polnočnou omšou končil
Štedrý večer a je i poslednou
scénou našej výstavy vyža-
rujúcej domácu atmosféru.
Tú jej vdýchli šikovné ruky 
konzervátoriek A.Rumano-
vej a Z.Feherpatakyovej s 
technickou podporou M. 
Brnáka a J. Pivarča.
Sprievodné podujatia

Po úspechu v 
minulom roku, 
keď prvý deň
výstavy 
p a t r i l 
d e ť o m 
z DSS 
Hrabi-
ny, ten-
to rok 

ášskyc ba čkov p e det o
vobanského detského domova.
Vďaka jeho iniciatíve tento rok
deti podporili: Andrej Schwarcz,

Jozef Suchý, fi rma Divi-
dend Manufacturing,

a.s, Ján Čamaj, ml.,
Mikuláš Pál, Miču-
rovci a Ing. Milan
Pavelka.

Poďakova-
nie patrí i pánu
Ľ. Barákovi za 
dobré vare-
né vínko, na
ktorom si na 
otvorení vý-
stavy pochut-
najú naši hos-
tia. Všetkých
srdečne po-
zývame.

Ve r n i s á ž :
5. decembra
2008 o 15,00
hod. Výsta-
va otvorená
v čase otvá-
racích hodín
Starého zám-
ku do 30. 1.
2009 a cez via-

nočné sviatky
26. 12. až 31. 12. 

2008.
Mgr. Zuzana Denková

Plastika z betlehemu, autor 
rezby J. Červen, B. Štiavnica, 20. 
roky 20. storočia (E6187)
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9.12. utorok, o 19.hod., fi lmový klub OKO 

dráma, Francúzsko/USA, 2007, 112 min., MN15, vstupné: 60,- 
Sk/1,99€, s preukazom FK 40,-Sk/1,33€
Jeden z najoceňovanejších fi lmov roka získal Cenu za réžiu na MFF Cannes 2007. Skutočný prí-
beh mladého úspešného muža, šéfredaktora časopisu Elle a otca dvoch detí, ktorý po náhlej 
mozgovej príhode ochrnie na celé telo s výnimkou jedného očného viečka. Jedno mrknutie 
znamená áno, dve nie - tento jediný spôsob komunikácie zostal Jean-Dominiquesovi, ktorý sa 
pomocou zvláštnej metódy rozhodne nadiktovať román.

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie Krížovky z 
č.44/2008 znie: „Lepšie poznať od-
poveď ako žiť s oztázkou.“ 100,-Sk 
vyhráva Lucia Prokeinová, Nám. 
sv. Trojice, B.Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok 
M.Gorkija.

A., začiatok tajničky, B., pátraj, 
ochotne, revania, kanón, citoslov-
ce kvíkania, C., bosí bás., darovala, 
ž.meno, nástroj na šitie, natriasaj, 
liter, D., zn. emana a tony, prínos 
nevesty, nádoba na kvety, namoč, 
čistil praním, poza, E., volala, spre-
vádza, pridávaj cukor, slovenská 
hudobná skupina, 3, F., nástroje 
na písanie, set, prístrešok z celto-
viny, sváko, slovenská rieka, G., 
stred slova tercián, Katarína dom., 
klopaj, brat Ábela, kladný el. pól, 
H., ozn. áut Španielska a Talianska, 
vojenská predajňa, vej, stred slova 
syrovník, otep, ruská rieka, I., spo-
luhlásky slova koch, ž. meno, krič, 
lano so slučkou, opi, zn. elektro-
spotrebičov, J., Aleš s dĺžňom na 
začiatku, prechod cez rieku, meno 
princeznej, úloha česky, 1 650 v 

Ríme, K., jedz exp., veľrybí tuk, 
rastlinný tuk, vyhrávaj, listnatý 
strom, L., očisti nár., druh kaktusu, 
muž, neplodná, M., pojem duše u 
Egypťanov, koniec tajničky

1., arzén, stred tajničky, 2., knôt 
bez vokáňa, predmety, 2.pád chlieb, 
3., orgán čuchu, naozaj, Rela na-
opak, ruténium, 4., plošná miera, 
práca po rusky, kresaj, ozn. ťaha-
čov, 5., jód, 
poranenie, 
o s a m o t e , 
mesto v Ju-
hoslávii, 6., 
d a rov a l o , 
bu n ič ina , 
udaj, aj, 
7., Edu-
arda, číra 
t e k u t i n a , 
benzínka v 
BŠ, skr. at-
mosféry, 8., 
zašívaj, lúš-
ti hádanku, 
opak zápo-
ru, aha čes-
ky, 9., nara-
zí, šlap bez 
m ä k č e ň a , 
muž.meno, 

10., pani, stop, dcéra Hargašovej, 
samohláska slova cep, 11., Ivana 
dom., objím, ochotne, spoluhlásky 
slova chov, 12., osobné zámeno, 
obyvateľ Imanátu, nástroj na kose-
nie, zn.hektoliter a eman, 13., za-
hoď, čistiaci prostriedok, úradov-
ňa, 14., české mesto, patriaci Eve, 
párnokopytník, 15., Elena dom., 
postup práce, linka, existuje, 16., 
kysličník uhoľnatý, obyvateľ Trá-

cie, súčasť aromatických olejov, Ján 
česky, 17., časopis rusky, pridávaj 
hnoj, vlastnili, 18., biceps, výraz 
v kartách, Eduard v USA, čínska 
nádoba, 19., ihličnatý strom, zro-
denie, patriaca otcovi, 20., Univer-
zita Komenského, čiara na ihrisku, 
vlastnil rám
Pomôcky: Lea, javor, aloa, MDCL

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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7.12. nedeľa, o 18,30 hod., kino Akademik

USA /2006/ 91min. MP, animovaný fi lm, vstupné 30,-Sk/0,99€
Ulica ako každá iná, deti a ich všedné hry ako všade inde. Bolo by to takmer všetko tak, keby 
presne oproti DJ-ovmu domu nestál povestný, hrôzostrašný, chátrajúci dom, ktorého majiteľ je 
agresívny, starnúci pán Nebbercracker (Steve Buscemi). Všetko, čo skončí na jeho pozemku od 
šarkana až po basketbalovú loptou skončí navždy v útrobách jeho tajuplného domu. Už roky 
medzi ľuďmi kolujú rôzne povesti a verzie, prečo je pán domu taký zlý a nepríjemný najmä k 
malým deťom. Jedno je ale isté. V svojom záhadnom domisku, ktoré výrazne vyčnieva z radu 
rozhodne niečo skrýva. Niečo na tom dome je, niečo tu nesedí. Monster House je dielo, ktoré 
výrazne posunulo hranice prístupnosti a korektnosti animovaného fi lmu. A ak sa nemýlim, prá-
ve z takýchto fi lmov sa s odstupom času stávajú kultové diela.

26. december 2008 o 16.00
Evanjelický kostol
Banská Štiavnica

Lístky si je možné zakúpiť v Infor-
mačnom centre na Námestí sv. 

Trojice, cena lístku v predpredaji 
200 Sk, na mieste 250 Sk.
Kontakt: 045 / 694 96 53

tikbs@banskastiavnica.sk

dráma Francúzsko/USA 2007 112 min MN15 vstupné: 60
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Vianočná súťaž
dokončenie z 1.str.

Autorka sa narodila a detstvo 
prežila v Banskej Štiavnice, kto-
rej venovala útlu knižočku živých 
poetických spomienok. Nie je 
profesionálnou spisovateľkou. V 
posledných dvoch desaťročiach 
sa uplatnila v politickom živote.

ŠN

Dňa 25.novembra 2008 sa usku-

točnila v priestoroch Trámovej 

miestnosti Rubigallu slávnostná 

prezentácia knihy „Banská Štiav-

nica na starých pohľadniciach“ 

známeho štiavnického autora 

doc.Ing.Ivana Herčka,CSc.

Na úvod prezentácie vystúpil 
študent zo Základnej umeleckej 
školy v Banskej Štiavnici, ktorý sa 
predstavil hrou na gitare. Násled-
ne nasledovali príhovory zúčast-
nených pozvaných hostí, medzi 
ktorými nechýbal ani primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka, ďalej 
to boli predstavitelia vydavateľstva 
Dajama a samotný autor. Autor 
poďakoval mestu Banská Štiav-
nica za podporu pri vydaní tejto 
zaujímavej knihy. Na záver bola 
publikácia slávnostne uvedená do 
života. Kniha autora zachytáva na 
viac ako 150 starých pohľadni-
ciach jednotlivé časti mesta so svo-
jimi ulicami, námestiami a kurio-
zitami Banskej Štiavnice. Záujem 

zo strany verejnosti o publikáciu 
bol naozaj enormný a mnohí túto 
zaujímavú publikáciu venujú ako 
darček pre svojich blízkych pod 
vianočný stromček. Verme, že sa 
publikácia bude dobre predávať v 
kníhkupectvách a že to nie je po-
sledná z kníh tohto autora. Podu-

jatie zorganizovalo oddelenie kul-
túry, cestovného ruchu a športu v 
Banskej Štiavnici. Organizátori pri 
tejto príležitosti ďakujú Súkrom-
nej hotelovej akadémie Joergesov 
dom, a.s. v Banskej Štiavnici za 
poskytnutie občerstvenia.

Michal Kríž 

Prezentácia knihy Ivana Herčka

Knihu uviedol do života primátor mesta Mgr. P.Balžanka.

Prvý adventný víkend v nás zažal 

pocit, ktorý sa opakuje každoroč-

ne. Tento rok prišiel už s prvým 

snehom.

Pocit sviatočný, naplnený lás-
kou a spolupatričnosťou ,a snáď aj 
radosťou z blížiacich sa sviatkov. 
Každý chce tým svojím dielom 
prispieť k čo najlepšej atmosfére 
týchto dní, akoby sme všetci chceli 
vytvoriť jeden obrovský vianočný 
stromček, utkaný z priateľských 
slov, láskavých pohladení a vzá-
jomného porozumenia.

Súčasťou predvianočných dní 
bude kultúrny týždeň, ktorý vám 
ponúka rôzne príjemné chuťovky. 
Vybrať si bude môcť každý, malý či 
veľký obyvateľ Banskej Štiavnice.

Mikuláš

Začíname v sobotu 6.decembra 
na Námestí sv. Trojice, kde sa vám 
s kultúrnym programom predsta-
via deti z banskoštiavnických škôl 
a základnej umeleckej školy. Ma-
lých návštevníkov čakajú tvorivé 
dielne, maľovanie zimných motí-

vov na obloky, zdobenie stromče-
ka na námestí a rôzne súťaže. Od-
menou pre všetkých odvážlivcov 
budú sladkosti, ktoré bude rozdá-
vať pravý Mikuláš, ktorý tento krát 
dotiahne z pekla toho najstrašnej-
šieho čerta a z neba najsladšieho 
anjela. Súčasťou akcie bude pre-
mietanie animovaných rozprávok 
Pásli ovce valasi, Danka a Janka či 
Maťko a Klinček na veľkoplošné 
plátno priamo na námestí. Začína-
me o 15.hod. Hlavným partnerom 
podujatia je COOP Jednota Žar-
novica.

Film

V nedeľu 7.decembra ponúka-
me v kine Akademik premietanie 
animovaného rodinného fi lmu “V 
tom dome straší“ z dielne S.Spie-
lberga a R.Zemeckisa.

Začiatok premietania bude o 
15.hod. s vianočným vstupným 
30,-Sk (0,99€) na osobu.

Výstava

V pondelok 8.decembra sa širo-
ká verejnosť môže prísť inšpirovať 

návštevou mini výstavy prác štu-
dentov Hotelovej akadémie, ktorí 
nám ponúknu svoju predstavu o 
tom, ako sa zdobia vianočné stoly. 
Otvorenie výstavy sa uskutoční o 
16.hod. v Rubigalle v priestoroch 
Trámovej miestnosti. Výstava po-
trvá do18.12.2008.

V stredu 10.decembra oslávime 
15.výročie zápisu Banskej Štiav-
nice do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO, výstavou fotografi í. Au-
tormi krásnych zákutí ktoré nám 
sprostredkujú svojimi objektívmi, 
sú banskoštiavnickí fotografi  Ma-
rian Garai a Lubomír Lužina. Vý-
stava, ktorá mala obrovský úspech 
aj vo švajčiarskom Hünenbergu, 
iste uspeje aj u vás. Otvorenie o 
17.hod. v Trámovej miestnosti Ru-
bigallu. 

Tanečná show

V utorok 9.decembra sa nám 
roztancuje celé podkrovie Ru-
bigallu. Tanečná paráda začne o 
18.00 hod. Exhibíciu v klasických 
štandardných tancoch a latino 

nám predvedie Juraj Fáber, partner 
Marty Sládečkovej v Let´s dance 
a súčasný tréner týchto tancov v 
Banskej Štiavnici so svojimi hos-
ťami.

Vstupné: 30,-Sk (0,99€), (kapa-
cita podkrovia je obmedzená)

Hudobné vystúpenie

Veselú zimu oslávi aj Kultúrny 
dom na Štefultove, kam pozýva-
me všetkých nadšencov zborového 
spevu a dychovej hudby. Vystúpi 
tu súbor speváckeho zboru Štiav-
ničan so sólistom operným spevá-
kom Stanislavom Bartkom a dy-
chová hudba Sitňanka. Ak stihnete 
začiatok o 16,30 hod., zima vám 
určite nebude. Hokej sa ešte hrať 
nebude, ale hudba má tiež svoje 
čaro, spôsobuje dobrú náladu aj 
bez veľkého fyzického nasadenia.

Ak sa rozhodnete prežiť pár 
chvíľ mimo vlastného domova a 
prijmete naše pozvanie istotne 
neoľutujete. Ak obohatíme ten váš 
svet o trošku lásky a krásy, potom 
naša snaha stála za to.

Zuzka Patkošová

Balíček darčekov pre všetkých

I.tr. 25 cm - 1 650,-Sk - 1prm
II.tr. 33 cm - 1 450,-Sk - 1 prm
I.tr. 50 cm - 1 250,-Sk - 1 prm

Triesky - 45,-Sk - 1 bal.
CENA VRÁTANE DOVOZU PRI ODBERE 5 PRM.

PRI OBJEDNÁVKE DREVA DO 31.12.08
Z AVA 150,-/1PRM

TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO

Informácie na tel. .: 0910 242 488

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Inzercia

fo
to

 M
.K

rí
ž

Publikácia obsahuje viac ako 150 starých pohľadníc z B.Štiavnice
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Čierna séria hráčov LN TRADE 
pokračuje, keď sa im ani na sto-
loch v Orovnici nepodarilo zvíťa-
ziť. V zápase, ktorý trval 
tri hodiny, a pred po-
slednými dvojhra-
mi bol ešte stav 8:8, 
podľahli nakoniec 
10:8.Po dlhšej od-
mlke podal výborný 
výkon „nestárnuci“ 
Prokaj, ale ani jeho 3 body 

nestačili na víťazstvo. Ďalší zápas 
o d o h r á 

LN TRADE na stoloch súpera v 
Žarnovici, v nedeľu 7.decem-

bra o 10:00 hod.
Orovnica - LN TRADE 

Banská Štiavnica 10:8

Body za LN TRADE: 
štvorhra: Dobrovič Ján - 

Dobrovič Martin
dvojhry: Prokaj 3, Sedilek 2, 

Dobrovič Ján a Dobrovič Mar-
tin po 1.

JS

INZERCIA, ŠPORT

Komisia športu a mládeže žiada 
všetky športové kluby, aby do ter-
mínu 16.01.2009 podali predbežný 
plán o svojej činnosti na rok 2009, 
zhodnotili športovú sezónu 2008 
a podali nominácie na športovca 
roka 2008. 

Vašu správu môžete zaslať v 
elektronickej podobe na adresu: 
v.michalska@banskastiavnica.sk, 
alebo na adresu: Mestský úrad – 
oddelenie kultúry, cestovného ru-
chu a športu, Námestie sv. Trojice 
3, 969 00 Banská Štiavnica. 

Mgr. Viktória Michalská

VýzvaIV. liga v stolnom tenise
m ani na sto-
odarilo zvíťa-

trval 
-

i“
3 body 

o d o h r á Žarn
br

Do
dvojhr

Dobrov
tin po 

Dňa 30.11.2008 náš volejbalový 

oddiel odohral ďalší domáci zápas 

v I. lige - oblasť východ; tentokrát 

pricestovala do nášho mesta 

Revúca.

I keď 
n a š i 
vo-

lejbalisti vynaložili všetko úsilie a 
vystriedali všetkých hráčov z la-
vičky, hostia vyhrali obidva zápasy 
- prvý pomerom setov 0:3 a druhý 
pomerom setov 1:3. Možno náš vo-
lejbalový oddiel nevie nájsť recept 

na minuloročné víťazné ťaženie, 
pozitívum je že rozdiely lôpt 

v setoch neboli až také vy-
soké. Zaujímavosťou bolo 
sledovať aj rozhodcovskú 
dvojicu, ktorá si vymysle-
nými epizódami žiadala 

pozornosť publika a hrá-
čov, ktorí na obidvoch stra-
nách niekedy nechápavo 

krútili hlavami nad rozhodnutia-
mi. Pravdou však bol fakt, že hos-
tia boli skoro vo všetkých herných 
činnostiach lepší, a tak zaslúžene 
zvíťazili.

O týždeň (dňa 7.12.2008) naši 
volejbalisti budú cestovať do Detvy. 
Zostava: R. Katrinec, A. Marko, D. 
Jackuliak, M. Helej, J. Beňo, M. 
Puškár, L. Miko, J. Čillík, S. Palo-
vič, M. Kaššay.

Volejbalový oddiel ďakuje spon-
zorom: Tidly leasing a.s, Roto-
balance a.s., Pivovar Steiger a.s., 
Bempresso, Topky a spol., Winner.

Mgr. Martin Kaššay

Pokračovanie volejbalovej cesty

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Nám. sv. Trojice č. 4, 969 01 Banská Štiavnica

V súlade s § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
§ 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa Základnej umeleckej školy s nástupom od 1.1.2009.

Kvalifi kačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996  -

Z.z. v znení neskorších predpisov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe -
občianska a morálna bezúhonnosť -
riadiace a organizačné schopnosti -

Požadované doklady:
písomná prihláška -
overené kópie dokladov o vzdelaní  -
potvrdenie o pedagogickej praxi -
profesijný životopis -
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší  -

ako 3 mesiace)

písomný súhlas uchádzača k použitiu osob- -
ných údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov

návrh koncepcie, ktorá rieši zabezpečenie  -
výchovno-vzdelávacieho procesu pre ZUŠ

Inzercia

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 15. decembra 2008 na adresu: 
Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice č. 4, 969 01 Banská Štiavnica s označením: „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmien-
ky. Pavol Macák, riaditeľ školy

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 
JEDNOTKA V STAVEBNOM SPORENÍ

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

JOZEF BEŇO
Dolná 18

(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhodné 
úvery. Príďte sa poradiť alebo na 

požiadanie prídeme za Vami!

Predajňa FARBY-LAKY SIBAcol s.r.o.
Vás srdečne pozýva na 
VEĽKÉ VIANOČNÉ ZĽAVY
ZĽAVU 10 % poskytneme od 1.12. – 31.12.2008 na elektrické náradie METABOX 
+ príslušenstvo
a od 15.12. – 31.12.2008 poskytujeme zľavu 10 % na všetok tovar. 

FARBY-LAKY SIBAcol nájdete na Ul. Mládežnícka 12, pod Plavárňou. 
SIBAcol – viac než len obchod s farbami.  

Objednaj si 2 pizze z našej ponuky
a uplatni si zľavu vo výške 75,- Sk !!! 

(platí aj na rozvoz) 
Nad kozákom Námestie sv. Trojice 2 Banská Štiavnica 

KUPÓN = 75,- Sk
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Predám  3-izbový byt na sídlisku 
Drieňová, tel.č.: 0908 579 925

Predám  3-izbový byt v OV na 
sídlisku Drieňová v BŠ + garáž, 
cena dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 
0908 664 524

Predám  4-izbový byt na Drie-
ňovej, tel.č.: 0905 280 452

Predám  RD v obci Sv.Anton, 
3-izby, kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa, 
pivnica, garáž, dreváreň záhrada – 
1 025m2, cena: 1 500 000,-Sk, do-
hoda, tel.č.: 0907 854 359. 

Predám  3-izbový byt v OV na 
Drieňovej, cena 1 270 000,-Sk, 
tel.č.:0902 837 027

Predám  2-izbový byt na Križo-
vatke, cena dohodou, tel.č.: 0911 
909 206

Predaj/prenájom  haly 800 m2 
v Banskej Štiavnici, všetky siete, 
vhodné na distribúciu a ľahkú vý-
robu, tel.č.: 0905 733 711

  Ponúkame priestory na pre-
nájom: výrobné - 1.200,- Sk m2/
rok (+energie) 250 m2; skladové - 
1.000,- Sk m2/rok (+energie) 500 
m2; predajné - 1.900,- Sk m2/rok 
(+energie) 55 m2. Tabaková ulica, 
Malé trhovisko, tel.č: 0910 932 710

Ponúkam  bytové priestory na 
prenájom (bez energií): rodinný 
dom 300 m2 - stredne vybavený, 
18.000,-Sk/mesiac; rodinný dom 
300 m2 - vybavený, 25.000,- Sk/
mesiac; trojizbový byt - vybavený, 
12.000,- Sk/mesiac; trojizbový byt 
- stredne vybavený, 10.000,- Sk/
mesiac. Vhodné aj na podnikanie 

v oblasti služieb (prevádzku pen-
ziónu, kaviareň, kaderníctvo, koz-
metika, salón, a pod.). Tabaková 
ulica, tel.č: 0910 932 710

Prenajmem  3-izbový zariadený 
byt v Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová od 1.1.2009, 0903 785 660

Prenajmem  zariadený 1-izbový 
byt na Povrazníku od 1.12.2008. 
Nájomné 5 000,-Sk/mesiac, tel.č.: 
0905 950 337

Prenajmem  2-izbový zariadený 
byt. Cena 10.000,- Sk + energie, 
tel.č.: 0910 932 710

Prenajmem  2-izbový byt na 
Ul.Dolná, od januára 2009, kom-
pletne zariadený, 0903 322 178

Ponúkam  na prenájom 2-izbo-
vý byt v historickom jadre Banskej 
Štiavnice. Vhodný aj ako kance-
lársky priestor. Cena: 9 000,- Sk/
mesiac + energie. kontakt: 0907 
302 262.

Dáme do prenájmu  obchodné 
priestory so zariadením v BŠ na 
Ul. Dolná, tel.č.: 0905 192 688

Dám do prenájmu  3-izbový byt 
na sídlisku Drieňová, tel.č.: 0908 
579 925

Dám do prenájmu  2-izbový byt 
pod Kalváriou, info na tel.č.: 0903 
517 868 

Dám do prenájmu  3-izbový byt 
na Drieňovej, tel.č.: 0905 544 780

Vezmem do prenájmu  garáž, 
tel.č.: 0908 531 348

INZERCIA

Kariéra

é aj a pod ka

Reality Inzercia

Služby

Technické služby , m.p., Ul.E.M-
.Šoltésovej č.1, Banská Štiavnica, 
príjme na stredisko mestské ko-
munikácie počas trvania zimnej 
údržby pracovníkov. Podrobné 
informácie: p.Orčík: 0905 462 356, 
p.Hornická: 045/6922243

Prijmeme čašníka, čašníčku , ná-
stup ihneď! Info na tel.č.: 0903 536 
782 

Murárske práce , 0903 271 161
Salón NIKA  ponúka na zapoži-

čanie zahraničné dámske svadob-
né šaty, šaty pre družičky, rôzne 
doplnky, ozdoby na auto za výhod-
né ceny. Kontakt: Ul. 8.Mája 16, 
pod Kalváriou, B.Štiavnica, tel.č.: 
045/6912894, 0905 944 087

Dovolenka v Chorvátsku  na 
ostrove Pag v termíne od 19.-
28.6.2009 za 6 590,-Sk (218,75€). 
Cena garantovaná do konca roka 
2008. Info: Mgr.Darina Cesnako-
vá, tel.č.: 0911 729 082

Kúpim  staré autobatérie, tel.č.: 
0914 138 988

Predám  tatranský profi l – brúse-
ný I. trieda 120,-Sk, II. trieda 105,-
Sk, doveziem, tel.č.: 0907 819 880, 
0911 819 880

Predám  automobil zn.Austin 
Rover, cena 25 000,-Sk, tel.č.: 0903 
128 413

Predám detskú drevenú poscho- 
dovú posteľ bez matracov, cena 3 
000,-Sk, tel.č.: 0903 128 413

Predám  Škodu Octavia 1,6 v 
základnej výbave, rok výr.1998 – 
biela, najazdené 111 000 km gará-
žovaná + ťažné zariadenie a pneu-
matiky. Cena dohodou, tel.č.: 0903 
749 186

Predám  Passat 1,9 TDI, rok výr. 
2001, vo výbave, servisovaný. Cena 
dohodou, viac informácií na tel.č.: 
0905 459 082 

Predám  šteniatka Bígla, viac in-
formácií na tel.č.: 048/413 10 77, 
0911 288 973

adresa: Lekáreň HELIOS
 Dolná 3
 Banská Štiavnica
 tel.č. 045/692 23 22

LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU
vás pozýva

VIANOCE S HELIOSOM
DARČEKY PRE CELÚ RODINU

OBSLÚŽIME VÁS

pondelok – piatok 8,00 – 16,30 hod.
Bronzovú, striebornú aj zlatú Sobotu - Nedeľu

8,00 – 12,00 hod.

nájdete u nás:
- široký sortiment voľnopredajných liečiv + vianočné 

balenie zdarma
- pestrá ponuka vianočných balíčkov

 s liečebnou kozmetikou 

Pozvánka
Srdečne pozývame vás a vašich 

priateľov na poeticko-hudobné 
pásmo BÁSEN JE OSUD... pri prí-
ležitosti životného jubilea básnika 
Milana Rúfusa Účinkujú inter-
preti umeleckého slova a hudby 
nášho mesta a regiónu 9. decem-
bra 2008 o 16.00 hod., bývalá 
Kaplnka SBM, Kammerhofská 2, 
Banská Štiavnica

Na Vašu účasť sa tešia účinkujú-
ci a organizátori:

BBSK, POS Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavnica, 
Evanjelický cirkevný zbor a.v.

v Banskej Štiavnici a Mestská 
Knižnica v Banskej Štiavnici


