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Závan nadzemského…

Na začiatku stála pieseň. Trans-
Siberian Orchestra – formácia, 
ktorá mi ešte dovčera večera veľa 
nehovorila. Potom som ale začul 
ich Christmas Canon – a pieseň, 
naspievaná detskými hlasmi, ma 
zachytila natoľko, že som zapátral 

na internete v snahe nájsť si text 
piesne. Keď som ho našiel – tak sa 
mi dych na chvíľu zastavil úplne. 
Uvediem ho aj v pôvodnej ang-
ličtine, pretože v nej znie naozaj 
krásne (a anglicky dnes už vie 
kdekto): „Merry Christmas, Th e 
hope that he brings, Th is night, 
We pray, Our lives Will, show, Th is 
dream, He had, Each child, Still 
knows, We are waiting, We have 
not forgotten, On this night, On 
this night, On this very Christmas 
night.“ Po slovensky zhruba: „…
Nádej, ktorú priniesol, túto noc tú-
žobne očakávame… ten sen, ktorý 
On má, pozná stále každé dieťa. 
Čakáme, nezabudli sme, túto noc, 
túto vianočnú noc!“ Dúfam, že 

som to preložil dobre… 
Z tohto textu na mňa dýchlo 

niečo… vznešené. To je ten správ-
ny výraz. Sú to slová, znejúce as-
poň mne ako slová z iného sveta. 
Akoby hovorili rečou opravdivej 
lásky, opravdivej oddanosti,… 
áno, opravdivej vernosti nieko-
mu nadovšetko ctenému a mi-
lovanému. To sú veci, ktoré už 
dnes takmer vôbec nestretáme. 
Zaváňajú dávnymi časmi, možno 
dávnym stredovekom. Nie tem-
ným stredovekom, ako sa nám to 
snažia nahovoriť ľudia oblúzne-
ný dnešnou „modernou dobou“. 
Vonia stredovekom skutočným, 
stredovekom plným svetla a do 
výšky čnejúcich katedrál, letia-
cich snov vytesaných z kameňa… 
Vonia stredovekom predchnutým 
duchom ušľachtilosti a rytierstva. 
Áno, to boli časy, keď vernosť 
bola ctená. Časy, keď bolo nielen 
oslavované, ale súčasne aj samo-
zrejmé, že rytieri kládli život za 
svojho kráľa a kráľ kládol život za 
svoju zem a svojich vazalov. Čo 
z toho ostalo dodnes? Ktorý mi-
nister či premiér by dnes položil 
život za krajinu, ktorú tuneluje? 
Tam, kde naši predkovia pohŕdali 
peniazmi, my ich uctievame. A to, 
čo uctievali oni – vernosť, odda-
nosť, lásku, hrdinstvo, obetovanie 
sa – sme my už dávno pochovali a 
nahradili modlou zisku, blahoby-
tu a prosperity. Ach, ďaleko sme 
odvtedy zašli – len viac ako púť to 
pripomína zablúdenie!

Svet okolo nás zošednul. A 
akoby sa sploštil. Scvrkol. Stal sa 
banálnym, malicherným a veľmi 
malým.  pokračovanie na 4.str.
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Narodenie Ježiša od Hansa Holbeina st. (Bazilika Panny Márie v Ríme).

Vianočné príhovory primátora mesta, rímskokatolíckeho farára a evanjelickej farárky

Pokojné vianočné sviatky, P.F.2009
Príhovor primátora mesta 

Mgr. Pavla Balžanku.

Vážení spoluobčania, Ban-
skoštiavničania, milí čitatelia 
Štiavnických novín! Práve Via-
noce - čas pokoja a ľudského 
porozumenia nám všetkým dáva 
príležitosť prehodnotiť naše zmýš-
ľanie, cítenie, a najmä konanie. Je 
to čas, keď ľudia majú k sebe bliž-
šie, čas úprimných želaní a vyjad-
rení vďaky. Dovoľte preto aj mne 
poďakovať sa vám za doterajšiu 
spoluprácu v mene celej samo-
správy. Ďakujem za podporu aj za 
dôveru, ktorú ste nám prejavovali 
počas celého roka 2008. Zároveň 
vám prajem požehnané a pokoj-
né prežitie najkrajších sviatkov v 
roku v rodinnom kruhu svojich 
najbližších. Do nového roka že-
lám všetkým obyvateľom nášho 
mesta veľa osobných a pracov-
ných úspechov, veľa zdravia, šťas-
tia, lásky a Božieho požehnania. A 
na záver jedno špeciálne želanie: 
Nech spolupráca obyvateľov a sa-
mosprávy prinesie v novom roku 
ďalšie pozitívne výsledky, ktoré 
urobia život v B.Štiavnici krajší a 
príjemnejší! Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta Banská Štiavnica
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OLOOHLRÍÍPRÁ PKÁÁK PRKKÁ RÁ ÍS ÁNDE TSTTSSEEDDUUTTŠŠ UDDŠTŠT ETU NEN
TATVVVA VHA IVVA V AV TAT

NTSKT RÁ LOHA IRRÍLOHSU Á PRÍK OR VHA VIVAATV TVA
ŠŠTUDEUT DŠ

HAOOL HÁ PRKSTNUD ÁKÁKTSTSN LO IV
Opäť vyšla naša študentská prílo-ha Vivat. Pomaly sme sa v Štiav-nických novinách udomácnili a aj verejnosť si na nás zvykla. No iba málo ľudí vie, kto v tom má prsty.

Je to zásluha mnohých, no hlav-ným iniciátorom bolo ICM- In-formačné centrum mladých. Je to občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2002, ako jedno z prvých ICM na Slovensku. „ICM BS je slobodným združením občanov a mládeže, ktorého cieľom je vše-stranná podpora informovanosti a pomoci mládeži v najrôznejších oblastiach života. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, školami a školskými zariadeniami, Mestom Banská Štiavnica, ako aj ďalšími organizáciami v regióne, podporu-jeme a realizujeme aktivity zame-rané na rozvoj osobnosti mladých ľudí ako aj ich celkové presadenie sa v spoločnosti.“ ICM tvorilo veľa študentov, ktorí sa zúčastňovali rôznych školení, a jedného dňa rozhodli, že založia Mestský študentsky parlament ( ďalej iba MŠP). Stalo sa tak koncom januára 2007 po prebehnutí právo-platných volieb na všetkých stred-ných školách- každá škola mala svojich zástupcov. Dnes má MŠP 14 členov a na čele stojí riaditeľka ICM Miriam Húšťavová, ktorá štu-dentom veľmi pomáha. Členovia MŠP majú za úlohu reprezentovať študentov mesta Banská Štiavni-ca, organizovať  rôzne akcie pre študentov a rozvoj študentského 

života , a iné. MŠP je podporované nielen ICM, ale aj mestom Banská Štiavnica a cez rôzne projekty. O tom, že MŠP skutočne niečo robí, svedčí veľký počet podujatí, ktoré už boli organizované. Prvá akcia pod názvom Party v tvojom štýle, bola zameraná na predsta-venie MŠP ostatným študentom. Konala sa v marci 2007 v aule bý-valej baníckej školy a za symbo-lické vstupné sa študenti zabávali pri programe, v ktorom sa prezen-tovali študenti stredných škôl. Po bohatom programe nasledovala diskotéka. Party mala skutočne veľký úspech, čo MŠP veľmi pote-šilo a dodalo silu organizovať akcie ďalej, čoho dôsledkom bola aprílo-vá Party vo veľkom štýle v duchu Dňa Zeme. Prebiehala počas celé-ho dňa. Prvá časť bola zameraná na „skrášlenie“ nášho mesta. Žiaľ hlavne členovia MŠP sa vybrali do ulíc v pracovnom oblečení s igeli-tovými vrecami na odpad. „Nejde o to len upratať... podľa nás ide aj o to ukázať, že aj my vieme byť pro-spešný pre naše okolie...“  Druhá časť bola odmena za poobedňajšiu aktivitu v podobe koncertu sku-piny Puding Pani Elvisovej v Art Café, ktorá potešila mnohých štu-dentov. Podmienkou však bolo nezabudnúť si lyžičku na puding.       V júni v spolupráci s ICM, MŠP pripravil pre mladých ďalší ročník 

Streetball challange 2007, ktorý dal organizátorom nové- neoceniteľné skúsenosti. MŠP organizovalo tiež množstvo diskusií či už o novej mene, alebo o Nežnej revolúcii. Na každej diskusii bol zaujímavý hosť a veľmi dobrá atmosféra. MŠP si tiež pod krídla zobral fi lmové kluby, ktoré prebiehali v priesto-roch Čajovne. Kvôli technickým problémom sa však táto aktivita na čas prerušila. V decembri sa MŠP podieľalo na organizovaní už tra-dičného Mikuláša v priestoroch Rubigallu. Členovia sa prezliekli za vianočné bytosti a s radosťou sa venovali deťom. Akcia to bola skutočne krásna a MŠP to posunu-lo o kus dopredu. V Januári 2008 MŠP pripravilo pre študentov nie-čo, čo v meste ešte nebolo- prvý Študentský ples v aule baníckej školy. Bola to asi najväčšia akcia či už fi nančne, alebo náročnosťou, do ktorej sa pustili. Ples však prebiehal bez problémov, zábava bola per-fektná a organizačný tým bol nad-mieru spokojný. V apríli sa konala v poradí tretia party pre študentov opäť v aule v duchu oldies. Študenti prišli oblečení v retro štýle a zabá-vali sa na hudbu 80-90. rokov. ICM a z časti aj MŠP organizovali žur-nalistické a grafi cké kurzy, vďaka ktorým sa študenti toho veľa nau-čili,  a mohla vzniknúť študentská príloha Vivat. Podujatie, ktoré si 

žiadalo tiež dosť pozornosti bolo v júni. Išlo o akciu hlavne pre deti, no nielen pre nich. Rozprávková hora na Kalvárii nadväzovala na predošlé ročníky Rozprávkových lesov. Ľudia sa nedali zlým počasím odradiť a prišli sa pozrieť na roz-právky do príjemného prostredia Kalvárie. Akcia mala dobré ohlasy a organizátorom spadol kameň zo srdca. Ďalšia veľká akcia sa konala tiež v júni a to tradičný Streetball challange 2008. Bol to veľmi úspeš-ný ročník a zároveň posledná akcia pred veľkou prestávkou. ICM a zároveň MŠP sa presťahovali do nových priestorov a to do budo-vy materskej školy na Križovatke. Oveľa väčšie miestnosti umožnili zariadiť anglickú knižnicu, ktorá je určená študentom, internet zadar-mo, a tiež  organizovať aktivitu pod názvom Mladé médiá, ktorá stále prebieha. (viac informácií v ICM). MŠP však neotáľa a už sa členovia pustili do organizovania ďalších podujatí ako napríklad akcia ve-novaná zdravému životnému štýlu, ale šepká sa aj o plese. Všetko je to pre študentov, no nielen pre nich. Všetky akcie ako aj príloha Vivat je dôsledkom toho, že máme v meste aktívnych študentov, ktorým zále-ží na tom ,aby sa niečo dialo, aby ukázali verejnosti, že aj oni niečo dokážu. A veru nie je toho málo. Za MŠP Jana Vicianová

Mestský študentský parlament, alebo o robíme v tomto meste
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Z diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky Mestská polícia 
informuje

Pochvala

Bol som pracovníkom TS (MK) 
a teda viem, čo je to za robota. Ch-
cem vyjadriť uznanie a pochváliť 
úsek p.Orčíka a jeho chlapcov za ich 
vykonanú prácu, čo sa týka opráv 
po mechanizmoch zimnej údržby 
ako aj nasadenie, pripravenosť a 
pohotovosť počas ich celoročnej 
práce. Želám im do ďalšej práce čo 
najviac vzájomného porozumenia 
a ohľaduplnosti a veľa úspechov do 
budúcna. Prosím, je dôležité, aby 
títo ľudia boli teraz s týmto mojím 
príspevkom oboznámení. 
Odpoveď: Dávam dvojitú pochvalu 
aj prispievateľovi príspevku, lebo 
viem, čo spravil pre naše mesto. 
Neviem, čo sa stalo, že tak schopný 
vedúci na tomto poste už nepracu-
je. Je schopný a zdravie mu slúži a 
vedel to s chlapcami na jednotku 
a tak isto ho aj poslúchali. Klobúk 
dole, pane. Dúfam, že si nikomu 
nezavadzal a budem čakať, kto ťa 
nahradí. Mesto malo stále svojho 
mestského gazdu. Béla Červeň, 
Štefan Filip, Richard Vén. Máš 
také pochopenie, čo má málo kto 
pri takej pracovnej brigáde. Je mi 
z toho smutno, že už nebudú tak 
promptne vybavované požiadavky 
nás občanov, aj nad rámec povin-
ností. Patrí ti úcta a poďakovanie, 
Romanko, za tvoju prácu. Vieme, o 
čom píšem. Patríš do rubriky cti a 
nie do čiernej kroniky. No, Roman-
ko, ty si písal tak ti odpovedáme. 
Dúfam, že sa preberú tí hore. Spo-
kojní občania 

Plaváreň a prístupová cesta k nej

P.Hlinka! Dokedy ešte budú T.S. 
znečisťovať komunikáciu pri pla-
várni posypovým materiálom a 
tým aj vnútorné priestory plavárne. 
Je to maximálne nevhodné miesto 

na rozvoz posypu. Keby aspoň, 
svojimi mechanizmami zhrnuli 
posyp z dvora za plavárňou a tým 
upravili nerovnosti, ktoré týmto 
spôsobujú. Už je vlastne znefunkč-
nené zospádovanie a tým aj od-
vod vody do kanála v prostriedku 
dvora za plavárňou a garážami s 
ich posypom. Denne sa tam otočí 
hádam aj stovka áut (návštevníci 
plavárne a gymnázia), ktoré si tak 
jedine môžu poškodiť nápravy svo-
jich áut. 
Odpoveď: Dňa 5.12.2008 TS zabez-
pečili zhrnutie posypového materi-
álu z dvora za plavárňou. Prístupo-
vá cesta bola upravená brúseným 
asfaltom.

Ad: Zlé vykurovanie

Reakcia konateľa Bytovej sprá-
vy, s.r.o., k dodávke tepla v lo-
kalite Križovatka uverejnená v 
„Čiernej skrinke“ v ŠN č.42 zo 
dňa 13.11.2008: „Dňa 1.12.2008 
bolo zistené upchanie kanalizácie v 
správe Veolia, a.s., v časti Križovat-
ka. Voda z kanalizácie neodtekala, 
ale hromadila sa v teplovodnom 
kanále. Porucha vznikla niekoľko 
týždňov pred jej zistením, pravde-
podobne ešte v čase, keď sa začali 
obyvatelia sídliska Juh sťažovať na 
nedostatočnú teplotu teplej úžitko-
vej vody. V teplovodnom kanáli sa 
teda ohrievala splašková voda, čím 
dochádzalo k značnému odobera-
niu tepla z teplovodného potrubia, a 
tým sa do bytov nedostávalo dosta-
točné množstvo tepla. Po odstránení 
poruchy zo strany fi rmy Veolia, a.s., 
bola dodávka tepla a teplej úžitko-
vej vody do bytov opäť vyrovnaná. 
Problémy s dodávkou tepla v uve-
denom období kuriči, ako aj me-
novaný p.Dorkíni, nemohli nijako 
ovplyvniť.“ RNDr. Pavel Bačík

Žiaci Cirkevnej základnej školy F.Assiského pod vedením sestier Chovano-
vých pripravili pre poslancov MsZ krátky vianočný program.
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Vážení čitatelia Štiavnických 
novín!

Sú tu najkrajšie sviatky v roku. 
Dovoľte, aby som sa vám v mene 
svojom ako aj v mene celej re-
dakčnej rady Štiavnických novín 
poďakoval za spoluprácu v uply-
nulom roku 2008. Verím, že zo-
stanete našimi vernými čitateľmi 
aj v roku 2009. ŠN č.47/2008 je 
posledným číslom v tomto roku, 
prvé číslo ŠN v Novom roku 2009 
vyjde vo štvrtok 15.1.2009. Pevne 
verím, že Štiavnické noviny budú 
vaším spoločníkom aj v budúcom 
roku. Prajem vám preto šťastné a 
veselé vianočné sviatky a úspešný 

Nový rok 2009!
Mgr. Michal Kríž

šéfredaktor 

Štiavnických 

novín

Dňa 8.12.2008 o 17.hod. sa na 
Ul. Trate mládeže voľne pohy-
bovali dva psy, ktoré ohrozovali 
okoloidúcich chodcov. Majiteľ 
psov bol riešený v zmysle Zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v blokovom konaní. 

Dňa 9.12.2008 vo večerných 
hodinách poskytla MsPo asis-
tenciu IRS pri prevoze psychic-
ky chorej osoby. V ten istý deň 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Križovatka pred Billu, kde 
malo dôjsť k napadnutiu nožom. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila totožnosť osôb, 
ktoré podali oznámenie. Ná-
sledne bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ scieľom vykona-
nia ďalšieho objasňovania. 

Dňa 11.12.2008 bola hliadka 
MsPo privolaná pred reštaurá-
ciu Ametyst, kde neznáma osoba 
vzbudzovala verejné pohoršenie. 
Hliadka MsPo zistila totožnosť 
neznámej osoby, pričom išlo o 
M.M.z Banskej Štiavnice. Prie-
stupok bol riešený v zmysle zá-
kona SNR č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

Oznam

Oznam

Bolo...
15.12.

Pracovné stretnutie primátora  -
mesta so zástupcami poľovníc-
kych organizácií v Maďarsku. 

Mikulášske posedenie v Mater- -
skej škole na Križovatke.
16.12.

Zasadnutie Mestského zastupi- -
teľstva.
17.12.

Pracovné stretnutie k problema- -
tike odpadového hospodárstva.

Stretnutie s občanmi mesta k  -
VZN o otváracích hodinách v 
prevádzkach.

Účasť na podujatí Vianoce na  -
Šobove. Vianočný večierok pre 
deti zo Šobova spojený s rozprá-
vaním o vianočných zvykoch a s 
odovzdávaním darčekov.

Koncert žiakov ZUŠ v Evanje- -
lickom kostole.
18.12.

Zasadnutie Zastupiteľstva Ban- -
skobystrického samosprávneho 
kraja v Banskej Bystrici.

Koncoročné posedenie vedenia  -
Mesta Banská Štiavnica s poslan-
cami MsZ.

Bude...
8.1.

Slávnostné podujatie „Dovide- -
nia koruna, vitaj euro!“ v SND v 
Bratislave, na ktorom sa zúčast-
ní aj predseda vlády SR Robert 
Fico.
12.1.

Novoročné stretnutie starostov  -
obcí okresu Banská Štiavnica.

Andrea Benediktyová

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, Odbor sociálnych vecí a 
rodiny, A.T.Sytnianskeho 1180, 
969 58 Banská Štiavnica oznamu-
je všetkým poberateľom opako-
vaných peňažných príspevkov 
na kompenzácie, že s účinnosťou 
od 1.1.2009 sa budú opakované 
peňažné príspevky na kompen-
záciu vyplácať mesačne pozadu, 
v súlade s § 43, ods. 5 zákona č. 
447/2008 Z.z. o peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  ÚPSVaR Banská Štiavnica
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Polícia informuje 

Podomový zlodej

Neznámy páchateľ v dobe od 
17.30 hod. do 17.50 hod. dňa 
6.12.2008 vykonal krádež z letnej 
kuchynky jednoizbového domu 
patriacemu k rodinnému domu 
v obci Močiar, a to tak, že pre-
šiel neuzamknutou otvorenou 
bráničkou na dvor, kde si otvoril 
neuzamknuté vonkajšie dvere, aj 
vnútorné dvere kuchynky, vošiel 
dovnútra, skadiaľ z konferenčné-
ho stolíka odcudzil notebook zn. 
ASUS A6RP-AP035, sériového 
čísla SN 6AN0AS017166 spolu 
so sieťovým napájaním, čím ná-
jomníkovi M.K. spôsobil škodu 
vo výške 32:000,-Sk.

Akékoľvek poznatky sú vítané, 
anonymita je zaručená. Za uve-
dený skutok hrozí páchateľovi 
odňatie slobody až na dva roky. 
Úverový podvod

Dňa 9. 10. 2008 v Banskej 
Štiavnici uzavrel úverovú zmlu-
vu J.K. so spoločnosťou H.C. a.s., 
kde do tejto zmluvy J.K. uviedol 
nepravdivé údaje ohľadne svojho 
mesačného príjmu, kde pred-
metom zmluvy bol nákup tova-
ru na splátky, kde si na základe 
tejto zmluvy J.K. prevzal tovar, 
avšak nezaplatil doposiaľ žiadnu 
splátku, čím spôsobil spoločnosti 
H.C. škodu vo výške 16.371.-Sk. 
Na základe týchto skutočností 
mu bolo dňa 12.12.2008 vznese-
né obvinenie za prečin „ Úverový 
podvod „ podľa § 222 ods. 1 Tr. 
Zákona za čo mu hrozí trest od-
ňatia slobody 1 až 5 rokov.

JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Rekonštrukcia pamiatkového 

objektu v Banskej Štiavnici na 

hotel ERB**** – upustenie od 

vypracovania hodnotiacej správy 

a oznámenie o zvolaní verejného 

prerokovania. 

Obec v zmysle ust. § 34 ods. 2 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v spolupráci s navrhovate-
ľom spol. STEIGER TRANS, s.r.o., 
Novozámocká č. 2, Banská Štiavnica 
zvoláva verejné prorokovanie navr-

hovanej činnosti s názvom „Rekon-
štrukcia pamiatkového objektu v 
Banskej Štiavnici na hotel ERB**** “, 
ktoré sa uskutoční 23.12.2008 o 9:00 
hod., na Mestskom úrade v Banskej 
Štiavnici, odd. výstavby, rozvoja 
mesta, ÚP a ŽP, Radničné námestie 
č. 1, kanc. č. 5, I. poschodie. 

Mesto Banská Štiavnica, ako do-
tknutá obec zároveň podľa § 34 ods. 
1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej zákon) informuje 
verejnosť v mieste obvyklým spô-

sobom o upustení od vypracovania 
hodnotiacej správy a zároveň verej-
nosti oznamuje, že do zámeru Re-
konštrukcia pamiatkového objektu 
v Banskej Štiavnici na hotel ERB**** 
je možné nahliadnuť, robiť si z neho 
výpisy, odpisy, alebo na vlastné 
náklady robiť si kópie. Zámer je k 
nahliadnutiu na Mestskom úrade 
v Banskej Štiavnici, odd. výstavby, 
rozvoja mesta, územného plánu a 
životného prostredia, Radničné ná-
mestie č. 1, kanc. č. 5, I. poschodie v 
pracovných dňoch do 23.12.2008.

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

Zo zasadania Komisie športu a 

mládeže.

Zasadanie KŠaM sa uskutočnilo 
dňa 09.12.2008. Hlavným bodom 
programu bola diskusia o tom, že 
naďalej treba športové kluby v Ban-
skej Štiavnici vyzývať, aby posielali 
svoje nominácie na športovca roka 
2008, zhodnotenie sezóny 2008 a 
predbežný kalendár športových 
akcií na rok 2009. Tieto výzvy sa 
uverejňujú a aj budú uverejňovať 
v Štiavnických novinách, a takis-
to sa budú posielať aj jednotlivým 
športovým klubom. Kluby môžu 
vypracované správy posielať na e-
mailovú adresu: v.michalska@ban-
skastiavnica.sk, alebo na adresu: 
Mestský úrad – oddelenie kultúry, 

cestovného ruchu a športu, Ná-
mestie sv. Trojice 3, 969 00 Banská 
Štiavnica.

Ďalej členovia komisie diskuto-
vali o návrhu rozpočtu mesta B. 
Štiavnica na rok 2009, 2010 a 2011. 
Nebolo celkom jasné, na ktoré 
športové podujatia pôjdu fi nancie 
z položky – organizácia športo-
vých podujatí. 
Tento rok dostala Komisia športu 
a mládeže o 74 192 Sk viac na prí-
spevky pre športové kluby. 
KŠaM berie na vedomie bez vý-
hrad: 

„Návrh“ - Dodatok č. 3 k VZN č.  -
1 /2002 v znení Dodatku č. 1 a 2 
na ochranu verejného poriadku v 
meste B. Štiavnica a v rekreačnej 
oblasti Počúvadlianske jazero, 

Dodatok č.2 k VZN mesta B.  -
Štiavnica č. 1/2005 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta B. Štiav-
nica, 

„Návrh“ VZN mesta B. Štiavnica  -
č..../2008 o dani z nehnuteľností, 

„Návrh“ VZN mesta B. Štiavnica  -
č..../2008 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady, 

„Návrh“ VZN mesta B. Štiavni- -
ca č..../2008 ktorým sa upravujú 
podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste B. Štiavnica, 

„Návrh“ VZN mesta B. Štiavnica  -
č..../2008 o miestnych daniach,

Návrh rozpočtu mesta Banská  -
Štiavnica na rok 2009, 2010, 2011. 

Mgr. Viktória Michalská

Komisia športu a mládeže
Jazyková polícia
vypátrala

Počuli sme, prečítali sme si

„Príďte si pre svoj paušál.“ (STV 
1 25.8.2008, reklama)
Správne: po svoj paušál
„Zatiaľ si Peter zašiel pre rodinu.“ 
(Markíza 2.5.2008, Smotánka)
Správne: po rodinu
„Príďte si k nám pre úver na býva-
nie.“(Markíza 25.3.2008, reklama)
Správne: po úver

V prípade, ak ide o účel, cieľ, 
použijeme predložku po (Idem 
po noviny)

Ak ide o dôvod, príčinu, pou-
žijeme predložku pre (Nemohol 
prísť pre chorobu). NB

Dňa 9.12.2008 prevzal primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka z rúk 
ministra výstavby SR Mariana Ja-
nušeka významné ocenenie – Ďa-
kovný list mestu Banská Štiavnica 
ako vyjadrenie poďakovania za 
aktívnu prácu a úsilie pri uplatňo-
vaní Programu rozvoja bývania v 

praxi a výstavbe nájomných bytov. 
Je to ocenenie úsilia mesta vyna-
loženého za uplynulých 10 rokov 
pri obnove pamiatkových objektov 
v Mestskej pamiatkovej rezervácii 
na bytové účely. Samospráve mesta 
sa za toto obdobie podarilo s nená-
vratným fi nančných príspevkom 

Ministerstva výstavby a RR SR a s 
pôžičkou Štátneho fondu rozvoja 
bývania zrekonštruovať štyri pa-
miatkového objekty na bývanie, 
vďaka čomu v centre mesta pribu-
dlo 54 bytov. 

Mgr. Nadežda Babiaková

Prednostka MsÚ 

Ocenenie nášho mesta

Verejné prerokovanie zámeru
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dokončenie z 1.str.

Pomaly už prestáva byť miestom, 
kde sa dá skutočne ŽIŤ, vari už 
len prežívať. Tam, kde otcovia 
mal, srdce dosť veľké na to, aby 
pojalo vznešené ideály, nám osta-
lo iba dosť veľké vrecko na tie 
kúsky kovu a papieriky, ktorým 
slúžime…

Ale občas… občas aj do tejto 
našej temnej prítomnosti (Platón 
so svojím podobenstvom o Jas-
kyni by o tom vedel rozprávať!) 
prenikne lúč čohosi nadzemské-
ho. Krásneho. Vznešeného – hoci 
sme už možno na toto slovo (spo-
lu s jeho bratom „ušľachtilosť“ a 
sestrou „čnosť“) takmer zabudli. 
Jedným z takýchto okamihov sú 
aj Vianoce. Ja viem, ich Hviezda 
je nekonečne slabšia, než neóno-
vé reklamy a ich jemný hlahol sa 
nedá porovnať s odporným škrí-
paním kolied v hypermarketoch. 
Ale to svetlo, číre a jasné, nesie 
v sebe závan čistoty, jemnosti 
a ušľachtilosti a tá hudba znie 
veľkou krásou, znie v nej mocný 
Spev a v ňom sa ozýva ozvena 
Jeho – Toho, ktorý je nekonečne 
väčší než ako sám veľký majes-
tátny Vesmír, v ktorom žijeme a 
ktorý už tiež nevidíme. 

Ak náhodou tento rok nezasy-
peme naše Vianoce lepkavou ge-
buzínou gýčov a svetielok a oboh-
ratých kolied, balíčkov a balíkov 
a jedla a pitia a televízie a ktovie 
čoho ešte, ak namiesto toho vne-
sieme do tejto Noci, ktorá príde, 
kúsok ticha, mlčania, ak budeme 
mať oči, ktoré vidia a uši, ktoré 
počujú – potom možno uvidíme 
a začujeme aj my. A nielen to! V 
hĺbke nášho vlastného srdca sa 
pri tom Speve, tichom a predsa 
takom mocnom a podmanivom, 
niečo prebudí. Niečo, o čom sme 
možno ani netušili, že to tam je. 
Ale je to tam. Je, spí, drieme – a 
čaká na okamih, ako je tento, aby 
sa to prebudilo: Niečo krásne. 
Ušľachtilé a vznešené. V náhlom 
záchveve si uvedomíme, že aj my 
sami sme stvorení na obraz Jeho, 
ktorý nás napĺňa, diamanty na 
obraz Diamantu, Boží synovia a 
dcéry na obraz Boha samotné-
ho. A v mocnom zážitku Veľkej 
Krásy sa v nás niečo zmení – a 
tento svet nám už nikdy nebude 

pripadať taký, aký je. Staneme sa 
tými, ktorí pamätajú, pretože sa 
rozpamätali. Túžia a smädia, pre-
tože už videli a dotýkali sa. Oča-
kávajú, pretože dôverujú. A mož-
no si večer tíško (alebo aj hlasno 
☺) pustíme Christmas Canon od 
Transsiberiánov a v jeho slovách 
a melódii budeme počuť ozvenu 
nášho vlastného srdca, šepka-
júceho s nimi: „Áno, Pane! Sme 
tu. Čakáme Ťa. Verne a oddane, 
túžobne a nedočkavo… Mara-
natha… Príď čím skôr, Pane Je-
žišu! Amen!“

Miloš Pikala

rímskokatolícky farár

Vianoce prichádzajú...

Básnik Milan Rúfus napísal v 
jednej svojej básni: „A opäť Via-
noce, a opäť koleda, ešte jej dáva 
Boh zo svojho obeda...“Áno, opäť 
sú tu...Čas nezadržateľne beží, rok 
sa stretá s rokom a Vianoce zaví-
tali medzi nás. Je tu opäť čas, keď 
sa snažíme zlepšiť naše medzi-
ľudské vzťahy, vniesť do nich viac 
pochopenia, ochoty, lásky...Je tu 
čas, keď sa starší radi spomienka-
mi vrátia do detstva, zaspomínajú 
na ich čaro a romantiku, kde ne-
bolo dostatok materiálneho, keď 
neboli stoly preplnené jedlom, 
ani hŕba darčekov pod stromče-
kom - no napriek tomu Vianoce 
boli krásne biele, ľudia mali k 
sebe bližšie a jeden pre druhého 
otvorenejšie srdcia a viac pocho-
penia. Spomienky našich starých 
mám, starých otcov dávajú aj 
nám možnosť na pár chvíľ pred-
staviť si tú jedinečnú atmosféru, 
ktorú prežívali oni. Ich Vianoce 
stratili sa však už dávno v nená-
vratne a zostávajú pre nich už len 
spomienkami...

A aké sú tie dnešné Vianoce? 
Ako si budeme na ne po rokoch 
spomínať my mladší? Žijeme v 
hektickej, rýchlej dobe, žijeme v 
dobe narušených vzťahov...Cez 
Vianoce sa však akosi snažíme 
spomaliť tú hektiku doby a 

 do vzťahov doma, na praco-
visku, v susedstve vniesť trošku 
viac porozumenia, pochopenia, 
lásky...Je to zvláštne a nabádajú-
ce klásť si otázku: Prečo len na 
Vianoce? Prečo práve na Vianoce 
snažíme sa byť iní, lepší??? Azda 

preto, aby sa to novonarodené 
dieťa Boží Syn cítilo tu medzi 
nami dobre? Chceme svojím 
správaním a svojou aktivitou na-
chvíľu zastrieť či zakryť niektoré 
nedostatky našej doby??? Ch-
ceme Jeho alebo seba na chvíľu 
uchlácholiť atmosférou pohody, 
pokoja, porozumenia?

Kvôli Pánovi Ježišovi nemusí-
me na Vianoce byť iní, Boží Syn – 
Ježiš Kristus chápe a dobre vidí, v 
čom žijeme, aké vzťahy sú medzi 
nami ľuďmi. No aj napriek tomu 
– v čom žijeme a ako žijeme, na-
priek tomu, že sme na seba stá-
le horší a neohľaduplnejší – Pán 
Ježiš ako Božie dieťa prichádza 
rok čo rok v dive Vianoc, skláňa 
a znižuje sa až k nám. 

Pán Ježiš pozná človeka. Veď 
ani jeho narodenie neudialo sa 
niekde vo vduchoprázdne, ne-
narodil sa ani v nijakej tichej za-
snežanej podhorskej dedinke, v 
evanjeliách nenájdeme správu o 
nejakej vysnenej vianočnej idyle, 
ani o tichej zasneženej krajine...

Hovoria skôr o dňoch napätia 
a hektiky. V roku 27 začal cisár 
Augustus veľkú reformu celej 
Rímskej ríše. Nariadil súpis všet-
kej pôdy, majetku a osôb. Keďže 
Jozef mal domovskú príslušnosť 
v Betleheme, poslúchol cisársky 
rozkaz a šiel do Dávidovho mesta 
Betlehema. Z Nazaretu, kde bý-
val, podnikol dlhú cestu do Bet-
lehema. Celú túto situáciu sčí-
tania ľudu sprevádzalo napätie, 
hnev, na každej križovatke ciest 
postávali rímske kontroly, mno-
hí zneužívali situáciu na rôzne 
nekalé obchody, hotely boli pre-
plnené, ba každá kôlnička bola 
prenajímaná za úžernícku cenu...
Jozefovi a jeho tehotnej snúbeni-
ci neostávalo nič iné – len biedna 
maštaľka. Do takéhoto sveta sa 
narodil Pán Ježiš. Do sveta, ktorý 
bol až veľmi reálny a na nejakú 
sentimentalitu či romantiku v 
ňom nebolo veľa miesta.

Prečo to bolo tak? Bola to chy-
ba Božej réžie? Nemohol Pán Boh 
pripraviť svojmu Synovi nejaké 
pohodlnejšie miesto, do ktorého 
by sa narodil, nemohol ho poslať 
do tohto sveta v nejakej inej, lep-
šej dobe?

Určite to nebola chyba Bo-

žej réžie – ale bol to zmyslupl-
ný plán. Pán Ježiš prichádza do 
tohto neideálneho sveta, lebo 
nám chce ukázať, že bol jedným z 
nás – a preto nám rozumie. Jemu 
nie je cudzia nijaká ľudská bieda, 
trápenie, či iný ľudský problém. 
Boží Syn sa chce s nami stretnúť 
vtedy, keď si vo svojich problé-
moch nevieme dať rady, chce sa s 
nami stretnúť v našich rodinách, 
z ktorých mnohé sú rozvrátené, 
rozbité nenávisťou a hriechom. 
Pán Ježiš nechce, aby sme počas 
Vianoc hrali vynútenú sentiman-
talitu, alebo práve v toto obdobie 
boli iní ako počas celého roka.

Pán Ježiš nám totiž svojím 
príchodom prináša hodnoty 
– jedinečné hodnoty Božieho 
kráľovstva: pokoj, lásku, radosť, 
porozumenie - ktoré by sme mali 
žiť, nosiť vo svojom srdci a šíriť 
okolo seba počas celého roka. 
Pán Ježiš totiž neprichádza ako 
hosť. Hosť je človek, ktorý príde 
na návštevu na pár hodín, mož-
no na pár dní. Pán Ježiš Kristus 
k nám neprichádza len na pár 
hodín, či na pár dní. On k nám 
prichádza, aby u nás zostal natr-
valo. Prichádza do našich rodín, 
do našich pracovísk, do našich 
spoločenstiev. Veď aj jeho titul – 
Immanuel znamená Boh s nami. 
Nech toto vedomie - že Pán Boh 
je vo svojom Synovi s nami, dáva 
nám silu žiť svoj život uprostred 
našich problémov, starostí a bo-
lestí. Nech tie hodnoty, ktoré 
vstúpili s Kristom do sveta, nie 
sú viditeľné a citeľné len cez via-
nočné sviatky, ale počas každého 
jedného dňa v roku.

Prajem všetkým čitateľom 
krásne, požehnané Vianoce, na-
plnené radosťou z Kristovho na-
rodenia. Nech sa Ten narodený 
Boží Syn stane súčasťou vášho 
života, života vašich rodín...Via-
noce budú mať len vtedy pravý 
zmysel, ak sa Kristus narodí v 
našich srdciach a bude tam mať 
trvalé miesto. Budú mať zmysel, 
keď počas celého roka budeme 
šíriť okolo seba všetky tie hodno-
ty, ktoré prináša novonarodený 
Spasiteľ. K tomu nech vám Pán 
Boh pomáha!

Mgr. Lenka Kusendová

evanjelická farárka 

Vnesme do nášho života počas vianočných sviatkov viac pochopenia, ochoty a lásky

Pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle
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LEKÁRNE

Pohotovostné 

l e k á r e n s k é 

služby v 

okrese Ban-

ská Štiavnica sú 

vykonávané striedavo v lekárňach 

v Banskej Štiavnici nasledovne: 

Sobota 07:30 – 09:30
Nedeľa 07:30 – 09:30
Sviatky 07:30 – 09:30
Rozpis pohotovostných služieb: 

15.12. - 21.12. NEMOCNICA
22.12. – 28.12. HELIOS
29.12. – 04.01. LIPA
05.01. – 11.01. U SPASITEĽA
12.01. – 18.01.  AMETYST
19.01. – 25.01. NEMOCNICA
26.01. – 01.02. HELIOS
02.02. – 08.02. LIPA

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA PO

ČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Technické služby, s.r.o. 

D i s p e č i n g  -
0908 272 630

r i a d i t e ľ  -
045/692 22 44, 

0905 682 279
odvoz DO  -

p.Blahová 0905 
262 058, 045/692 24 07

verejné osvetlenie p.Orčík 0905  -

462 356, 045/692 22 43
Bytová správa, s. r. o. 

Riaditeľ 0903 696 183 -
Poruchy vodovodu a kanalizácie  -

p.Sombati 0904 101 002, 0907 224 
698, 045/691 22 47

Poruchy vykurovania a dodávky  -
teplej úžitkovej vody p.Pika 0903 
696 207

V dňoch 29.12. a 05.01. t.č.  -
045/691 19 71

Poruchy výťahov - EM Lift  s.r. o.,  -
Žarnovica 045/681 31 66
Nemocnica B.Štiavnica, a. s.

Rýchla zdravotná služba IRS 155,  -
112

lekárska služba prvej pomoci  -
045/694 23 75

ARO 045/694 23 82 -
SPP, a.s.

041/514 22 10 -
poruchová linka 0850 111 727 -
mcs@spp-distribucia.sk  -

Stredoslovenská energetika a. s.

poruchová linka 0800 159 000 -
zákaz. centrum 0906 252 525,  -

0906 25 25 21, 0850 111 468
Stredoslovenská vodárenská spo-

ločnosť, a.s.

045/691 11 72 -
dispečing 045/672 57 90 -

Mestská polícia

159, 045/694 96 01, 0905 597 673 -

OOPZ Banská Štiavnica

158, 112, 045/692 11 58 -
Požiarna ochrana

150, 112 -
Banskobystrická regionálna správa 

ciest a.s.

dispečing 045/691 28 06 -

ZVOZY ZKO POČAS VIANOČNÝCH 

SVIATKOV

Technické služ-

by, mestský 

podnik, ozna-

mujú občanom 

mesta, že zvo-

zy zmesového 

k o m u n á l n e h o 

odpadu sa počas 

vianočných sviatkov uskutočnia 

nasledovne:

vozidlo Multicar Fumo:
zvoz zo dňa 24.12.2008 sa usku- -

toční dňa 23.12.2008
zvoz zo dňa 25.12.2008 a  -

26.12.2008 sa uskutoční dňa 
27.12.2008

zvoz zo dňa 31.12.2008 sa usku- -
toční dňa 30.12.2008

zvoz zo dňa 1.1.2009 sa uskutoč- -
ní dňa 31.12.2008
vozidlo Renault Premium: 

zvoz z 26.12.2008 sa uskutoční  -
dňa 27.12.2008

9.decembra zasadala posled-

nýkrát v roku Komisia kultúry 

pri MsZ v Banskej Štiavnici. 

Zaoberala sa Vyhlásením spo-
ločnosti PO-MA, s r.o., predne-
sené jej konateľom Stanislavom 
Maruniakom, uzatváraním zmlúv 
medzi Mestom a žiadateľmi o prí-
spevky z rozpočtu Mesta, ktoré 
prišla ozrejmiť kultúrnej komisii 
vedúca právneho oddelenia MÚ- 
JUDr.Emília Jaďuďová. Komisia 
ďalej spolu so zástupcom Turis-
tickej informačnej kancelárie Li-
borom Chmelíčkom vyhodnotila 
letnú turistickú sezónu, zaobera-
la sa návrhmi Doplnkov VZN a 
VZN: o poskytovaní služieb na 
trhových miestach, o miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, o 
miestnych daniach, o dani z ne-
hnuteľnosti, o Územnom pláne 
mesta Banská Štiavnica, o ochra-
ne verejného poriadku v meste 
Banská Štiavnica a rekreačnej 
oblasti Počúvadlianske jazero a 
o poskytovaní dotácií z rozpoč-
tu mesta Banská Štiavnica. Dala 
prítomným do pozornosti naj-
bližšie podujatia, tiež zhodnotila 
niektoré uplynulé. Zhodnotila 
tiež svoju činnosť za uplynulý 
rok. Spolu zasadala 11x, prijala 
spolu 29 uznesení. Záujemcovia 
o podrobnejšie informácie môžu 
nahliadnuť do jednotlivých zá-
pisníc, ktoré sú uverejnené na 
banskoštiavnickej webovej strán-
ke www.banskastiavnica.sk.

Na záver roka by sa chcela Ko-
misia kultúry pri MsZ v Banskej 
Štiavnici poďakovať všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o rozvoj a obohatenie 
kultúry v našom meste, či už 
bezodplatnými vystúpeniami sú-
borov a jednotlivcov, sponzorin-
gom, alebo organizovaním rôz-
nych kultúrnych aktivít v meste 
a okolí a pomohli tak šíriť dobré 
meno Banskej Štiavnice 
nielen medzi obyvateľ-
mi, ale aj za hranicami 
nášho mesta, a neraz 
aj Slovenska. Ešte 
raz vďaka 
a veľa tvo-
rivých síl 
do nového 
roka!

kk

Zo zasadnutia 
komisie kultúry

iť 

Dôležité informácie počas sviatkov

Aktivity počas vianočných sviatkov
 Volejbalový turnaj

TJ Drieňová - Volejbalový od-
diel Banská Štiavnica organizuje 
dňa 26.12.2008 od 9:00 každoroč-
ný „Štefanský volejbalový turnaj“, 
ktorý sa uskutoční v telocvični na 
ZŠ J. Kollára. Všetkých priazniv-
cov volejbalu srdečne pozývame!

 Vianočná prázdninová lyžovač-

ka

Gymnázium Andrea Kmeťa po-
zýva priaznivcov zjazdového ly-
žovania na lyžovačku v Ski Parku 
Malinô Brdo v termínoch 27.12.-
29.12.2008 a 5.1.2009. Bližšie 
info: Gymnázium A.Kmeťa, tel.č.: 
045/692 05 93, nahlásiť sa treba u 
p. Mgr. B.Melicherčíka.

 Šachový turnaj

Novovznikajúci šachový klub 
„Opevnenie Štiavnice“ organizuje 
ďalší šachový turnaj dňa 28.12.2008 
(nedeľa), v priestoroch jedálne ZŠ 
J.Kollára, pre všetky vekové kate-

górie. Bližšie info na tel.č.: 0911 
918 582, 0908 915 582. 

 Centrum voľného času 

Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici pripravuje aktivity 
počas vianočných sviatkov:
29.12.2008 – Vychádzka do príro-
dy a kŕmenie zvierat, zraz účastní-
kov o 9:00 pred ZŠ J.Kollára.
30.12.2008 – Súťaž v streľbe – o 
9:00 hod. v ZŠ J.Kollára na sídlisku 
Drieňová. 
Bližšie informácie na tel. č.: 0905 
137 868

 Silvester

Silvester v Grande (31.12.2008)
Hotel Grand Matej B.Štiavnica -
Silvestrovská zábava v hoteli  -

Grand Matej
Bohatý sprievodný program a 
možnosť viacdenného silvestrov-
ského pobytu. 
Kontakt: 0911 846 849; e-mail: 
grandmatej@grandmatej.sk; 

www.grandmatej.sk

Silvester na Nám. Sv. Trojice 
(31.12.2008)
Program:

Polnočný ohňostroj na Nám. sv.  -
Trojice

Novoročný príhovor primátora  -
mesta Banská Štiavnica

Príhovory predstaviteľov cirkví  -
Hudba Timon Turčan -
Varené vínko -

Príďte spolu s nami osláviť príchod 
Nového roku 2009!

 Kúpele – Plaváreň

Otváracie hodiny počas vianoč-
ných sviatkov a v novom roku
22.12.2008 – zatvorené 
23.12.2008 – 14:00 – 21:00
24. - 26.12.2008 – zatvorené
27. - 28.12.2008 – 14:00 – 20:15
29.12. 2008 – zatvorené
30.12.2008 – 14:00 – 21:00
31.12. - 1.1.2009 – zatvorené
2. - 4.1.2009 - 14:00 – 20:15
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Hovorí vám niečo „Remeselnícka 

štvrť“ v Banskej Štiavnici? Nie? 

Nuž to je tá, ktorú si starší Štiav-

ničania pamätajú azda z konca 

80. rokov 20. storočia, keď sa s 

ňou lúčili. Plošne sa demolovala 

zástavba pred tabakovou fab-

rikou a búrala sa aj blízka štvrť 

okolo bývalej fajkarne, keď pod 

buldozérmi a bagrami nenávrat-

ne mizol kus histórie štiavnických 

remeselníkov...

Demolácie hodnotných histo-
rických domov na okraji mesta 
pokračovali aj po 89. roku. Me-
dzi nimi sa ocitol aj výnimočný 
dom s adresou Remeselnícka 5 -- 
niekdajšia kováčska dielňa spoje-
ná so obydlím remeselníka, pred-
tým pravdepodobne malá banská 
huta. V roku 1992 bolo už o osude 
domu rozhodnuté. Stavebný úrad 
vtedy opečiatkoval demoláciu 
domu. S týmto rozhodnutím sa 
však nezmierilo niekoľko ľudí zo 
združenia Spolok Banskej Štiav-
nice ´91 a napriek havarijnému 
stavu domu rozbehli akcie na jeho 
záchranu. Dom sa podarilo od-
kúpiť. Ale to bol iba začiatok jeho 
záchrany. Domurovanie zrútené-
ho nárožia, nová strecha, opravy 
klenieb, stropov, atď. Vedeli sme, 
že dom je z najhoršieho von, ale 
okoloidúcemu sa nemusel pohľad 
na stále ošarpanú fasádu pozdá-
vať. Pred rokom sa vďaka grantu 
Nadácie SPP, MK SR a donorovi 
Th e Headley Trust z Anglicka po-
darilo dokončiť aj pamiatkovú ob-
novu fasády.

Nika na fasáde a objav jej obsahu

Pre Spolok bola najsilnejším 
výtvarným motívom domu jeho 
výrazná, hoci vtedy prázdna, nika 
na fasáde. Štukový rám v tvare 
trojlístka v štíte fasády sa logic-
ky stal logom Spolku. Všetci sme 
cítili, že z niky „čosi“ vyžaruje... 
Ale naliehavosť opráv ohrozených 
konštrukcií domu stanovila iné 
priority. 

Po stabilizácii domu a pamiat-
kovej obnove jeho konštrukcií za-
čala reštaurátorka Akad. maliarka 
Eva Mitzová na jar 2008 začala 
trpezlivo, milimeter po milimetri, 
čistiť omietku v nike od novších 
nánosov. Námaha bola odmenená 

objavom! V nike sa zachovalo tor-
zo historickej maľby, datovanej do 
18. storočia. Najprv boli najzreteľ-
nejšie dve, červenou linkou ma-
ľované, kráľovské korunky. Spod 
nich začala reštaurátorka „vylu-
povať“ hlavičky postáv. Napriek 
skúpo zachovaným fragmentom 
bolo zrejmé, že je to Panna Mária 
s Ježiškom. Zreteľné boli aj pát-
ričky v ich rukách, modrý plášť 
Panny Márie, biely lem golierika 
okolo Ježiškovej šije... Pod boč-
nými oblúčikmi niky boli reštau-
rátorkou poodhalené aureoly zrej-
me modliacich sa svätých, možno 
patrónov domu, ktorých kontúry, 
ani iné atribúty už, žiaľ, nebo-
li čitateľné. Náročné a trpezlivé 
„prichytávanie“ fragmentov fareb-
ných plôšok by ešte samo osebe 
neznamenalo výsledok, hoci bolo 
nesmierne dôležité. Dnešná rešta-
urovaná podoba nástennej maľby 
v nike -- milostiplnej Panny Márie 
so žehnajúcim Ježiškom v náru-
čí (Ježiško žehná so zdvihnutou 
pravou rukou) je výsledok nielen 
profesionality, ale i výnimočného 

výtvarného talentu a citlivosti reš-
taurátorky.

Možno by ste očakávali prvo-
plánový a výrazne namaľovaný vý-
jav v celej nike. Nie je to tak. Je to 
len časť obrazu, aký sa maximálne 
mohol v súčasnosti pravdivo pod-
ľa výskumov reštaurovať. Ale aj 
jeho nekompletnosť je výpoveďou. 
O časoch, akými dom prešiel, keď 
bol odsúdený na demoláciu, keď 
bol desaťročia bez údržby, bez po-
chopenia, bez ducha... 

Nutné dodať, že z reštaurované-
ho obrazu v nike vyžaruje ohrom-
ná sila napriek tomu, že je len tor-
zom niekdajšieho celku. Zásluhou 
štetca reštaurátorky sa Panne Má-
rii skutočne vrátil blahosklonný a 
milostiplný výraz v tvári, malému 
Ježiškovi múdrosť, taká podobná 
jeho vyobrazeniam z východných 
ikonostasov... 

Nikdy sa už nedozvieme, koľko 
takýchto umeleckých hodnôt so 
silnými odkazmi 17. a 18. storočia 
v tejto štvrti zaniklo v posledných 
kŕčoch budovania socializmu. 

Reštaurovaný obraz Panny Má-
rie s Ježiškom zostáva tak sym-
bolickým mementom na niekdaj-
šiu remeselnícku štvrť v Banskej 
Štiavnici. 

Katarína Vošková

Obraz Panny Márie s Ježiškom na Remeselníckej ul. v Banskej Štiavnici

Osud remeselníckej štvrte 

Obraz milostiplnej Panny Márie so 
žehnajúcim Ježiškom v nike reštau-
rovala Akad. mal. Eva Mitzová
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V septembri tohto roku bola 

začatá prvá etapa reštauro-

vania exteriéru významného 

neskororománskeho kostola 

sv.Egídia v Iliji, ktorý je dato-

vaný z roku 1254. Najväčšou 

dominantov jednej z naj-

významnejších stredovekých 

pamiatok v okolí Banskej 

Štiavnice je mohutný ústupko-

vý kamenný portál na západ-

nej strane kostola.

Samotnému reštaurovaniu 
predchádzal komplexný ume-
lecko-historicky a reštaurátor-
ský výskum. Hlavným cieľom 
všetkých výskumov bolo zistiť 
čo najviac exaktných a nepo-
slednom rade aj empirických 
poznatkov o tejto významnej 
pamiatke. Vyhodnotenie rešta-
urátorského výskumu, prinieslo 
nové objavy zachovanlých pô-
vodných stredovekých omiet-
kových vrstiev vo fragmentál-
nom stave na všetkých stranách 
kostola.

Najvýznamnejším nálezom 
bolo znovuobjavenie zamuro-
vaného pôvodného východného 
okna na apside kostola, ktoré 
spirituálne presvetlovalo sväty-
ňu kostola pri bohoslužbe.

Prvá etapa reštaurovania ex-
teriéru kostola si dala za hlavný 
cieľ sanáciu pôvodných omiet-
kových a farebných náterov 
nachádzajúcich sa vo fragmen-
tálnom stave. Pôvodná naj-
staršia omietková vrstva bola 
povrchovo upravená vápenným 
gletom. Ide o klasickú povr-
chovú úpravu , keď remeselník 
po nahodení omietkovej vrstvy 
murárskou lyžicou vtláčal ten-
kú vrstvu haseného vápna do 
omietky. Takto povrchovo 
upravená omietka mohla vydr-
žať na fasáde aj niekoľko storo-
čí. Gletovaná omietková úprava 
plnila nielen funkčné, ochranné 
hľadisko, ale aj bola nositeľom 
vysokých umeleckých hodnôt.

Naším cieľom tohto niekoľko 
ročného projektu bude znovu 
navrátiť autentický stredoveký 
výraz tejto významnej pamiat-
ke, ktorá je dôkazom originálnej 
slovenskej stredovekej architek-
túry v kontexte rezervácie sve-
tového kultúrneho dedičstva.

Mgr. art. Vladislav Plekanec

Reštaurovanie 
kostola sv.Egídia
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V posledných číslach ŠN sme 
podrobne rozobrali úsilie o etablo-
vanie vysokého školstva v B. Štiav-
nici. V tejto súvislosti je potrebné 
prihliadať aj na celoslovenský 
kontext úrovne a pozícií vysokého 
školstva na Slovensku. V posled-
ných rokoch renomované svetové i 
slovenské agentúry robia podrobné 
analýzy úrovne vysokých škôl. Za 
posledné roky sa ani jedna sloven-
ská vysoká škola nedostala medzi 
500 najlepších univerzít na svete 
(Čechom, Maďarom i Poliakom 
sa to podarilo.) Podľa posledného 
slovenského prieskumu zo začiat-
ku decembra t.r., slovenské vysoké 

školy zaostávajú aj za českými. 
V tejto súvislosti len malý his-

torický exkurz do minulosti. V r. 
1762 bola v B. Štiavnici založená 
Banícka akadémia. Bola to nielen 
1. škola svojho druhu, ale aj 1. vy-
soká škola technického charakteru 
na svete. V obsahu i forme vyučo-
vania jej patrili viaceré európske, 
ba dokonca i svetové prvenstvá. 
Samozrejme, pri úsilí o znovuza-
loženie vysokoškolského štúdia v 
našom meste, určite nemôžeme 
počítať s tým, aby naše školstvo 
bolo opäť najlepšie na svete. Máme 
však množstvo poznatkov z ob-
dobia svetoznámej Baníckej aka-

démie i z poslednej éry vysokého 
školstva v našom meste, ktoré tak 
neslávne skončilo svoju činnosť v 
r. 2006. Čo je však najdôležitejšie, 
naše mesto má vo viacerých oblas-
tiach také danosti, a fenomény, ako 
žiadne iné mesto na Slovensku. Má 
však aj vzácny potenciál vysoko 
kvalifi kovaných a erudovaných od-
borníkov, ktorí po doplnení môžu 
v konečnom dôsledku realizovať aj 
tie najsmelšie plány pri realizovaní 
zvoleného obsahu štúdia, na pro-
spech mesta, regiónu i Slovenska a 
určite aj na zodpovedajúcej medzi-
národnej úrovni.

Ján Novák

Neutešená slovenská realita a svetoznáma banskoštiavnická minulosť

Banská Štiavnica a vysoké školstvo

Najkrajšie sviatky roka nemusia 

znamenať hory odpadkov okolo 

smetných košov. Menej je často 

viac. Skúsme sa zamyslieť nad 

tým, ako znížiť množstvo odpadu. 

Možností je hneď niekoľko:

Predchádzajme tvorbe odpadov:

kupujme blízkym len darčeky,  -
ktoré skutočne potrebujú, ktoré 
vydržia dlho a ktoré neskončia 
hneď v koši, či na poličke zapad-
nuté prachom. Zamerajme sa 
radšej na kvalitu ako na kvan-
titu.
vyhýbajme sa zbytočne  -

baleným tovarom. Ovo-
cie, zelenina, chlieb a pe-
čivo kupujme 
do vlastných 
v r e c ú š k o v , 
čím ušetríme 
m n o ž s t v o 
obalov. Na 
predvianočné 
nákupy si nezabud-
nime vziať trvácnu tašku.
minerálne vody, pivo a sirupy  -

ešte stále môžeme kúpiť vo vrat-
ných fľašiach, ktoré sú oveľa še-
trnejšie k životnému prostrediu 
ako plastové fľaše na jedno po-
užitie. 
Za každým výrobkom, ktorý nás 

láka z regálu obchodu, je približne 

štvornásobné množstvo odpadov 
vzniknutých počas životnej cesty 
výrobku (ťažba surovín, výroba, 
doprava, obaly a pod.). Už pri kúpe 
treba myslieť na to, že aj z tovaru sa 
raz stane odpad. 

Separujme odpad

V tomto predvianočnom období 
sa viac ako inokedy nakupuje, pe-
čie, varí. Vzniká veľké množstvo 

odpadu z obalov, 
ktoré sa dajú pomerne ľahko vy-
separovať a môžu sa recyklovať. 
Nápojové kartóny, plechovky, kon-
zervy, plastové fľaše, či jogurtové 
tégliky – to všetko nemusí zaberať 
miesto v preplnených smetiakoch, 
ale malo by skončiť umyté a zo-

šliapnuté vo farebných nádobách 
na separovaný zber. V súčasnosti je 
už v Štiavnici vytvorená dostatoč-
ne hustá sieť nádob na separovaný 
zber, ktoré sú riadne označené s 
vysvetlením, čo do nich patrí a čo 
nie. V blízkej budúcnosti pribud-
ne aj červená nádoba na nápojové 
kartóny a kovové obaly, zatiaľ ich 
môžete zhromažďovať. 

Tým, že svoje odpady vytriedi-
me do farebných nádob či zvonov, 

dáme im druhú šancu. Môžu 
z nich byť vyrobené nové 

veci. 

N e n á r o č -
ným a skrom-

ným životným 
štýlom skĺbeným 

s dôslednou separá-
ciou vieme veľmi vý-

razne znížiť množstvo 
zmesového odpadu, ktorý 

skončí na skládke. Nahraď-
me bezhraničný konzum, spot-
rebu a pohodlnosť skromnosťou, 
zamýšľaním sa nad súvislosťami a 
aj pohybom (napr. uprednostnenie 
pešej chôdze pred jazdou autom). 
Ocení to nielen naša peňaženka, 
ale tiež naše zdravie. 

Prajem všetkým príjemné preži-
tie sviatkov. 
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Dajme si pod vianočný 
stromček menej odpadu

ké 

Oznamy
Predajňa Paleoart – minerály, 

fosílie oznamuje svojim zákazní-
kom, že sa presťahovala do no-
vých priestorov bývalej predajne 
Bejanéve na Ul. Kammerhofská 
2 (pri SBM). Tešíme sa na Vašu 
návštevu! 

Firma Goldven šperky, hodiny 
vás srdečne pozýva na vianočný 
nákup do novootvorenej predaj-
ne na Križovatke – pyramída 
centrum oproti Bille. Otváracie 
hodiny: pondelok – piatok: 9:00 
– 17:00, sobota - nedeľa: 9:00 – 
13:00. Tešíme sa na Vašu návšte-
vu!

Pozvánky 
Stretnutie baníkov a ich sym-

patizantov
Dňa 27.12.2008 o 16.hod. sa 
bude konať pravidelné stretnutie 
baníkov a ich sympatizantov v 
baníckej krčme KAMI spojené s 
posledným tohtoročným fáraním 
do štôlne Glanzenberg. Fáranie 
do štôlne sa uskutoční o 15.hod. 
Účasť v baníckych uniformách nie 
je povinná, ale je vítaná! Na vašu 
účasť sa tešia organizátori.

Poakovanie
Spokojné a šťastné sviatky na-

rodenia Ježiša Krista, veľa zdra-
via, šťastia a úspešný celý rok 
2009, občanom tohto mesta a či-
tateľom Štiavnických novín prajú 
poslanci Miriam Blaškovičová a 
Slavomír Palovič.

Redakčná rada Štiavnických 
novín sa chce touto cestou poďa-
kovať jej členke p. Mgr. Brigitke 
Hermannovej za dlhoročnú spo-
luprácu ako stálej prispievateľky 
do Štiavnických novín v oblasti 
kultúry. Súčasná rodinná situácia 
jej naďalej už neumožňovala ve-
novať sa tejto ušľachtilej činnosti 
a na vlastnú žiadosť sa rozhodla 
od januára 2009 opustiť redakčnú 
radu z rodinných dôvodov. Pra-
jeme Vám, p. Brigitka, vo Vašom 
ďalšom živote veľa zdravia, šťas-
tia a Božieho požehnania. 

Teraz, keď sa zima tlačí do dve-
rí, a šťastie je na krok, želáme Vám 
veselé Vianoce a šťastlivý Nový 
rok. Požehnané vianočné sviatky 
naplnené pokojom a radosťou z 
príchodu Spasiteľa všetkým svo-
jim zákazníkom ako aj obyvate-
ľom mesta želá kolektív Pivárne 
a Pizzerie Nad Kozákom.
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MÚZEÁ
starý zámok
24. - 25.12. zatvorené
26. - 29.12. 8:00 - 16:00
30.12. 8:00 - 15:00
31.12. - 2.1. zatvorené
3.1.2009 8:00 - 16:00
4.1.2009 zatvorené
5.1.2009 10:00 - 16:00

nový zámok
24. - 26.12. zatvorené
27. - 28.12. 8:00 - 16:00
29.12. zatvorené
30.12. 8:00 - 15:00
31.12. - 3.1. zatvorené
4.1. 8:00 - 16:00
5.1. zatvorené
6.1. 8:00 - 16:00

banské múzeum v prírode
24. - 25.12. zatvorené
26. - 28.12.  10:00 a 12:00
29.12. zatvorené
30.12. 10:00 a 12:00
31.12. - 4.1. zatvorené
5. - 6.1. 10:00 a 12:00

galéria J. Kollára
24. - 25.12. zatvorené
26. - 27.12. 8:00 - 16:00
28. - 29.12. zatvorené
30.12. 8:00 - 15:00
31.12. - 2.1. zatvorené
3.1. 8:00 - 16:00
4.1. zatvorené
5.1. 8:00 - 16:00
6.1. zatvorené

mineralogická expozícia
24. - 25.12. zatvorené
26.12. 8:00 - 16:00
27.12. zatvorené
28.12. 8:00 - 16:00
29.12. zatvorené
30.12. 8:00 - 15:00
31.12. - 3.1. zatvorené
4.1. 8:00 - 16:00
5.1. zatvorené
6.1. 8:00 - 16:00

kammerhof
24. - 25.12. zatvorené
27.12.  8:00 - 16:00
28.12. zatvorené
29. - 30.12. 8:00 - 16:00
31.12. - 4.1. zatvorené
5.1. 10:00 - 16:00

múzeum vo svätom antone
22.12. zatvorené
23.12. 9:00 - 15:00 
24. - 25.12. zatvorené
26. - 31.12. 9:00 - 15:00
1.1. - 3.1. zatvorené
4.1. - 6.1. 9:00 - 15:00

Múzeá počas sviatkov

Občianske združenie „Záchrana 
zvierat“ v Banskej Štiavnici ďakuje 
obetavým deťom, ktoré prichádzajú 
každý deň vyvádzať psíkov do ban-
skoštiavnického útulku. Bez pomoci 
týchto obetavých detí by banskoštiav-
nický útulok nemohol existovať. Deti 
prichádzajú za každého počasia, či 
sneží, alebo prší sú skutočnými zá-
chranármi a majú nesmierne dobré 
srdcia, ktoré bijú pre ich štvornohých 
kamarátov, ktorí ich túžobne čakajú 
v útulku. Medzi tých najvernejších 
a najobetavejších patrí Veronika 
Mojžišová, Evka Konôpková, Lenka 
Chreňovská, Kristínka Farbiaková, 
Tomáš Brigant, Paľko Bačík, Paťko 
Turányi, Kristínka Budinská, Kat-
ka Kubašová, Tajka Prefektušová, 
Vlaďka Miková, Simonka Miková, 
Dominika Labudová, Simonka La-
budová, Patrícia Bukátová, Violka 
Píšová, Emilka Píšová, Adrejka Bár-
čat, Bibi Bárčat, Lenka Kalabová, Ju-
raj Matúš, Ivetka Dobrovičová, Sofi a 
Mikšíková, Viktorka Machalíková, 
Tatiana Javorská, Benedikt Cibula.

Osobitne sa chceme poďakovať aj 

všetkým rodičom týchto obetavých 
detí, ktorí činnosť svojich detí pod-
porujú, a perú každý deň ich špinavé 
a mokré šatstvo.

Ďakujeme i študentom Lesníc-
kej školy i Združenej školy v našom 
meste, ktorí pre školské povinnosti 
nemôžu prísť každý deň, ale snažia 
sa prísť aspoň 3 krát v týždni, Poďa-
kovanie patrí študentke Gymnázia 
Radke Kosecovej , ktorá popri ná-
ročnom štúdiu prichádza vyvádzať 
psíkov. 

OZ „Záchrana zvierat“ ďakuje za 
pomoc a podporu rodine RNDr.Pav-
la Bačíka, Róbertovi Sokolovskému, 
Jaroslavovi Koledovi, p.Krchnákovej 
st. z ulice Mládežníckej, MUDr. Ma-
rianovi Špilovi, Mgr.Vierke Balážo-
vej, Paeddr, Vierke Ebert, p.Bránskej, 
p.Radovej Márii, Žuzanke Šemodo-
vej, Martinke Urichovej, Stanislavo-
vi Hrončekovi, Márii Mesárošovej, 
Janke Klaučovej, Želke Hofrietero-
vej, MVDr. Rastislavovi Siládimu, 
kolektívu zamestnancov regionálnej 
nemocnice v našom meste, riadite-
ľovi TS mesta p. Petrovi Heilerovi, 

za vedenie internetovej stránky Ing.
Zuzane Kovačovičovej, p.Jánovi Mi-
chale zo Štiavnických Baní, p.Galb-
avej zo Žiaru nad Hronom, p. Janke 
Radosovej z Bratislavy, p. Kollárovej 
z Košíc, p.Kalnovičovej Marte, Ing.
Kalnovičovej Dianke, Kalnovičovej 
Deniske, Filipovi Ondrišovi, Mgr. 
Lucii Krchnákovej, Dr. Šálymu, 
Smatanovi Vladimírovi, Márii Šiš-
kovej, Ing. Sliackemu Petrovi, rodine 
Paučulovej, OZ Kruh, Zátureckému 
Pavlovi, Ivke Hankovej, Márii Sliac-
kej, Marekovi Machalíkovi, Dr. Nore 
Bujnovej, Alenke Považanovej, p. 
Lubošovi Krnovi, rodine Búzikovej, 
prednostke Mestského úradu p. Mgr. 
Babiakovej Nadežde, viceprimáto-
rovi mesta Ing. Jurajovi Čabákovi, 
MVDr. Stanislavovi Ďurkanovi, ro-
dine Ing. Ondreja Michnu, rodine 
Ing.Jána Mihoka, Miroslavovi Peťko-
vi, Vierke Komžíkovej, Ľubke Zacpa-
lovej, ako i všetkým nemenovaným, 
ktorí pomohli banskoštiavnickému 
útulku pre psíkov. 

Zo srdca vám všetkým ďakujeme!
Jarmila Simonidesová, Predsedkyňa OZ 

OZ Záchrana zvierat ďakuje

Pocta Milanovi Rúfusovi
Pri príležitosti osemde-

siatin významného slo-

venského básnika Mila-

na Rúfusa (10.12.1928) 

POS – Pracovisko 

Banská Štiavnica, Mest-

ská knižnica a Cirkevný 

evanjelický zbor, a.v. 

pripravili poeticko-hu-

dobné pásmo Báseň je 

osud...

9.decembra sa v býva-
lej jezuitskej kaplnke ziš-
lo veľké množstvo obdivovateľov 
majstra Milana Rúfusa. Pripravené 
stoličky nestačili, museli sa zháňať 
ďalšie. Pôsobivá dekorácia – kytica 
červených ruží, básnikov portrét a 
strieborný svietnik s dvoma svieč-
kami vhodne rámcovali a podfar-
bovali navonok jednoduché, ale 
myšlienkovo bohaté a obsažné 
Rúfusove verše. Tie inšpirovali aj 
učiteľku ZUŠ Zdenku Koreňovú, 
ktorá viaceré z nich zhudobnila 
a ponúkla publiku. So životom a 
dielo poeta prítomných zoznámi-
la pracovníčka Mestskej knižni-

ce Vierka Luptáková, ktorá svoj 
stručný výklad prizdobila pekný-
mi citáciami z Rúfusovej tvorby. 
V ďalšej časti známi štiavnickí in-
terpreti – Mária Petrová, Katarína 
Kissová, Mária Bucholcerová, Jan-
ka Bernáthová, Peter Danáš vystú-
pili s vlastným výberom Rúfuso-
vých básní. Nechýbali medzi nimi 
ani najznámejšie – Óda na radosť 
a Modlitba za Slovensko. Žiačka 
ZUŠ Natália Ďuricová predniesla 
Rúfusom prebásnenú Dobšinské-
ho rozprávku. Verše striedali hu-
dobné vložky – husle učiteľa ZUŠ 

Martina Krnáčika, gitara 
a fujara Tomáša Chriena. 
O osobné spomienky na 
Milana Rúfusa, svojho 
pedagóga na vysokej 
škole, sa s prítomnými 
podelila autorka tých-
to riadkov. A na záver 
odzneli verše, venované 
Milanovi Rúfusovi, auto-
rov Márie Petrovej, Jan-
ky Bernáthovej a Danie-
la Šovca (v interpretácii 
Petra Danáša).

Básnikova celoživotná tvorba je 
vyjadrením jeho fi lozofi e, lásky k 
životu, ale aj pokory a obdivuhod-
ného vyrovnania sa so všetkým, čo 
prináša.. Takýto obraz poeta si z 
podujatia odniesli tí, čo sa na ňom 
zúčastnili. 

Sme radi, že aj naše mesto 
prispelo malým kvietkom do veľ-
kej kytice pozdravov a blahoželaní 
tejto významnej osobnosti sloven-
skej literatúry. 

Dobrovoľné vstupné organizáto-
ri venovali deťom Červeného kríža 
ako malý vianočný darček. NB
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Krížovka

Vážení lúštitelia! Výhry vo 
výške 100,-Sk si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.46/2008 znie: „Mladý človek 
nikdy nevidí, čím všetkým je mu 
jeho matka až dovtedy, kým už 
nie je príliš neskoro povedať jej, že 
to vidí.“ 100,-Sk vyhráva Zuzana 
Husarčíková, J.Straku 11, B.Štia-
vnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok 
A.Mauroisa: „Choroba je zlá,... 
(dokončenie v tajničke!)

A., kompas, odborový zväz ková-
kov, obuv, B., hliník, 2.časť tajnič-

ky, ozn.vozidiel Rakúska a Portu-
galska, C., koral naopak, pasením 
kultivovala, Samuel dom., D., ozn.
vozidiel Španielska, pil, iniciály 
Karola Kučeru, zn.kozmetiky, kys-
ličník draslíka, solmizačná slabika, 
vodík, E., ber nárečovo, krídlo, 
kilopond, spojka, pracuj ihlou, bo-
davý hmyz, bolesť, F., obchytalo, 
baňa, na kameň, športové nára-
die, G., staroegyptský boh Slnka, 

časť Bratislavy, obidva, stred slova 
stodola, gén, H., prvá slabika slova 
šašo, špina, útoky, prach na namá-
čanie, čínska hra, I., Ilonka, dom., 
moderný, sklonenie, a podobne, 
stred slova dolomí, J., staroegypt-
ský boh Slnka, sada, vyťahuj meč, 
spoluhlásky slova pozor, český 
spevák, K., svetlo, nevoľník, pla-
kala si básnicky, valuta, 
ampér, L., stred slova pre-
jíma, koniec tajničky, 
francúzsky spisovateľ.

1., zn.bóru, začiatok taj-

ničky, 2., Júlia nárečovo, 
osamotená, pohorie v 
Rusku, 3., pohrabal, po-
kosí, 4., dravý vták, ná-
čelník Kozákov, 5., kôl 
naopak, luže, určite, 6., 
iniciálky Zápotockého, 
skálať bez prízvuku, ozn.
vozidiel Nórska, Španiel-
ska, Rumunska, polomer, 
7., mys, ekologický, skr., 
veľakrát, kyslík, 8., sploš-
tený kruh, ohrada, zn.kilo 
a tona, ozn.vozidiel Kam-

bodže a Belgicka, 9., sú zavesené, 
ochrana tovaru, stred slova haluz, 
10., bodavý hmyz, chuť zriedkavo, 
oska, medzinárodné ozn.lietadiel 
Kambodže a Talianska, 11., toto, 
ampér, bicí nástroj, 12., Oľga, 
dom., kolóna bez dĺžňa, nie dob-
rý, 13., cestovný doklad, časť obce, 
špina, 14., druh a radca Mohame-

da, komoda naopak, severozápad, 
15., citoslovce rezignácie, prenos-
ný telefón, ťažký kov, 16., ako po 
rusky, výplaty nárečovo, obyvateľ 
Pienín, 17., spojka, 3.časť tajnič-

ky, ampér.
Pomôcky: lôny, Altaj, kak, Goral, 
Tynpan, aton, Anas

Pripravuje: A. Rihová
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Streda -14.1., o Filmový klub

Česko / Poľsko, 2008, far., 113 min 
Hrajú: Ivan Trojan (starý Karamazov), Igor Chmela (Ivan), Martin Myšička (Aľoša), David Novotný (Dmitrij), Radek Ho-
lub (Smerďakov), Lenka Krobotová (Grušenka), Michaela Badinková (Katearína), Roman Luknár (režisér – hovorí Jan 
Vondráček) a ďalší
Nový český fi lm Karamazovci sa odohráva v oceliarni, kdesi v Poľsku. Má vymyslené meno, ale jej atmosféra je prav-
divá. Prichádzajú do nej herci v rámci alternatívneho festivalu. A skúšajú svoju hru na zajtra, keď tam budú diváci. 
Zatiaľ sa prizerá len pár robotníkov. Hra sa začína. Hra na bratov Karamazovcov, pretože tá skutočná divadelná hra 
je popretkávaná osudmi ľudí, či už priamo zúčastnených alebo sa len prizerajúcich. Vynikajúce herecké obsadenie a 
hudba - lepšiu si snáď nedokážem predstaviť. Tá hudba vo vás duní ešte dlho po fi lme spolu s dôležitými otázkami o 
viere, odpustení, pekle.

Sobota – 17.1., kino Akademik

Komédia / Akčný fi lm USA 2008, 106 min Réžia: Ben Stiller, Vstupné:2 Euro
Tropická búrka režírujúceho, hrajúceho a pod scenárom podpísaného Bena Stillera používa fóry, na ktoré by väčšina 
hollywoodskych štúdií nemala žalúdok. Podobne ako nedávny úlet Dajte si pozor na Zohana, aj tento fi lm posúva 
hranice trúfalosti na plátne. Mihne sa v ňom aj zopár slávnych hercov, ktorí sa nechali dobrovoľne zosmiešniť, len aby 
boli pri tom. Napr. Tobey Maguire alebo Alicia Silverstone. Prekvapí aj Tom Cruise ako vulgárny, plešatý producent. 
Svojím zjavom pripomína snáď Homera Simpsona a keď zrovna netancuje hip-hop, tak skloňuje slovo “fuck”.

édi kč ý fil i éži ill é
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...sme sa vybrali všetci spolu 

10.12.2008 poobede v Trámovke, 

spolu s našimi sprievodcami Ma-

ňom Garaiom a Lubkom Lužinom.

Sú ľudia, ktorí dokážu celé ho-
diny obiehať schoping city ,aby 
uspokojili svoju vášeň pre veci 
nové a tým zaujímavé. Veci sa ča-
som opozerajú a človek zatúži po 
nových a nových pre pocit

neopozeranosti. 
Sú však ľudia, ktorí sa dokážu na 

tú istú vec pozerať veľmi často, a 
dokážu z nej vyťažiť v každej chvíli 
to najkrajšie a najlepšie na veľmi 
dlhú dobu.

Tento pocit som zažila po dru-

hýkrát na výstave menovaných 
fotografov, ktorých vášeň pre za-
chytenie bežného momentu ne-
spočíva len v bežnej rutine, ale aj 

v pochopení všetkých zákonitostí. 
Výsledkom sú fotografi e, ktoré 
nám ukazujú Štiavnicu takú, akú 
ju poznáme v bežnom živote, ale 
vždy s iným pocitom.

Tento zaujímavý počin, vytvo-
riť výstavný súbor fotografi í, ktoré 
budú naše mesto reprezentovať aj v 
zahraničí, realizovalo odd.KCRaŠ, 
so súhlasom primátora mesta Mgr.
Pavla Balžanku, ktorý výstavu 
otvoril po prvýkrát vo švajčiar-
skom Hunenbergu a v decembri aj 
u nás, v Trámovej miestnosti.

Výstava potrvá do 14.1.2009 a v 
prípade záujmu ide o výstavu pre-
dajnú.

Zuzka Patkošová

Túlavými topánkami okolo Štiavnice...
Redakčná rada na svojej Re-

dakčnej rade dňa 15.12.2008 zo 

všetkých zaslaných správnych 

odpovedí vyžrebovala výhercov 

Vianočnej súťaže.

Správne odpovede:

1. Jozef Horák: Sitniansky vatrár 
(Povesti spod Sitna)
2. Anton Hykisch: Spomeň si na 
cára
3. Rút Lichnerová: Anna Regina
4. Magda Vašáryová: Krátke listy 
jednému mestu
5. Dana Podracká: Kupola (prí-
padne ďalšie zbierky)

Ceny získavajú:

1.cena: 2 vstupenky na koncert 
Cigánskych diablov získava: Ing. 
Otília Melcerová, Dolná 27, B.Š.
2.cena: Poukážku vo výške 500,-
Sk na konzumáciu pizze a nápo-
jov v Pizzerii nad Kozákom p. 
Anna Čierna získal: Jozef Kopál, 
Hviezdoslavova 5, B.Š.
3.cena: Ročné predplatné týž-
denníka Štiavnické noviny získa-
va: Eva Uhrinčaťová, Križovatka 
15, B.Š.
4.-5.cena: Publikáciu I. Herč-
ka - Banská Štiavnica na starých 
pohľadniciach získavajú: Ivica 
Moravčíková, Mária šachta 3, 
B.Š. a Alžbeta Malčická, Dolná 
27, B.Š.
6.-7.cena: Publikáciu I. Herčka – 
Banícka a lesnícka akadémia slo-
vom a obrazom získavajú: Zden-
ka Osvaldová, Dolná 34, B.Š. a 
Stanislav Tomašovič, Križovatka 
23, B.Š.
8.-9.cena: Publikáciu M. Lichne-
ra - Banskoštiavnické tajchy zís-
kavajú: Mgr. Anna Belovická, L. 
Svobodu 13/4, B.Š. a Ľubica Ba-
lážová, Horná Huta 23, B.Š.
10. cena: Nástenný kalendár na 
rok 2009 získava: Stanislav Tren-
čan, L.Svobodu 14, B.Š.

Výhercom srdečne blahoželáme!
Ceny do súťaže venovali: Mesto 
Banská Štiavnica, MsÚ, odd. 
KCRaŠ, redakcia Štiavnických 
novín, Pizzeria nad Kozákom – 
p.Anna Čierna a Knihy – darče-
ky, p.Drbohlavová. Ďakujeme!

Ceny si môžete vyzdvihnúť v 
redakcii Štiavnických novín, Ru-
bigall, 2.posch.

ŠN

Výhercovia 
Vianočnej súťaže

Štefanský koncert Cigánskych 
diablov sa stretol s veľkou odozvou 
zo strany obyvateľov mesta i náv-
števníkov. Rastislav Marko, vedúci 
oddelenia kultúry, cestovného ru-
chu a športu: „Záujem o koncert 
vysoko prekročil naše očakávania. 
Predpredaj sme museli ukončiť už 
12. decembra z dôvodu vypredania 
lístkov. Mrzí nás, že mnohí Štiav-

ničania ostanú neuspokojení. Žiaľ, 
kapacita kostola 300 miest nám 
nedovoľuje predávať viac lístkov 
a riskovať, že návštevníci, ktorí si 
zaplatili nemalú sumu, sa nebudú 
cítiť pohodlne a budú mať poka-
zený zážitok z koncertu. Verím, 
že tým, ktorí si nenechávali kúpu 
lístkov na poslednú chvíľu, pri-
pravia Cigánski diabli so svojím 

programom, v ktorom sa mieša 
ich tradičný repertoár a vianočné 
skladby, príjemný zážitok. Záujem 
o túto akciu nás presvedčil o tom, 
že podobné koncerty má zmysel v 
našom meste robiť, a preto sa bu-
deme snažiť, aby už čoskoro zaví-
tal do nášho mesta iný zaujímavý 
vystupujúci.

šn

Koncert „diablov“ vypredaný!

Mikulášske vianočné priania
Vianočné priania banskoštiavnic-

kých detí vytiahnuté z mikuláš-

skej čižmy.

Zajace živé s klietkou. – Adam, 8  
rokov. 

Prosím si lego policajnú stanicu,  
dévedé Mistr Býna jednotku a dvoj-
ku. – Oliver, 9 rokov. 

Prosím si dovolenku vo Škandi- 
mávii pre 4 osoby na 2 týždne. – Ja-
kub, 13 rokov. 

Námestie trojičné nech bude od  
nového roka bez áut. Autá – to je 
zlo! – Lucifer 

Aby sa naše malé dievčatko vráti- 
lo do našej rodiny. 

Všetko najlepšie k vianočným  
sviatkom a veľa štastia. – Maťka.

Na Vianoce si prajem nejakého  
hlodavca (mini). 

Nech majú všetci v Štiavnici dob- 
rý lekvár v polici, a vždy niečo vo 
vahančeku to vám praje Sandra z 

Podzámčoku. 
Milý Ježiško prosím si aby sme  

boli všetci zdraví. – Patrícia. 
Malá Bubbu, pet shop. – Peťka, 8  

rokov. 
Papagája na baterky. – Adelka, 8  

rokov. 
Prajem si aby sme boli štastný a  

zdravý a to je všetko. – Julka, 9 ro-
kov. 

Janko si prosí búrač na domy. Jan- 
ko, 6 rokov. 

Volám sa Karma mám 7. rokou a  
prosím si tričové šati tunika. Moja 
adresa je P.Dobšinského 15 B.Š

Chcela by som aby sa my vrátil  
zajko. 

Milý Ježiško! Som Natália a mám  
malú sestru Tatianku, ktorú mám 
veľmi rada aj keď ma niekedy nepo-
slúcha. Viem že všetky deti by chceli 
niaké hračky ale ja nie. Najviac by 
som chcela aby si nám poslal nia-
kého anjelika, ktorí by nás chránil 

ale hlavne moju sestričku lebo býva 
často chorá. Do predu Ti ďakujem 
a želám pekné Vianoce. P.s.prosím 
aby mal ten anielik velikánske biele 
krídla. – Natália Šomodíková, 11 
rokov.

Ja si prosím internet a tašku do  
školy. – Kristína Zvarová, 11 rokov. 

Ja si prosím lásku pre mňa a pre  
všetkých mojich blízkych a aby boli 
všetci zdraví a stále sa stretávali a 
mali radi ako doteraz. Ďakujem je-
žiško, Mirka. 

Želám babine aby u nás bývala  
Kame želám aby sa jej darilo v škole 
Babke – žabke aby mala veľa ozdôb 
na stromčeku Tatovi aby nemusel 
chodiť do Bystrice, Mame aby sa jej 
všetko podarilo. – Adela, 4 roky.

Ja by som ksela, aby sa mi zmen- 
šili uši, lebo sa mi všetci smejú že 
som ako vrtuľník. a aby sa mamin-
ka smiala, stále. Nie keď len dosta-
nem päťku. – Zuzka. 

Vernisáž výstavy dvoch najznámejších štiavnických fotografov
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Komisia športu a mládeže žia-
da všetky športové kluby, aby do 
termínu 16.01.2009 podali pred-
bežný 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 
ruchu a športu, Námestie sv. Tro-
jice 3, 969 00 Banská Štiavnica. 

Mgr. Viktória Michalská

Výzva

Aj v poslednom zápase jesennej 

časti IV. ligy v stolnom tenise 

nezaznamenali hráči LN TRADE 

víťazstvo a podľahli na stoloch 

Žarnovice "A" v pomere 6:12.

Aj napriek problémom odohralo 
družstvo LN TRADE, tradičný 
účastník IV. ligy, všetky zápasy, 
a výsledky mnohokrát nekoreš-
pondovali s predvedenou hrou. 
Ale aj napriek problémom by 
sme sa chceli poďakovať na-
šim sponzorom, ktorí nás 

podporujú. Veríme, že táto podpo-
ra pomôže hlavne talentovanému 
Martinovi Dobrovičovi, žiakovi 
základnej školy J.Horáka, ktorý 
pravidelne boduje a veríme, že na 
budúci rok preberie líderský post v 

našom družstve.
Na záver ešte štatistika úspešnos-

ti jednotlivých hráčov LN TRADE: 
Sedilek 32 zápasov/16 víťazstiev 
- úspešnosť 50%, Prokaj 36/15 - 
42%, Dobrovič Martin 36/9 - 25%, 
Dobrovič Ján 24/3 - 13%

Žarnovica "A" - LN TRADE 
12:6
Body za LN TRADE: štvor-
hra – Prokaj - Sedilek, dvoj-

hry: Sedilek a Prokaj 2, Dob-
rovič Martin 1.

JS

Ukončenie jesennej 

časti I. ligy - východnej 

časti.

Dňa 15. de-
cembra 2008 
naši volejba-
listi privíta-
li na svojej 
p a l u b o v k e 
družstvo Slávia 
Sobrance. Pri vyrov- nanom 
dejstve mali väčšie šťastie hostia, 
a tak vyhrali obidva zápasy po-
merom setov: 3:1 a 3:0.
Zostava: R. Katrinec, A. Mar-
ko, L. Miko, M. Helej, J. Beňo, J. 
Čillík, M. Puškár, L. Havran, M. 
Kaššay.

Mgr. Martin Kaššay

Na majstrovstvách Slovenska 

starších žiakov v plávaní, ktoré 

sa konali 5.-7. decembra 2008 v 

Handlovej, získali pretekári PK 

B. Štiavnica vynikajúci historický 

úspech. 

Z počtu 33 plaveckých oddielov 
a klubov získali podľa počtu získa-
ných medailí skončili na majstrov-
stvách SR na 1. mieste. O tento 
historický úspech sa pričinili tré-
neri Ing. Ján Čamaj a Ing. Vladi-
mír Rajčok, ktorí svojou svedomi-
tou prácou pripravili plavcov tak, 
že ich forma vyvrcholila práve tu a 
prekonali celý rad osobných rekor-
dov vo vynikajúcich časoch. Plavci 
PK získali celkom 16 medailí, 10 
zlatých, 5 strieborných a 1 bron-

zovú. Denisa Tenkelová získala 6 
zlatých medailí a bola vyhlásená 
ako najlepšia žiačka majstrovstiev 
Slovenska. Marian Adamský získal 
4 zlaté medaily a patrí medzi naj-
lepších na Slovensku. Dosiahnuté 
výsledky dokazujú, že v plaveckom 
klube pracujú tréneri svedomite a 
vychovávajú celý rad mladých dob-
rých plavcov. Je potrebné pochváliť 
aj rodičov Adamského a Tenkelo-
vej, ktorí venujú veľa svojho voľné-
ho času a fi nančných prostriedkov 
pre rast svojich detí ako aj pomoc 
plaveckému klubu pri rôznych 
príležitostiach. Umiestnenie ban-
skoštiavnických plavcov:
Denisa Tenkelová: 1.miesto: 50m 
voľný spôsob – 0.29,14, 1.miesto: 
100 m voľný spôsob – 1.04,15, 

1.miesto: 100m motýlik – 1.09,84, 
1.miesto: 200m motýlik – 2.38,10, 
1.miesto: 200m poloh. pretek – 
2.34,98, 1.miesto: 400m poloh. 
pretek - 5.28,77, 2.miesto: 100m 
poloh. pretek – 1.13,51, 2.miesto: 
100m znak – 1.12,51 
Marian Adamský: 1.miesto: 50m 
voľný spôsob – 0.26,16, 1.miesto: 
100m voľný spôsob – 0.57,54, 
1.miesto: 100m prsia – 1.13,59, 
1.miesto: 200m prsia – 2.40,50, 
2.miesto: 100m poloh. pretek – 
1.07,59, 2.miesto: 200m poloh. 
pretek – 2.23,74, 2.miesto: 100m 
motýlik – 1.03,04, 3.miesto: 200m 
voľný spôsob – 2.12,07
Marek Konečný: 7.miesto: 200m 
prsia – 2.58,18, 9.miesto: 100m pr-
sia – 1.21,95 Karol Melcer

Majstrovstvá sveta v 

pretláčaní rukou

V dňoch 1.-7. decembra 2008 
sa konali Majstrovstvá sveta v 
pretláčaní rukou. Na Majstrov-
stvách sveta štartovalo 650 bor-
cov z 36 krajín celého sveta. Zo 
Slovenska štartovalo 8 športov-
cov, ktorí získali 2 zlaté, 2 strie-
borné a 1 bronzovú medailu. 
Radovi Dobrovičovi unikla me-
daila o vlások, keď v kategórii do 
85 kg pravou rukou sa umiestnil 
na 4.mieste. V súťaži ľavou rukou 
skončil na 8.mieste.

Karol Melcer

Mestský plavecký klub Delfín v 

Žiari nad Hronom v spolupráci 

s mestom Žiar nad Hronom 

usporiadal VIII. ročník Vianočných 

plaveckých pretekov. 

Pretekov sa zúčastnili aj preteká-
ri PK Banská Štiavnica. Prinášame 
výsledky: 
Marian Adamský: 1. 100m prsia 
– 1.15,72, 1. 50m znak – 31.64, 1. 
50m voľ. spôsob – 26.65, 1. 50m 
motýlik – 28.46, 1. 50m prsia - 
33.85, 1. 50m voľ. spôsob – 59.56
Denisa Tenkelová: 1. 100m prsia – 
1.22,75, 1. 50m znak – 33.83, 1. 50m 

voľ. spôsob – 29.52, 1. 50m motý-
lik – 32.16, 1. 50m prsia – 38.97, 1. 
100m voľ. spôsob – 1.06,56 
Marek Konečný: 2. 100m prsia – 
1.19,56, 3. 50m znak – 38.52, 6. 
50m voľ. spôsob - 32.38, 2. 50m 
prsia – 36.50
David Hriňák: 2. 50m znak – 
33.48, 2. 50m voľ. spôsob – 28.29, 2. 
50m motýlik – 28.96, 1. 100m znak 
– 1.18,95, 3. 50m prsia – 37.20, 2. 
100m voľ. spôsob – 1.04,08
Matej Ernek: 4. 100m voľ. spôsob 
– 1.33,11
Šimon Ernek: 2. 25m prsia – 
25:00

Srdečne všetkým plavcom bla-
hoželáme a do ďalšej plaveckej 
sezóny prajeme veľa športových 
úspechov.

T. Adamská

Plavecký oddiel Sitno reprezen-
tovali Bronislava Kosmeľová a Da-
vid Nemčok. Výsledky: 
B.Kosmeľová, žiačka „B“ – 100m 
prsia – 4.miesto, 50m prsia – 1. 
miesto 
David Nemčok, žiak „C“ – 100m 
voľný spôsob – 2.miesto, 50m voľ-
ný spôsob – 4.miesto.

PO Sitno Vlado Nemčok st.

Pretláčanie 
rukou

Volejbal

Vynikajúci úspech plavcov 
na majstrovstvách Slovenska

Plavecký vianočný pretek

IV. liga v stolnom tenise
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INZERCIA

Reality

Inzercia

Služby

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 

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

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

Otvorené denne 
od 6,30 – 17,00 hod.

Vážení spoluob ania! Do-
vo ujeme si vás pozva  do 
novootvorenej predajne 

MÄSO – ÚDENINY 
na sídlisku Drie ová, 

Ul. Po ovnícka 1

Kúpim  pozemok do 1 000 m2 v 
okolí BŠ, tel.č.: 0908 531 348 

Predám  2-izbový byt, prípadne 
dám do prenájmu, 0918 129 708

Predám  2-izbový byt na Križo-
vatke, cena dohodou, 0911 909 206

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

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

Prenajmem  3-izbový zariadený 
byt v B.Štiavnici na sídlisku Drie-
ňová od 1.1.2009, 0903 785 660

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

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

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

Vezmem  do prenájmu byt a 
prijmem opatrovateľku, tel.č.: 0907 
349 751

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

Murárske práce , tel. č.: 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

Od 8.12.2008 je v Banskej Štiav- 
nici na sídlisku Drieňová (Učiteľ-
ská 12, pri Jednote) otvorené nové 
pánske kaderníctvo. Kaderníctvo 
je otvorené pondelok, stredu a 
piatok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 
– 16:00 a utorok a vo štvrtok od 
13:00 – 19:00, v sobotu od 8:00 – 
12:00. Tešíme sa na vašu návštevu! 
Pánsky kaderník P. Páleník

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

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

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

Predám  nové dvere Porta De-
cor, 2/3 sklo, buk, š=80-P, aj s kľuč-
kou. Cena 2 500,-Sk, tel.č.: 0918 
104 704 

Predám  fotoaparát Nikon D 
80 s objektívom Nikkor 18 – 135, 
originálne balenie, záruka do júna 
2009, info: 0908 935 488

Predám  konzumné zemiaky aj 
s dovozom, 6,50,-Sk /1 kg, tel.č.: 
0914 138 988

Predám  konzumné zemiaky aj s 
dovozom, 9,50Sk /1 kg, tel.č.: 0903 
624 886

Predám  detskú drevenú po-
schodovú posteľ v dobrom stave 
bez matracov, cena 2 200,-Sk, č.tel.: 
0903 128 413

Predám  Ford Escort r.1996, cena 
dohodou, tel. č.: 0905 846 195


