
Nová publikácia
Tajchy v okolí Banskej Štiavnice 
 str.5

Životné jubileum
Márie Petrovej
                                            str.10

Preventívne
protipožiarne kontroly
                                                str.8

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Preventívne

31. október 2012 číslo 39 ročník XXIII cena 0,30 €

PreventívnePreventívne

inzErCia

Ako sa riešia problémy s neplatičmi

LSPP v B. Štiavnici končí, pacientov ošetria  
v rámci ústavnej pohotovostnej služby

Na Mestskom zastupiteľstve 
dňa 9. októbra 2012 v Banskej 
Štiavnici MsZ vzalo na 
vedomie Rozbor dlhu občanov 
voči Bytovej správe, s.r.o., na 
nájomnom a za služby.

V tejto súvislosti sme požiada-
li konateľa Bytovej správy, s.r.o., 
RNDr. Pavla Bačíka o rozhovor:
1. Pán konateľ, ako postupuje 
Bytová správa voči neplatičom?

Spoločnosť platí pravidelne mesačne 
faktúry za plyn, vodu, elektrinu a obča-
nia by mali platiť zálohové platby By-
tovej správe, s.r.o. Nie všetci však pla-
tia. Tieto peniaze spoločnosti chýbajú 
na rozvoj, ale i na zabezpečenie svo-
jich platieb, preto sme nútení tieto dl-
žoby vymáhať.  Vymáhanie pohľadá-
vok za užívanie bytov je vždy  riešené 
najskôr upomienkami. Ak je neplati-
čom nájomník, máme možnosť vypo-
vedať nájom bytu. V prípade,  že dlžník 

nepristúpi k splátkam dlhu, posielame 
výpoveď z nájmu bytu. Ak nie je byt do 
stanoveného termínu uvoľnený,  musí-
me podať žalobu na súd  a následne ná-
vrh exekútorovi na výkon rozhodnutia 
súdu. Zatiaľ sme len v jednom prípade 
museli pristúpiť k poslednému kroku. 
Väčšina občanov začala svoj dlh splácať.

Ak je neplatičom vlastník bytu, ob-
čan dostane  výzvu na uhradenie dlhu. 
Ak nereaguje, posielame preddražob-
nú upomienku. �3.str.

Z rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková zvolala na 
29.10.2012 rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva. Neprítomný 
(ospravedlnený): Ing. Slavomír 
Palovič.

Hlavným bodom  rokovania 
bol Projekt – vzdelávanie senio-
rov v meste Banská Štiavnica.
MsZ jednomyseľne 
schválilo:

1. predloženie žiadosti o NFP 
v rámci operačného progra-
mu Vzdelávanie, prioritná os 
2: „Ďalšie vzdelávanie ako ná-
stroj rozvoja ľudských zdrojov“, 
opatrenie 2.1: „Podpora ďalšieho 
vzdelávania“ na realizáciu projek-
tu s názvom „Vzdelávanie senio-
rov v meste Banská Štiavnica“.

2. zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti o 
nenávratný fi nančný príspevok.

3. zabezpečenie povinné-
ho minimálneho spolufi nanco-
vania realizácie projektu s ná-
zvom „Vzdelávanie seniorov v 
meste Banská Štiavnica“, a to 
vo výške 5 %, t. j. 9 640,05 eur 
z rozpočtu mesta Banská Štiav-
nica v rokoch 2013 a 2014 z cel-
kových oprávnených nákladov 
projektu, ktoré sú vyčíslené vo 
výške 192 801 eur.

Podrobnejšie o tomto projekte 
vás budeme informovať v ďalšom 
čísle našich novín.

Redakcia Štiavnických novín

Mesto Banská Štiavnica 
spolu s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom sa 
už niekoľko rokov zaoberá 
poskytovaním lekárskej 
služby prvej pomoci pre 
dospelých v okrese Banská 
Štiavnica.

Prevádzkovateľ LSPP Ne-
mocnice a polikliniky, n. o. 
,Bratislava, Všeobecná nemoc-
nica Žiar nad Hronom už nie-
koľkokrát opakovane požiadali 
o zrušenie povolenia na pre-
vádzku LSPP z ekonomických a 
personálnych dôvodov. 

Prevádzka LSPP je pre ne-

mocnicu stratová, v službe boli 
v priemere ošetrení len 3 pa-
cienti. Po opakovaných rokova-

niach na úrovni samosprávneho 
kraja sa doposiaľ podarilo túto 
prevádzku zachovať. �3.str.
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Akademici veteráni 
opäť v Štiavnici

Sprievodným podujatím 250. vý-
ročia založenia Baníckej akadémie 
bolo v poradí už 2. stretnutie ban-
ských inžinierov - veteránov (absol-
ventov starších ako 80 rokov), ktoré 
sa uskutočnilo v Banskej Štiavni-
ci dňa 12.10.2012.  Z pozvaných 
140 absolventov baníckych fakúlt 
z rakúskeho Leobenu, z Ostravy a 
z Košíc sa stretnutia zúčastnilo 21 
banských odborníkov. Najstarším 
účastníkom bol 89 – ročný Ing. La-
dislav Sombathy z Banskej Štiavni-
ce. Účastníci sa zišli v Kniežacom a 

prezidentskom salóne Baníckej krč-
my pri štôlni Glanzenberg, kde si 
v družnej pohode spomínali na za-
šlé študentské časy. Ich kroky ďa-
lej viedli na štiavnický cintorín pri 
Piarskej bráne, kde položili veniec 
na hrob Ing. Emila Nevyjela (1901 
– 1961), prvého dekana Baníckej 
fakulty VŠT v Košiciach. Viacerí sa 
následne zúčastnili aj slávnostného 
programu v Kostole sv. Kataríny a 
podvečerného podujatia „Akademi-
ci v Banskej Štiavnici 2012“. 

Milan Urbánek

Zo zasadania Komisie športu
Dňa 13.10.2012 sa konalo ďalšie 
tohtoročné zasadanie KŠ

K 8. zasadaniu KŠ bol určený nasle-
dovný program: Otvorenie; Kontrola 
úloh; Riešenie aktuálnych problémov a 
otázok; Slávnostné otvorenie Mestskej 
volejbalovej ligy; Slávnostné otvorenie 
Medzinárodných pretekov 32. ročník 
Štiavnický kahanec O Pohár primátor-
ky mesta (Mestská plaváreň).

Zasadanie Komisie športu sa usku-
točnilo v rámci slávnostného otvore-
nia Mestskej volejbalovej ligy v ZŠ J. 
Kollára na Drieňovej. Je to prvá mest-
ská volejbalová liga v našom meste. 
Tvorí ju 6 zmiešaných družstiev: Seni-
ori, Štiavnické Bane, Renegáti, Tekvi-
ce, Orim, Čistá práca.
Výsledky zo dňa 13.10.2012: 

Štiavnické Bane - Seniori  3:0
Tekvice - Renegáti 3:2
Čistá práca - Orim 3:0 
Zasadania sa zúčastnil aj nový člen 

KŠ – Ľubomír Povinský. Do ďalšieho 
zasadnutia má vypracovať informa-
tívnu správu o ľadovej ploche na Šte-
fultove (momentálny stav, aktivity, 
kedy bude hotová,...). 

V dňoch 13. – 14.10.2012 sa ko-
nal 32. ročník medzinárodných pla-
veckých pretekov Štiavnický kahanec 
O Pohár primátorky mesta. Zúčastni-
lo sa 250 plavcov. Účasť pretekárov zo 
4 krajín: Švajčiarsko, Česká republika, 
Maďarsko, Slovensko.

Žiadosť o finančný príspevok na 
rok 2013 musia športové kluby v Ban-
skej Štiavnici podať do konca novem-
bra 2012. Je potrebné podotknúť, že v 
žiadosti treba definovať aj plán práce na 
nasledovný rok spolu s dátumom jed-
notlivých podujatí, aby boli finančné prí-
spevky zaslané v dostatočnom čase pred 
konaním akcie. O finančný príspevok sa 
môžu uchádzať len kluby, ktoré budú 
mať kompletne vypracované žiadosti v 
zmysle platného Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 
2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpoč-
tu Mesta Banská Štiavnica. 
Zostava družstiev Mestskej vo-
lejbalovej ligy:

Štiavnické Bane: Monika Ferenčí-
ková, Andrea Didiová, Tomáš Blaško, 
Michal Kováč, Tomáš Ivanič, Agáta 
Pastierová, Marek Frena, Simona Fré-
malová, Mária Zajacová.

Čistá práca: Andrej Marko, Peter 
Macák, Alena Spišiaková, Mikuláš Pál, 
Igor Kanala, Juraj Lulák, Marian Ma-
runiak, Dodo Charvát, Iveta Wincle-
rová, Veronika Copláková, Aneta Ma-
cáková, Kristína Simová.

Orim: Adriana Halaiová, Miroslav 
Halai, Marcel Ličko, Peter Beňo, Ra-
dek Šály, Roland Píš, Ingrid Kosme-
ľová, Zuzana Puškárová, Viktória Ky-
jovská, Katarína Debnárová. 

Tekvice: Janka Potančoková, Sta-
nislava Auderová, Zuzana Helejová, 
Martina Palovičová, Peter Ernek, Bar-
bora Lovasová, Roman Katrinec, Ma-
rian Helej, Slavomír Palovič, Milan Po-
tančok, Milan Potančok st.

Seniori: Zdenka Koreňová, Naďa 
Kvaková, Jozefína Báliková, Marián 
Kubala, Ivan Gregáň, Jozef Danáš, 
Blanka Danášová, Lucia Lichnerová, 
Eva Kovandová, Ján Hulina, Martin 
Gregáň, Juraj Hrabko.

Renegáti: Bosáková Melita, Nová-
ková Ružena, Spišiaková Petra, Mly-
nárik Tomáš, Šulek Štefan, Slávik Du-
šan, Dian Rasťo, Štepánek Pavol.

Viktória Michalská

Chýbajúce kryty verejného 
osvetlenia 

Dňa 14.10.2012 o 13.15 hod. 
hliadka MsPo počas výkonu hliadko-
vej služby zistila, že v Banskej Štiav-
nici na Ul. J. Fándlyho chýbajú 4 ks 
krytov zo stĺpov verejného osvet-
lenia. Hliadka vykonala preverenie 
okolia, pričom našla všetky 4 ks bez 
poškodenia. Bolo zabezpečené opä-
tovné osadenie krytov na stĺpy verej-
ného osvetlenia, aby nedošlo k ohro-
zeniu života a zdravia občanov. Vo 
veci je vykonávané objasňovanie.
Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 17.10.2012 o 18.30 hod. 
v Banskej Štiavnici na Ul. Straku 
hliadka MsPo počas pešej hliadko-
vej služby na sídlisku Drieňová zis-
tila, že skupina  mladých  ľudí zne-
čisťuje verejné priestranstvo. Bola 
zistená totožnosť   a následne osoby 
boli postihnuté v zmysle priestup-
kového zákona za priestupok pro-
ti verejnému poriadku podľa § 47 
priestupkového zákona.

Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo

29.10.
Redakčná rada VIO TV. �
Pracovné stretnutie štatutárov  �
lokalít UNESCO na prerokovanie 
otázok súvisiacich so vzájomnou 
spoluprácou a založením záuj-
mového združenia lokalít sve-
tového a kultúrneho dedičstva 
UNESCO na Slovensku.
Rokovanie MsR. �
Rokovanie MsZ. �

30.10.
Obhliadka prác na investičných  �
akciách na Ul. Akademickej v 
Banskej Štiavnici.
Práca v meste. �

31.10.
Rozpočet mesta - príprava opat- �
rení viažucich sa k rozpočtu.

2.11.
Práca v meste. �
Pamiatka zosnulých. �

Henrieta Godová

Spomínanie na študentské časy foto archív šn

Oznam

Srdečne Vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa uskutoční dňa 08. 11. 2012 o 
14.00 hod. v spoločenskej miest-
nosti DOMOVA MÁRIE, Ul. Špi-
tálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Starostlivosť o osobnú hy-
gienu chorého
Prednášajúci:

Bc. Júlia Neubauerová
Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk
zdravdm@domovmarie.sk
Tel.: 045/6921401, 6921366
0903/266 212
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Oznamy
Staronový hostinec Blarazíny 

na Štefultove je opäť otvorený, So-
Ne 10:00 – 22:00.

Oznamujeme účastníkom zá-
jazdu relaxačného pobytu v Tur-
čianskych Tepliciach, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 5. novembra 
2012, že odchod autobusu je o 
8:00 z Križovatky.

Výbor SZTP

Krádež
Poverený príslušník OO PZ 

Banská Štiavnica začal trestné 
stíhanie za prečin krádež, kto-
rého sa dopustil doposiaľ ne-
zistený páchateľ tým, že od 
27.10.2012 do 29.10.2012 sa 
vlámal do rekreačnej chalupy 
v rekonštrukcii v obci Banský 
Studenec, odkiaľ odcudzil rôz-
ne elektrické náradie a rôzne 
remeselnícke náradie, čím spô-
sobil firme vykonávajúcej re-
konštrukciu škodu 1 556 eur a 
majiteľovi škodu poškodením 
vo výške 100 eur. Po páchateľo-
vi polícia pátra.

Krádež
Polícia pátra po páchateľo-

vi, ktorý vykonal krádež vlá-
maním do firmy TB-Mont na 
Ul. Antolská v Banskej Štiav-
nici v dobe od 18:00 hod. dňa 
27.10.2012 do 10:00 hod. 
dňa 28.10.2012, odkiaľ odcu-
dzil notebook zn. Acer, multi-
funkčné zariadenie s kopírkou 
a tlačiarňou, hliníkovú debnu s 
účtovníctvom a dokladmi, rôz-
ne elektrické náradie, čím spô-
sobil uvedenej firme škodu vo 
výške 1 760 eur a škodu poško-
dením vo výške 600 eur.

Zisťovanie totožnosti 
Dňa 26.10.2012 o 22:30 hod. 

hliadka OO PZ Banská Štiavni-
ca predviedla v zmysle zákona o 
PZ na OO PZ osobu R.Z. s cie-
ľom zistenia totožnosti, nakoľ-
ko osoba aj po predchádzajúcej 
poskytnutej potrebnej súčin-
nosti nevedela preukázať svo-
ju totožnosť. Na útvare PZ bola 
zistená a overená totožnosť 
osoby a táto bola prepustená. 

Vladimír Fábry

•1.str. V prípade, že nezačne dlh 
splácať, navrhujeme dobrovoľnú draž-
bu bytu. Dražbu musí schváliť  schôdza 
vlastníkov bytov v bytovom dome. Po 
schválení odstupujeme návrh na vy-
konanie dražby dražobnej spoločnos-
ti. V predchádzajúcom období 12 me-
siacov bolo podané sedem návrhov na 
dobrovoľnú dražbu.  Predané boli dva 
byty. Traja vyplatili dlžobu pred kona-
ním dražby, zvyšné dražby sú v kona-
ní. Je pripravená  dražba ďalších pia-
tich bytov. 
2. Koľko neplatičov je v súčas-
nosti a koľko Vám dlhujú na ná-
jomnom a za služby?

Počet neplatičov sa v priebehu roka 
mení. 176 dlžníkov dlží viac ako 200 €. 
Výška dlhu voči Bytovej správe, s.r.o., 
k 30.9.2012 je 356 000 €. Náš najväč-
ší dlžník- fyzická osoba dlží 11 191 €, 
po presťahovaní do bytu nižšej kategó-
rie by mala začať dlh splácať. Najväčší 
dlžník právnická osoba - základná ško-
la dlží 15 735 €. 

Cieľom Bytovej správy, s.r.o., nie je 
pripraviť občanov o  strechu nad hla-
vou, ale zaviesť poriadok  a dôslednosť 
do roky možno podceňovanej proble-
matiky a hlavne znížiť dlh neplatičov. Fi-
nančné prostriedky použijeme  na úhra-

du nájmu mestu Banská Štiavnica  a na 
nutnú modernizáciu tepelného hospo-
dárstva a bytového fondu mesta.
3. Môže sa zverejniť zoznam 
týchto neplatičov?

Bytová správa, s.r.o., eviduje pohľa-
dávky voči svojim zákazníkom v zmys-
le zákona  č. 182/1993 Z. z. a platných 
predpisov o účtovníctve. Tieto nedo-
platky spoločnosť eviduje a vymáha a 
ich výšku upravuje podľa splátok zá-
kazníka. Evidencia podlieha zákonu 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 
Údaje v rozsahu meno, priezvisko, ad-
resa a výška dlžoby sú osobnými údaj-
mi podľa zákona č. 428/2002, lebo sa 
dotýkajú zákazníkovej ekonomickej 
resp. sociálnej identity, a preto ich môže 
spoločnosť  sprístupniť buď so súhla-
som dotknutej osoby alebo na základe 
osobitného zákona. Tieto údaje je mož-
né podľa platnej legislatívy sprístupniť 
na bytových schôdzach a jednotlivo v 
sídle spoločnosti vlastníkom bytov v 
jednotlivých bytových domoch. Toto 
naša spoločnosť aj vykonáva.
4. Aké opatrenia sa prijímajú, 
aby dlh voči Bytovej správe ne-
vznikal a nenarastal?

V tomto roku sme pristúpili k obme-

dzeniu dodávky služieb neplatičom. V 
praxi to znamená, že obmedzujeme 
dodávku tepla, teplej vody a studenej 
vody do bytov neplatičov. Musíme vždy 
hľadať také technické riešenie, aby ne-
došlo k obmedzeniu dodávky služieb 
ostatným platiacim užívateľom bytov. 

V nájomných bytoch na Šobove sme 
nainštalovali merače studenej vody pre 
každý byt. Nájomník si môže kontro-
lovať a regulovať svoju spotrebu vody, 
čím dochádza k poklesu spotreby a k 
zníženiu nedoplatkov. 

Samozrejme, sledujeme platobnú 
disciplínu užívateľov bytov a hneď rea-
gujeme na vzniknuté nedoplatky.
5. Ako má postupovať občan, 
ktorý sa dostane do hmotnej 
núdze a nie je schopný uhrádzať 
platby za služby spojené s bý-
vaním?

Občan musí v prvom rade komuni-
kovať s Bytovou správou, s.r.o. Je po-
trebné nás navštíviť. Vždy sa snažíme 
poradiť, pomôcť a nájsť riešenie situá-
cie, do ktorej sa občan dostal. Veľa ob-
čanov nevie, kedy má nárok na príspe-
vok na bývanie. Niektoré prípady sme 
vyriešili výmenou bytov za menšie, ale-
bo našli iné efektívne riešenie.

Michal Kríž

LSPP v B. Štiavnici končí, pacientov ošetria  
v rámci ústavnej pohotovostnej služby

•1.str. V januári  2012 na návrh 
všeobecných  lekárov bola upravená pre-
vádzka LSPP tak, že od 1.2.2012 bola k 
dispozícii tzv. žurnálna služba v pracov-
ných dňoch do 22,00 hod. a LSPP bola 
počas sviatkov, sobôt a nedieľ zabezpe-
čená 24 hod. nepretržite. Vzápätí od tej-
to dohody všeobecní lekári odstúpili a 
žiadali úplné zrušenie LSPP. Pacientom 
z okresu Banská Štiavnica hrozilo, že 
budú musieť vyhľadať ošetrenie v rám-
ci LSPP v iných mestách mimo okresu 
Banská Štiavnica, napr. v Krupine, ale-
bo vo Zvolene. S takýmto riešením však 
primátorka mesta nesúhlasila.  Samo-
správny kraj na základe ďalších rokova-
ní  akceptoval zrušenie žurnálnych slu-
žieb, ale trval na poskytovaní LSPP. Od 
1.3.2012 bola preto LSPP pre dospelých 
v Banskej Štiavnici poskytovaná len v 
sobotu, nedeľu a vo sviatok, pričom na 
jedného všeobecného lekára pripadli 1 – 
2 služby v mesiaci. Pretože všeobecní le-
kári odmietajú slúžiť LSPP, nedohodli sa 
s nemocnicou na zmluvných podmien-
kach, nemocnica hľadala možnosť obsa-

diť LSPP vlastnými lekármi. Nemocnica 
však nemá dosť internistov, ktorí môžu 
túto službu zo zákona zabezpečovať, 
ani všeobecných lekárov, ochotných na 
LSPP slúžiť, rozhodla sa prevádzkovanie 
LSPP od 1.11.2012 zrušiť.

Na základe rokovaní medzi Mestom 
Banská Štiavnica, Banskobystrickým 
samosprávnym krajom a vedením Vše-
obecnej nemocnice v Žiari nad Hronom 
sa dohodlo, že pacienti nezostanú bez 
pomoci. Pacientov počas ordinačných 
hodín ošetria ich všeobecní lekári, po or-
dinačných hodinách ich v naliehavých 
prípadoch ošetria v nemocnici v Ban-
skej Štiavnici v rámci ústavnej pohoto-
vostnej služby. MsÚ

K riešeniu LSPP v B. Štiavnici vy-
dal Banskobystrický samosprávny 
kraj tlačovú správu tohto znenia:

„LSPP v Banskej Štiavnici k 1. 11. 
2012 končí. Obyvatelia sa však podľa 
predsedu BBSK Vladimíra Maňku ne-
musia obávať, „každý pacient, ktorý 
bude potrebovať zdravotnú starostlivosť 
,bude ošetrený aj po 1. novembri.” Spo-

lu s primátorkou mesta Banská Štiavni-
ca Nadeždou Babiakovou  a riaditeľom 
nemocnice v Žiari nad Hronom a v Ban-
skej Štiavnici Rastislavom Kubáňom sa 
dohodli, že pacientov od 1.novembra 
ošetria v nemocnici v Banskej Štiavnici 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby. 
Môžu tiež navštíviť LSPP pre dospelých 
vo Zvolene, ako je to aj pri detskej poho-
tovosti. K  dispozícii sú  tiež dve stanice 
záchrannej zdravotnej služby v Banskej 
Štiavnici. 

Problém zabezpečenie LSPP pre do-
spelých v okrese Banská Štiavnica je dl-
hodobý, posledný rok sa situácia zhorši-
la. Dôvody sú personálne a ekonomické. 
Nemocnice a polikliniky Bratislava, pod 
ktoré patrí aj nemocnica Banská Štiav-
nica, opakovane požiadali o zrušenie po-
volenia na prevádzku LSPP, vždy sa ich 
podarilo presvedčiť o potrebe zachova-
nia tejto služby pre pacientov. Prevádz-
ka LSPP je pre nemocnicu stratová, v 
službe sú ošetrení priemerne 3 pacienti 
a ročne vykazuje dlh 35 tisíc eur.

Peter Hajnala,hovorca BBSK
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Anketa o bývaní 
v našom meste
Aký je váš názor na bytovú 
situáciu v našom meste?

,,Trochu sledujem trh s ne-
hnuteľnosťami a myslím si, že v 
ponuke je dostatok bytov, či už 
na predaj, alebo prenájom. Zá-
leží na tom, kto má aké nároky 
a finančné možnosti.“ 

Katarína V.

,,Všetko sa odvíja od pracov-
ných príležitostí. Poznám pár 
ľudí, ktorí si v dobrom úmysle 
chceli byty odkúpiť do osobného 
vlastníctva a prišli o ne, keď ne-
zvládli splácanie úveru. Myslím, 
že bytov je dosť, horšie je to s 
tou zamestnanosťou. Ale to nie 
je len problém Štiavnice.“

Michal G.

,,Prázdnych bytov je dosta-
tok, trendom sa stávajú viac-
generačné rodinné domy, mladí 
sa sťahujú k rodičom na dediny, 
priniesla to táto doba.“

Anton V.

,,Byty treba, ale nie také dra-
hé. Lacnejšie byty a prácu, aby si 
ich ľudia mohli dovoliť.“

Patrik P.

,, Drieňová je podľa môjho ná-
zoru už dosť zastavaná na úkor 
parkovacích plôch, zelene, miest 
na relax a športové využitie. 
Štiavnica má veľa prívetivejších a 
cenovo dostupnejších lokalít pre 
život, no ľudia ostali pohodlní.“ 

Milan K.

,, V zahraničí sú dlhodobým tren-
dom nájomné domy a byty. Ľudia si 
proste zaplatia, bývajú a neriešia. U 
nás stále prevláda potreba mať ne-
jaké istoty, niečo vlastniť, pútať sa 
k niečomu, i keď na to nemáme. 
Menšie a lacnejšie nájomné byty 
by mohli byť východiskom.“

Marek B.

,,My sme bytovú otázku  rie-
šili niekoľko rokov, v ponuke 
boli rôzne možnosti bytov v OV 
za premrštené ceny. Nakoniec 
sme si vzali hypotéku na starší 
domček so záhradou, kde sme 
si vytvorili skutočný domov 
podľa našich predstáv.“

Michaela H.
Janka Bernáthová

Prevod majetku mesta
Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov.

ZÁMER PREVODU MAJETKU 
MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 
21/2012

SPÔSOB PREVODU - AKO PRÍ-
PAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRE-
TEĽA
1/ Predmet prevodu :

Časti parciel spolu o výmere 14 
m2, vytvorené GOP č. 27/2012 
zo dňa 12.07.2012, odčlenením 
z parcely C KN p. č. 1250/16 ako 
diel 3/ o výmere 9 m2, zastavaná 
plocha, od parcely  C KN č. 1298/8 
ako diel 5/ o výmere 2 m2, zasta-
vaná plocha, od parcely  E KN č. 
5426/295 ako diel 6/ o výmere 2 
m2, orná pôda,  od parcely  E KN č. 
5426/297 diel 7/ o výmere 1 m2, 
trvalý trávny porast. 

Pozemky vo vlastníctve mesta 
Banská Štiavnica sa nachádzajú na 
Ul. Horáka v Banskej Štiavnici a sú 
vedené v KN Katastrálneho úra-
du v Banskej Bystrici, Správa ka-
tastra Banská Štiavnica na LV č. 
1 a 3076, pre okres Banská Štiav-
nica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica.  

2/ Spôsob prevodu:

Spôsob prevodu: majetku mes-
ta ako prípad hodný osobitného 
zreteľa / uvedeným v §9a, odst.8, 
písm. e) / zákona

138/1991 Zb., o majetku obcí 
v platnom znení, vo verejnom zá-
ujme,  formou zámeny za časť po-
zemku parcela  C KN č. 1298/2, 
vytvoreného GOP č. 27/2012, zo 
dňa 12.07.2012 odčlenením z pô-
vodnej parcely ako diel 2/ o výme-
re 13 m², zastavaná plocha, vede-
ného v KN Katastrálneho úradu v 
Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 5886 , 
pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica, v prospech Petra Schie-
ra,  Dipl. Ing. TU.

Dôvody  prevodu spôsobom uve-
deným v §9a, odst.8, písm. e) zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb., o ma-
jetku obcí v platnom znení :

Peter Schier Dipl. Ing. TU, je 
vlastníkom časti pozemku, kto-

rý je súčasťou ochranného pásma 
miestnej komunikácie na Ul. J. 
Horáka v Banskej Štiavnici. K ma-
jetkovoprávnemu usporiadaniu 
vzniknutého stavu bola miesto fi-
nančného plnenia dohodnutá zá-
mena pozemkov. S týmto cieľom 
bol vypracovaný GOP č. 27/2012 
zo dňa 12.7.2012, ktorým boli za-
mieňané časti pozemkov zidenti-
fikované nasledovne ako: diel 2/ z 
parcely CKN č. 1298/2  o výmere 
13 m2, zastavaná plocha, vo vlast-
níctve Petra Schiera, Dipl. Ing. 
TU, ktorý je súčasťou ochranné-
ho pásma miestnej komunikácie 
na Ul. Horáka v Banskej Štiavnici, 
diel 3/ o výmere 9 m², zastavaná 
plocha (z parcely 1250/16) , diel 5/ 
o výmere 2 m2, zastavaná plocha 
(z parcely  C KN č. 1298/8) , diel 6/ 
o výmere 2 m2, orná pôda ( z par-
cely  E KN č. 5426/295) a diel 7/ 
o výmere 1 m2, trvalý trávny po-
rast ( z parcely E KN č. 5426/297), 
spolu o výmere 14 m2, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta a v teréne prislú-
chajú k pozemkom vo vlastníctve 
Petra Schiera Dipl. Ing. TU. Hrani-
ce dielov pozemkov boli v teréne 
vytýčené tak, aby spolu s nehnu-
teľnosťami susedných vlastníkov 
tvorili uličnú čiaru.

S poukazom na  zákon NR SR č. 
66/2009 Z. z., o niektorých opat-
reniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stav-
bami, ktoré prešli z vlastníctva štá-
tu na obce a vyššie územné celky a 
o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, mesto Banská Štiavnica s 
touto zámenou súhlasí.

Hodnota pozemkov bola stanove-
ná dohodou  vo výške 10,16 €/m2 
Usporiadanie :

Mesto Banská Štiavnica záme-
nou nadobudne do vlastníctva 
diel 2/ z pozemku parcela CKN 
č. 1298/2  o výmere 13 m2, za-

stavaná plocha, ktorý je súčasťou 
ochranného pásma miestnej ko-
munikácie na Ul. J. Horáka v Ban-
skej Štiavnici, v hodnote 132,08 
€. 

Peter Schier Dipl. Ing. TU,  na-
dobudne do vlastníctva  prislú-
chajúcu  časť pozemkov v cit. GOP 
identifikovaných ako diel 3/ o vý-
mere 9 m², zastavaná plocha (z 
parcely 1250/16) , diel 5/ o výme-
re 2 m2, zastavaná plocha (z par-
cely  C KN č. 1298/8) , diel 6/ o 
výmere 2 m2, orná pôda ( z par-
cely  E KN č. 5426/295) a diel 7/ 
o výmere 1 m2, trvalý trávny po-
rast (z parcely E KN č. 5426/297), 
spolu o výmere 14 m2 v hodnote 
142,24 €, ktoré v teréne prislúcha-
jú k pozemkom vo vlastníctve Pet-
ra Schiera Dipl. Ing. TU a spolu s 
nehnuteľnosťami susedných vlast-
níkov tvorili uličnú čiaru.

Na vyrovnanie hodnoty zamie-
ňaných nehnuteľností je Peter 
Schier, Dipl. Ing. TU, povinný pred 
podpisom zámennej zmluvy uhra-
diť na účet mesta finančný rozdiel 
vo výške 10,16 €, ako aj podiel ná-
kladov na vypracovanie GOP č. 
27/2012 a správny poplatok za ná-
vrh na vklad do KN vo výške 66 €.   

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona  o majet-
ku obcí ,v znení neskorších pred-
pisov, bol schválený Uznesením 
MsZ č.151/2012 zo dňa 9.októb-
ra  2012. 

V prípade záujmu bližšie in-
formácie k organizácii, záme-
ru a spôsobu predaja majetku 
mesta môžete získať na telef. č. 
045/6949637, na e-mailovej adre-
se  renata.barakova@banskastiav-
nica.sk, alebo osobne na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici. 

Nadežda Babiaková
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Projekt „72 hodín bez kompromisu“
72 hodín je projekt, v rámci 
ktorého sa dobrovoľníci 
– mladší aj starší, snažia 
urobiť niečo pozitívne pre 
svoje okolie.

Na celom Slovensku sa realizoval v 
dňoch 19.10., 20.10. a 21.10.2012. 

Informačné centrum mladých BS sa 
podujalo koordinovať nadšencov a ak-
tivistom v Banskej Štiavnici a uľahčiť 
im tak ich snahu zmeniť komunitu, v 
ktorej žijú alebo dočasne pôsobia. Na-
šim heslom sa stala výzva: 72 hodín – 
Hneď teraz! S touto myšlienkou sme 
oslovovali školy v meste ako aj priľah-
lých obciach a tiež mnohé organizácie 
a zoskupenia ľudí, so snahou predsta-
viť im projekt aj dôležitosť jeho plne-
nia. Boli sme skutočne úspešní, preto-
že približne 500 aktívnych a po zmene 
túžiacich ľudí sa s nadšením zapojilo do 
projektu, a tak svojou troškou prispelo 
k zveľadeniu mesta Banská Štiavnica.

Zapojila sa SOŠ lesnícka, ktorá 
sa realizovala v úprave areálu v oko-
lí Mládežníckej ulice. Gymnazisti A. 
Kmeťa pomohli upraviť židovský cin-
torín a študenti SPŠ S. Mikovíniho 
zas priestory Botanickej záhrady. ZŠ 
J. Horáka do dobrovoľníckej činnos-
ti zapojila celú školu a spoločnými si-
lami poupratovali školský areál a areál 

Nového zámku. Žiaci ZŠ J. Kollára išli 
do ulíc mesta s anketou „Čo sa Vám v 
meste nepáči?“ a „Ako by sa to dalo 
zmeniť?“ a tiež s páskou „Nepáči sa 
mi to“, ktorú umiestňovali na všetky 
neestetické miesta v meste, ktoré by 
potrebovali zmenu. Základná škola v 
Banskej Belej tiež do projektu zapojila 
celú školu a snažili sa jednak zveľadiť 
svoje okolie, ale aj zistiť názory obyva-
teľov obce na to, čo sa im v obci nepá-
či a ako by to chceli zmeniť. Žiaci ZŠ 
v Prenčove pracovali na likvidácii čier-
nej skládky v obci a žiaci ZŠ Maximili-
ána Hella sa podieľali na úprave soko-
liarskeho chodníka.

Banskoštiavnický skrášľovací spo-
lok skrášľoval Ružovú a aj priľahlé 
ulice a členovia komunitného centra 

Šukar Dživipen pomohli pri úprave 
židovského cintorína. Artkruh sa re-
alizoval v obci Prenčov pri likvidácii 
čiernej skládky a rovnako v Prenčo-
ve členova OZ Zlatá cesta označovali 
miesta, ktoré by sa mali v budúcnos-
ti zlikvidovať alebo upraviť. 

ICM BS nielenže celý dobrovoľníc-
ky maratón koordinovalo, monitoro-
valo a vyhodnotilo, ale zorganizovalo 
aj verejné podujatie  pre deti i dospe-
lých, ktoré sa konalo 21.10. na lúke 
pod Kalváriou. 

Touto cestou by sme sa chceli 
všetkým zúčastneným školám a iným 
zapojeným organizáciám poďakovať 
za ich aktivity a tiež ďakujeme mestu 
Banská Štiavnica za zapožičanie pra-
covného náradia. ICM BS

Skrášľujeme svoje mesto foto archív šn

Aj touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať poslancovi MsZ Ing. Slavo-
mírovi Palovičovi za jeho vytrvalosť 
a osobnú angažovanosť pri riešení 
občianskych problémov. Vďaka jeho 
neustálemu upozorňovaniu pred-
staviteľov mesta aj na chýbajúce zá-
bradlie pri štefultovskom potoku sa 
konečne pristúpilo k jeho realizácii. 
Pevne verím, že sa mu do konca vo-
lebného obdobia podarí vyriešiť aj 
ďalšie dlhoročné problémy, ktoré 
občanov tohto mesta trápia.

Juraj Foltán

Poďakovanie

Obec Ilija prenajme neby-
tový  priestor 34,6 m² v Iliji. 
Bližšie info na www.ilija.sk, e-
mail: obec_ilija@stonline.sk,  
tel.č.: 045/692 0847

Prenájom priestoru

Elixír života
V piatok 12. októbra som opäť 

po dlhšom čase navštívil Banskú 
Štiavnicu. Na internete ma upú-
tala pozvánka na podujatie  s ná-
zvom Listové tajomstvá.Rozhodol 
som sa spontánne, na poslednú 
chvíľu.  A neľutujem.

Tamojšia atmosféra Evanje-
lického kostola ma nabila no-
vou energiou ako ,,elixír života" 
aj v rokoch nastupujúcej jesene.
Ďakujem  Janke Bernáthovej-
Lehotskej, Marianovi Garaiovi, 
účinkujúcim a všetkým Štiavni-
čanom i  hosťom z Liptova, kto-
rí spoločne dokázali vyčariť neo-
pakovateľnú atmosféru, z ktorej 
som si mohol načerpať  vnútor-
nej sily, osviežiť dušu čistou poé-
ziou slova, hudby a obrazu.

S bozkom a objatím,
ľúbosť Vám oplatím,
nech vo Vás rozkvitá
šíriac sa do sveta.
Svet je zlý bez lásky,
strašia ho obrázky
vojen a nelások,
je badať nepokoj,
čo sadá na vrásky.
Poeti- proroci,
rozsvieťte svet noci
na krajší jasný deň.
O láske spievajte:
semä zasievajte,
nech rastie v mocný kmeň.

Tibor Kepencay

Tajchy v okolí Banskej Štiavnice
Dňa 22.10.2012 v popoludňaj-
ších hodinách sa v Kaplnke 
budovy Kammerhofu v Banskej 
Štiavnici uskutočnila prezen-
tácia novej publikácie Tajchy v 
okolí Banskej Štiavnice.

Autormi tento publikácie sú PhDr. 
RNDr. Ján Novák, CSc. a Ing. Vladimír 
Bárta. Publikácia je spestrená o fotogra-
fie dvoch známych fotografov Ing. Lubo-
míra Lužinu a Vladimíra Bartu. V zapl-
nenej Kaplnke Kammerhofu podujatie 
uvádzala a privítala všetkých prítomných 
Mgr. Mária Petrová. Úvodom sa pred-
stavila so svojimi rytmickými piesňami 
v sprievode gitary p. uč. Zdenka Kore-
ňová. Autorov publikácie postupne pred-
stavili prítomným Mgr. Mária Petrová a 
Mgr. Peter Danáš. Nasledovali príhovory 
a poďakovania oboch autorov. Mgr. Pe-
ter Danáš spestril podujatie úryvkami z 
tejto prekrásnej publikácie o tajchoch. Po 
slovách vďaky a uznania pri zostavova-
ní tejto publikácie nasledovalo samotné 
uvedenie knihy do života. Tejto úlohy sa 

ujali primátorka nášho mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková a generálny riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho podniku, 
š.p., v Banskej Štiavnici Ing. Marián Su-
pek. Spolu s autormi publikácie pokropili 
novú publikáciu kvapôčkami pramenitej 
vody. Nasledovalo odovzdávanie kníh. V 
Štiavnických novinách bola vyhlásená sú-
ťaž o túto krásnu publikáciu a šéfredaktor 
Štiavnických novín Mgr. Michal Kríž odo-
vzdal výhercom spolu s autormi túto kni-

hu. Na záver patrilo poďakovanie z úst 
Mgr. Márie Petrovej všetkým zúčast-
neným  a pozvaným hosťom. Nasledo-
vala autogramiáda a malé občerstvenie. 
Hlavnými organizátormi tohto podu-
jatia boli Banskobystrický samospráv-
ny kraj – Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Slovenské banské múzeum a 
Vydavateľstvo AB ART press.

Michal Kríž

Uvedenie knihy do života foto lubo lužina
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Zaostrené na banskoštiavnické Optiky
V našom meste sa v súčasnosti 
nachádzajú tri Očné optiky.

Chceme našim čitateľom priblí-
žiť ich služby, sortiment a prípad-
né zvýhodnené cenové ponuky. Ako 
tretiu v poradí sme navštívili Op-
tiku BS, Solar division, s.r.o., na 
Ulici Andreja Kmeťa 14, v Banskej 
Štiavnici a požiadali sme o krátky 
rozhovor sympatickú asistentku 
predaja Annu Miertušovú.

Čo ponúkate svojim
zákazníkom?

Okrem bežnej ponuky diop-
trických a slnečných okuliarov 
v štandardnej i špičkovej kvalite  
ponúkame ako úplnú novinku 
vyšetrenie zraku očnou lekár-
kou, a to každú stredu. (Mera-
nie zraku doteraz vykonával op-
tometrista.) Zákazníci si môžu 
dohodnúť termín vyšetrenia 
priamo v optike. Okrem toho 
pripravujeme veľmi zaujímavú 

vianočnú akciu, lebo si myslí-
me, že okuliare nemusia byť iba 
optickou pomôckou, ale aj štý-
lovým módnym doplnkom, či 
krásnym a praktickým darče-
kom pod vianočný stromček.

Čo by ste si priali na záver?

Aby obyvatelia a návštevní-
ci Banskej Štiavnice nežili iba 
jej minulosťou, ktorá je krásna 
a bohatá, ale tiež prítomnos-
ťou, ku ktorej  patria aj kvalit-
né moderné služby. Naším pr-
voradým prianím je spokojnosť 
zákazníkov. Janka Bernáthová

Návšteva deviatakov v SOŠ Žarnovica
A je tu čas rozhodovania, keď  
žiaci deviatych ročníkov stoja  
pred dôležitým životným 
krokom.„Čím budem?“ kladú 
si mnohí z nich otázku.

A veruže to nie je ľahké rozhod-
nutie pre dievčatá a chlapcov, kto-
rých záujmy sú v tomto období 
všestranné. Práve preto sa im pe-
dagógovia v Žarnovici pokúsili po-
môcť nájsť odpoveď na túto otázku 
a pre okolité základné školy, ako je 
Žarnovica,  Nová Baňa,  Banská 
Štiavnica,  Župkov, Brehy ,Hliník 
nad Hronom, Tekovská Breznica, 
Horná Ždaňa pripravili rozmani-
té činnosti, reprezentujúce naše 
odbory. A tak sa stalo, že po úvod-
ných prezentáciách  sa žiaci na 
chvíľu mohli stať  skutočnými gra-
fikmi, mechanikmi počítačových 
sietí, remeselníckymi  umelcami , 
stolármi, pracovníkmi marketingu 
či ekonómami a účtovníkmi . 

Výsledkom práce grafikov digi-
tálnych médií boli fotokarikatú-
ry spracované v grafickom edito-
re, ktoré vznikli  úpravou buď ich 
vlastných fotografií alebo fotogra-
fie vyučujúceho. 

Mechanici počítačových sietí  si 
mohli zo starších komponentov  zlo-

žiť počítač, vyskúšať zapojenie sieťo-
vých káblov, letovať alebo naprogra-
movať počítačom ovládané autíčka.

Nádejní študenti obchodnej 
akadémie si vyskúšali založiť fik-
tívnu firmu , vypĺňať účtovné do-
klady v elektronickej podobe alebo 
viesť podvojné účtovníctvo.

Pracovníci cestovného ruchu sa 
zahrali na zamestnancov cestov-
nej kancelárie a pripravili pre svo-
jich fiktívnych klientov exotický 
zájazd  s kalkuláciou, propagáciou, 
katalógom. Taktiež si vyskúšali 
prestrieť slávnostnú tabuľu.

A čo robili budúci stolári, či štu-
denti odboru umeleckoremeselné 
spracovanie dreva? Tí si v dielňach 
vystrúhali varešky, vytvorili intar-
ziu alebo linorez a vyskúšali svoje 
zručnosti pri práci s drevom.

Hovorí sa , že je lepšie raz skú-
siť ako stokrát vidieť a  my veríme, 
že je to pravda a že aj touto našou 
aktivitou sme dali možnosť  žia-
kom otestovať  si svoje schopnosti 
a prispieť k  ľahšiemu rozhodova-
niu  pri výbere svojej strednej ško-
ly a  budúceho povolania.

Jana Cimrová

Užitočná exkurzia foto archív šn

Jabĺčka pre deti
Jabĺčko, jabĺčko, voňavé a 
sladké... Takto si spievali a 
zároveň pochutnávali deti 
z MŠ Bratská 9, Banská 
Štiavnice, na krásnych a 
chutných jabĺčkach tých 
najrozličnejších farieb a chutí.

Jabĺčka našim škôlkárom daro-
vali členovia Zväzu záhradkárov v 
Banskej Štiavnici zo svojej jesennej 
výstavy, na ktorej prezentovali svo-
ju tohtoročnú úrodu jabĺk. Zároveň 
sa im chceme poďakovať za množ-
stvo vitamínov v podobe jabĺčok a 
popriať všetkým záhradkárom, aby 
mali takú krásnu úrodu každý rok.

Alžbeta Štefanková

Poďakovanie

Poďakovanie

„Lúčim sa s vami, drahí moji, 
ruky stisk vám dnes už nemôžem 
dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lú-
čim sa s každým, kto ma mal rád.“

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorý sa dňa 
26.10.2012 prišli rozlúčiť s milo-
vaným synom, bratom, krstným 
synom, švagrom Branislavom 
Jaškom na jeho poslednej ceste. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary, ktorými 
ste zmiernili náš hlboký žiaľ, po-
ďakovanie patrí aj Pohrebnej služ-
be Supremus v B.Štiavnici.

Smútiaca rodina

Mala nás všetkých rada a chcela 
ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa – 30. 
september 2012 - keď musela do več-
nosti odísť. Nechajme ju tíško spať, 
čo bolo súdené, muselo sa stať. Nech 
jej telo v rodnej hrude v pokojnom 
spánku odpočíva, v pamäti našej žia-
riť bude pamiatka jej živá. Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s 
našou drahou maminkou, starkou a 
prastarkou Máriou Parillovou. Dcé-
ry Zuzana, Oľga a Eva s rodinami.
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

D ň a 
3.novembra 
2012 uplynie 
7 rokov, čo nás 
opustila Alen-
ka Jarábeko-
vá. Tí, čo ste ju poznali, venujete 
jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Máte nejaký zaujímavý 
projekt a neviete, odkiaľ 
naň môžete získať finančnú 
podporu?

Prinášame vám 6. časť aktuál-
nych grantových výziev.

Malé granty:
Nadácia Orange – Darujte Vianoce

Charitatívny grantový program ur-
čený pre ľudí s dobrým srdcom, ktorí 
sa rozhodli obdobie Vianoc spríjem-
niť tým, ktorí nemajú možnosť pre-
žiť tieto sviatky bezstarostne.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
13. 11. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.nadaciaoran-
ge.sk/sk/darujte-vianoce-2012
Nadácia SPP – Štipendijný 
program Hlavička

Podpora ambicióznych mladých 
ľudí v získaní kvalitného vzdelania 
prostredníctvom zahraničných štu-
dijných pobytov (v študijných odbo-
roch právo, ekonómia, IT, technické 
odbory, prírodné vedy, medicína)

Ukončenie prijímania žiadostí: 
16. 11. 2012

Podrobné informácie na interneto-
vej stránke: http://www.nadaciaspp.
sk/index.php?sid=17&lang=sk#top
Nadácia Tatra banky- E-TA-
LENT

Podporí aktívne skupiny študen-
tov všetkých troch stupňov štúdia, 
účiteľov a výskumných pracovníkov, 
ktorí sa venujú výskumu v odbore 
aplikovanej a priemyselnej informa-
tiky. Z financií môžu byť podporené 
priame náklady výskumných tímov, 
ktorých členmi budú študenti tak, 
aby sa na vybraných fakultách tech-
nického zamerania mohli realizovať 
reálne vedecké práce aj s možnými 
praktickými výstupmi.

Ukončenie podávania žiadostí: 
30. 11. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.nadaciavub.
sk/Default.aspx?CatID=75
Nadačný fond Telekom/Nadácia 
Pontis – Hľadáme ďalší zmysel 
– Pre podnikanie

Cieľom grantového programu je 
pomôcť nepočujúcim (poskytnutím 

potrebných informácií, poradenstva 
a priamej finančnej podpory) rozbeh-
núť vlastné podnikanie a stať sa samo-
statne zárobkovo činnými osobami.

Ukončenie podávania žiadostí: 
31. 11. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.nadaciapontis.
sk/index.php?s-cv-contentID=hla-
damedalsizmysel2012&s-search-
query=H%B5ad%E1me+%EFa-
l%B9%ED+zmysel+pre+podnika-
nie&s-cv-assign=link
Ekopolis/Program švajčiarsko-
slovenskej spolupráce – Blokový 
grant pre Malé projekty

Účelom projektov je posilnenie 
vzájomnej spolupráce medzi inšti-
túciami Švajčiarskej federácie a Slo-
venska a tým prispieť k znižovaniu 
ekonomických a sociálnych rozdie-
lov medzi slovenskými regiónmi a 
rozvinutejšími krajinami EÚ.

Ukončenie podávania žiadostí:
3. 12. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.bgsfm.sk/bloko-
vy-grant-pre-mvo/vyzvy-mvo.html

Henrieta Godová

Aktuálne grantové výzvy 6. časť

Už dvadsať-
krát opadlo ok-
tóbrové lístie, 
odkedy nás v 
slzách navždy 
opustil drahý manžel, otec, starý 
a prastarý  otec Ondrej Lendác-
ky, a nič nezavialo stopy láska-
vých spomienok, ktoré ostávajú 
v našich srdciach.

Tichú spomienku mu 
venujú  manželka, dcéry, 

vnúčatá a pravnúčatá.

„O d i š i e l 
nám človek 
vzácny, dra-
hý a dušou 
plnou ne-
všedných krás, ktorého 
sme tak radi mali a ktorý 
tak veľmi ľúbil nás“.

Dňa 9.11.2011 nás vo veku 
97 rokov navždy tíško opusti-
la naša milovaná mamička, ba-
bička, prababička,  teta a krstná 
mama, Margita Záhorská.

Všetci na ňu s láskou spomí-
name a tí, čo ste ju poznali v jej 
rodisku, v Banskej Štiavnici, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Deti, vnúčence, pravnúčence, 
rodina a všetci známi.

Bohatá štiavnická jesenná úroda
Každým rokom v jesennom 
období sa nám naša záhrada 
a ovocné stromy odvďačia 
svojou úrodou za našu 
celoročnú starostlivosť.

Slovenský zväz záhradkárov- základ-
ná organizácia Banská Štiavnica - Šte-
fultov zorganizovala výstavu ovocia a 
zeleniny miestneho regiónu, ktorá sa 
konala dňa 13. a 14.10.2012 v dome 
kultúry na Štefultove. Tento ročník bol 
veľmi úspešný hneď z niekoľkých hľa-
dísk. Počet vystavovateľov bol 58 a tí 
priniesli neuveriteľných 335 výstav-
ných exponátov. Za hladký priebeh a 
výbornú organizáciu výstavy vyslovuje-
me poďakovanie  Bohušovi a Michaele 
Mojžišovej, Milanovi a Viere Fáberovej, 
Rudkovi Lamperovi, rod. Molčanovej, 
rod. Adamskej a p. Tokárovej. Oceňo-
valo sa v niekoľkých kategóriách, a to 
jablko, hruška, drobné ovocie, zelenina, 
tekvica, osobitá cena aranžmány. Jedno 
z hlavných oceňovaných kategórii bolo 
Jablko - ocenení:  1. p. Niederland (od-
roda Rubín), 2. Balazfy Stanislav (odro-
da Jonagored), 3. Šíma Karol (odroda 
Idared), 4. Novotný Ján (odroda Ontá-
rio), 5. Bačík Dezider (odroda Hontian-

ska Končiarka). Kategória Hruška - 1. 
Fáber Milan (odroda Lucasová), 2. Lič-
ková Antónia (odroda Parížanka), 3. 
Maruniak Jozef (odroda Lucasová), 4. 
Beňo František (odroda Hardyho), 5. 
Niederland Jozef (odroda Pastornica). 
Vo všetkých kategóriách výhercom na 
popredných miestach  bolo rozdaných 
53 hodnotných vecných cien. Všetkým 
výhercom gratulujeme. Týmto sa chce-
me tiež poďakovať všetkým 77 spon-
zorom, ktorí prispeli a pomohli nám 
uskutočniť túto výstavu. Tiež sa chceme 
poďakovať aj miestnemu športovému 
klubu, ktorý nám umožnil prenájom 
domu kultúry, kde sa výstava kona-
la. Sponzori: Róbert Ďurica, Vladimír 
Čáky, Bálik Juraj, Martikánová- Drogé-
ria – Odevy, Zubka Vladimír- Koki riki, 
Tabak pod hríbom -Hollá Alenka, Reš-
taurácia u Bohma, Anguš Rastislav, Spi-
šiak Andrej- Obuv, Čierny kocúr- ode-
vy, Chovan Matúš- Tesárske práce, 
Zuzanka Švidroňová- „Masáže“, Potra-
viny „Euro“ Mária Zelenčíková, Marin-
ka Luptáková- pohrebníctvo, Ján Čamaj 
ml., Sklenárstvo- Hrušovská, Kvetinár-
stvo M- Müllerová, Obuv Ekonomic- 
Rochová Eva, Peter Debnár, Lupták 
JaTI, Trotuár, Kvetinárstvo - Ján Ferko, 

Vôňa Nostalgia, U Jozefa II., Luptáko-
vá Darinka , 1000 drobností, Očná opti-
ka pri OPP, Optika BS na Trotuáti, Jozef 
Ivanič, Jazz Cafe, Arlek - Kuruc, Kníh-
kupectvo- Drbohlavová, Branislav Pe-
ták, Bók Patrik, Krajčírsky Salón p.Lásl-
ová, Miroslav Pavúk, Blahút - Farby laky, 
Baracuda - Pohostinstvo pod Kalváriou, 
Zmrzlináreň - Cukráreň, Diela a dielka, 
Boms- Ondriska, Voštiarová - Kozme-
tika, drogéria, Očná optika Celderová 
Ida, Black M - Marian Čierny, Goldven 
- Gabriela Kratošová, Tanád sport, Foto
-Cengel, Jozef Majer, Supremus- Moni-
ka Juhásová, Obuv - Knapeková Anna, 
Chovan Peter, p. Podobná, Ericon, Ha-
laj- záhradkárstvo, Mičura Štefan, Ja-
kubík Michal, Peter Havalda - papiernic-
tvo a drogéria, Blašková – Svetro, s.r.o., 
Martin Blahút, Holub - H servis, Strači-
na - mäsiarstvo, Cibula- mäsiarstvo, Er-
nek - potraviny, Gizka, Comex, Winner, 
Zelovoc - Szegeňová Jarmila, lekáreň 
Helios, Palovič Slavo, Barák Lubomír, 
Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Agro 
Banská Belá, Adamský, Stavasta - Ing. 
Mihoková, Simkor- pán Šimek, ČSOB 
pobočka Žiar nad Hronom, Banícka krč-
ma - Ing. Karabely, Ing. Kaník Ludovít, 
Píla Rybníky - Ing. Ďuriga. SZZ ZO BŠ

Pozývame Vás na Deň otvo-
rených dverí, ktorý sa koná dňa 
13. novembra 2012 od 8.00 
hod do 15.00 hod. v Spojenej 
škole v Banskej Štiavnici. Miesto 
konania: Nové priestory ško-
ly na Kolpašskej ulici (areál pod 
sídliskom Drieňová). Program: 
Ukážky prác žiakov, rôzne súťa-
že, kvízy, sladká odmena.

Spomienky
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Súťaž o knihu - Ako sme tu žili 3.diel
Ako sme vás, vážení čitatelia, 
pred týždňom informovali, 
čo nevidieť uzrie svetlo sveta 
dlho očakávaný 3.diel obľúbe-
ného štiavnického “bestsel-
leru” Ako sme tu žili.

Prináša nové neuverejnené prí-
hody a nové fotografi e od nových, 
ale aj staronových autorov rodákov 
i občanov nášho mesta.

Ak máte doma 1. aj 2. diel mô-
žete najnovší tretí zväzok získať 
úplne zadarmo, stačí, ak sa za-
pojíte do našej súťaže, ktorú or-
ganizujeme s Vladimírom Bár-
tom, autorom knihy a uhádnete 
mená ľudí na fotografiách, ktoré 
budeme vyberať z prvých dvoch 
dielov (čo nebude až také ťažké, 
lebo stačí len zalistovať v oboch 
dieloch, ak ich máte doma) sa-
mozrejme musíte mať aj trošku 
šťastia pri žrebovaní.
3.súťažná otázka

V dnešnej súťažnej otázke vám 

predstavujeme žiačky zo 7. triedy 
bývalej Osemročnej strednej školy 
v Banskej Štiavnici, ktoré nacvičili 
divadelnú hru  Dve Marušky. Va-
šou úlohou je z 12 dievčat na foto-
grafi i napísať aspoň 6 mien. Skôr 
narodení s tým iste nemajú prob-
lém, mladším čitateľom odporúča-
me zalistovať v prvých dvoch die-
loch knihy Ako sme tu žili. Správne 
odpovede zasielajte do redakcie 

ŠN, alebo na e-mail: michal.kriz@
banskastiavnica.sk. 
Správna odpoveď z 2.súťaž-
ného kola:

Na fotografi i boli: Fero Lipták 
(Fekete), Pišta Nemeškürty (Pino) 
a Vlado Auder (Cunco).

Výhercom sa stáva: Štefan 
Chríbik, M. Benku 5, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Redakcia Štiavnických novín

Preventívne protipožiarne kontroly
Mesto Banská Štiavnica oznamuje 

občanom, že sa budú vykonávať pre-
ventívne protipožiarne kontroly člen-
mi Dobrovoľného hasičského zboru 
v mesiacoch november a december 
2012 v domoch sídliacich na uliciach:

Kontrolná skupina č.1:Višňovskéh-
o, Dolná Ružová, Horná Ružová, Malá 
Okružná, Jána Bottu, D. Licharda, Vo-
dárenská, Radničné námestie sv. Tro-
jice, Novozámocká.

Kontrolná skupina č.2: Bočná, Sta-
ronová, P. Kyrmezera, Klinger, M. Ku-
kučína, Horná Resla, Dolná Resla, Ka-
menná, Družicová, V. Václavekovej, 
Na Zigmund šachtu, Koncová.

Kontrolná skupina č.3: Akademic-
ká, Botanická, J. Palárika, . Hollého, 
Farská, Záhradná, A.G. Gollnerovej, 
J.K. Karola Hella.

Kontrolná skupina č.4: Starozá-
mocká, A. Sládkoviča, A. Pecha, J. Au-
gustu, A Kmeťa, Novozámocká, Strie-
borná, Katová, Kammerhofská.

Každému členovi kontrolnej sku-
piny bol vydaný preukaz podpísaný 
primátorku mesta.
Čo sa bude kontrolovať 
u fyzickej osoby 
pri preventívnych 
protipožiarnych kontrolách

Strecha: stav strešnej krytiny, 
tesnosť strešného otvoru okolo ko-

mínového telesa, stav komínového 
muriva, poruchy na bleskozvode a 
televízna anténa (inštalácia).

Povalový priestor: skladovanie 
(spôsob skladovania ) horľavých ma-
teriálov, akým spôsobom sa povala 
osvetľuje, stav elektrickej inštalácie, 
stav komínového telesa (omietnu-
tie), či na komínové murivo neprilie-
hajú, alebo dokonca nie sú zapustené 
drevené konštrukcie, podlaha pod vy-
metacími dvierkami (má byť z nehor-
ľavého materiálu), vymetacie dvierka 
(musia byť tesné, nehorľavé a dvojité), 
pri vymetacích otvoroch nesmú byť 
žiadne horľavé konštrukcie, komíny a 
ich príslušenstvo (je zakázané pripev-
ňovať akékoľvek zariadenie a komín 
sa musí pravidelne č istiť.

Komunikácie: schodištia, chodba 
a východy z budovy musia byť vždy 
voľné, vyberacie dvierka poschodo-
vých komínov musia byť zaistené 
zámkou, stav elektrického osvetle-
nia, najmä na tmavých schodištiach 
a komunikáciách.

Pivnice: poloha komínových dvie-
rok (ich stav), poriadok (spôsob ulo-
ženia rôznych materiálov) a elektric-
ká inštalácia (svietidlá).

Kotolne: skladovanie palív ( v 
malých kotolniach sa môže sklado-
vať palivo priamo v kotolni na ohra-

denom mieste, vo vzdialenosti asi 2 
metre od kotla), dodržiavanie poky-
nov výrobcu pri obsluhe kotlov, po-
dlaha (nesmie byť z horľavého mate-
riálu, vodovodný prívod s hadičkou, 
výška násypu paliva (hnedé uhlie 
maximálne 3 meter, čierne uhlie ma-
ximálne 4 metre.

Kôlne, prístavky: rôzne elektric-
ké provizóriá, skladovanie horľavých 
kvapalín, náterových látok a garážo-
vanie automobilov.

Garáže: skladovanie pohonných 
hmôt (na jeden automobil možno 
skladovať 40 litrov pohonných hmôt 
v plechových nádobách), stav elek-
trickej inštalácie.

Dôležitou súčasťou preventív-
nych protipožiarnych kontrol je tiež     
oboznamovanie vlastníkov objektov 
alebo iných osôb s požiadavkami na 
ochranu pred požiarmi a poskytova-
nie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych 
protipožiarnych kontrol vzniknú po-
chybnosti o bezchybnom stave ko-
mínov, rozvodov elektrickej energie a 
plynu z hľadiska protipožiarnej bez-
pečnosti, kontrolná skupina mesta na-
vrhne, aby mesto požiadala príslušné 
odborné orgány alebo odborne spôso-
bilé osoby o preverenie ich stavu.

Vladimír Poprac

Spoločnosť Želiarov vo Sv. 
Antone vyhlasuje konanie na 
prenájom svojich lesov o cel-
kovej výmere lesných pozem-
kov 40 7491 ha v katastrálnom 
území obce Sv. Anton bez vý-
konu práva poľovníctva. Výbe-
rové konanie sa uskutoční na 
riadnom valnom zhromaždení 
dňa 17.11.2012 o 14:00 v sále 
Kultúrneho domu vo Sv. Anto-
ne. Písomné ponuky posielajte 
do 16.11.2012 na adresu: Spo-
ločenstvo Želiarov, Ján Crcha 
251, 969 72 Sv. Anton.

Výberové konanie

KD v Štefultove

Slonie žrádlo

Potrebujeme:
1 dcl olej
2 pol. lyžice kečup
1 káv. lyžica ocot
4 pol. lyžice horčica
1 káv. lyžica cukor
Všetko za stáleho miešania pri-

viesť do varu a odložiť zo sporáka.
½ kg diétnej salámy
3 uhorky kyslé
feferóny, príp. chilli korenie

Postup:
Salámu pokrájame na kocky, ci-

buľu a uhorky na malé kúsky. Pri-
dáme vychladnutý nálev a na ko-
niec tatársku omáčku. Hotové 
dáme vychladnúť!

Dobrú chuť!

Kurz plávania 
Počas školského roka v utorok 

až piatok bude prebiehať na Mest-
skej plavárni v čase od 8:00 -14:00 
plávanie detí od 6 mesiacov do 
6 rokov. Plavecký klub BŠ počas 
školského roka každý mesiac bude 
organizovať kurz pre plavcov za-
čiatočníkov  v utorok a štvrtok v 
čase od 15:00 -16:00. 

PK Banská Štiavnica
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.37/2012: „Láska je oveľa 
väčšie a omnoho odvážnejšie dob-
rodružstvo, ako plavba okolo sva-
ta.“ Výhercom sa stáva Bronisla-
va Melcerová, Trať Mládeže 6, 
Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Molié-
ra: „Láska znamená... (dokonče-
nie v tajničke)

A., Spoluhlásky slova kazeň, 
láskal, stoj, nie po maďarsky, B., 
2.časť tajničky, hlas žaby, C., Zn. 
fotoaparátov, mama exp., chrámy, 
pracujú motykou, D., Asi, moc, 
Barbora, had, E., Roma, orly po 
nemecky, kričí, prevážam, F., Ko-
niec tajničky, Alžbeta domácky, 
vám patriaca, preber sa k životu, 
G., Krk, pracoval pluhom, 40 roky, 

špeh, H., Prezývka Rau-
cha, poháňal, dôveruje, 
ženské meno, I., Obec 
pri Bratislave, mesto v 
Kórei, oblok, pristrč, 
J., 3.časť tajničky, aj, 
K., Objedná exp., krát-
ka novinárska správa, 
krídlo odborne, snorí. 
1., Palivo, rada vzájom-
nej pomoci v minulos-
ti, predajňa Elektro v 
BŠ, 2., Vyznávaš, hľadaj 
zlato vo vode, 3., Ne-
darujem, Edo, vápnik, 
spojka, 4., Pozeraj, olta 
naopak, park, 5., Far-
ba, krátky kabát, detsky 
hore, 6., Ampér – volt, Miroslav, 
meno z tureckého seriálu, gram, 
7., Diaľky, uberal, ozn. lietadiel 
Libérie, 8., Katarína, skutočnosť 
skr., Ondrej dom., 9., Ozn. áut – 
Rakúska, Kuby, Talianska, súboj, 

názor na módu, 10., Studená, štu-
dentská jedáleň, 11., Výsledok v 
športe, Talianske mesto, 12., Zn. 
džúsov, pripravuje jedlo, zn. svie-
čok do auta, 13., Cicavce z pralesa, 
druh orieškov, vojenská predajňa, 

14., Povel pre kone, domáce zvie-
ra, zvleč kožu hada, 15., Neotlč, 
odvisnú, 16., Koncovka zdrobne-
nín, 1.časť tajničky, plošná miera, 
17., Hynú, Amália, clo, dvojhláska.

A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Kino Akademik: Trainspoting
Piatok 2.11. o 18:30 hod. V. Británia, 1996, far., 94 min,MP 15, Vstupné: 2,50€

Hrdina kultového románu Irvina Welsha a jeho rovnako úspešnej filmovej adaptácie Mark Renton 
(Ewan McGregor) je z vlastného presvedčenia feťák a heroínu holduje aj skupinka jeho „kamošov": Spud, 
Sick Boy, Tommy i sociopat Begbie. A nech už je ich revolta proti hodnotám meštiackej spoločnosti ako-
koľvek čudná a sebadeštruktívna, užívajú si ju naplno, pričom si nepripúšťajú nevyhnutný koniec. Mark 
sa však v jednej chvíli rozhodne s heroínom skončiť... Dokáže mu „normálny život" poskytnúť rovnaké 
vzrušenie ako dávka drogy? Edinburská drogová scéna 80. rokov, postihnutá ekonomickou krízou, sa do 

druhého celovečerného filmu Dannyho Boylea (Pláž, Milionár z chatrče) premietla s autentickou surovosťou, ktorú však režisér dokonale vy-
važuje čiernym humorom a surrealistickými situáciami. Neprehliadnuteľný je aj soundtrack filmu, na ktorom spolupracovali také hviezdy 
britskej gitarovej a elektronickej hudby polovice 90. rokov ako Blur, Primal Scream, New Order, Pulp. Skladba Born Slippy (Underworld) sa 
stala manifestom celej "trainspottingovej" generácie. Mozaikovitý portrét jednej stratenej generácie sa vracia na plátna kín, okrem iného aj 
preto, že i po 16 rokoch dokáže strhnúť originalitou, ktorú sa od jej vzniku mnohí snažili napodobniť, ale nepodarilo sa ju prekonať.

Kino Akademik: Tigre v meste
Piatok 9.11. o 18:30 hod. Krimi /Komedie, Slovensko, 2011, 100 min, MP 15 ,Vstupné:2,50€

Film Tigre v meste je skvelá zmes nezávislej komédie charakterových postáv a detektívneho thrille-
ru odohrávajúceho sa v Bratislave. Centrálnou postavou príbehu je mladý tridsiatnik, prokurátor Ru-
dolf Jazvec. Aj on, ako ostatne aj my všetci, túži nájsť tu správnu dušu, do ktorej sa zamiluje. Posta-
vy okolo neho, s ich zúfalou snahou nájsť šťastie a s ich trápeniami mu potvrdzujú jedno: je ťažké byť 
normálny, keď žijete v absurdnom svete. A to ešte ani netuší, že má v pätách nájomného vraha.

O pohár primátorky nášho mesta
Tanečná škola Fáber Dance School v spolupráci s Oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie

vás srdečne pozýva na Celoslovenskú súťaž s účasťou zahraničných párov v Štandardných a Latinsko-amerických tan-
coch „O Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica, ktorá sa uskutoční 10.11.2012. v sobotu od 10:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica 
Program:   10:00 – 14:00     Juniori I D, Juniori II D, Juniori II C, ŠTT, LAT        14:00 – 20:00 Dospelí D, C, B, A, ŠTT, LAT 
Vstupné:     5,-Eur dospelí 1,-Eur deti
Bližšie info:    www.faber-dance.com, www.banskastiavnica.sk, tel.č.: 0911 11 44 60, e-mail: info@fáber-dance.com
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K životnému jubileu Márie Petrovej
,,V pokore pred ňou, aj keď to 

znie snáď neskromne, poprosím 
báseň, kým ešte pevnou rukou 
ju píšem, citujem... Buď, prosím, 
mojím znamienkom lásky, pre 
všetkých, ktorí ma milovali, pre 
všetkých, ktorých milujem.“ M.P.

Mária Petrová sa narodila 3.novemb-
ra 1952 v Marcelovej. Aj keď pochádza z 
rovinatého juhu Slovenska, svojím živo-
tom a prácou sa už dávno zapísala, a to 
zlatými písmenami, do kroniky ľudských 
sŕdc práve tu, v Banskej Štiavnici, kam sa 
v r. 1978 po absolvovaní štúdií na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave s rodinou presťahovala. Mnohí 
jej bývalí  študenti ju dodnes s úctou oslo-
vujú ,,pani profesorka“,  vďační za čas strá-
vený v jej blízkosti, za dobré rady a krásne 
spomienky. Veď za dvadsať rokov v škol-
stve sa ich nazbieralo naozaj dosť. Ale my 
všetci sme Márii Petrovej vďační ešte za 
jeden vzácny dar. Dar poézie, ktorá sa nás 
dotýka ako pohladenie a povznáša nás z 
prachu všednosti do najkrajších dimenzií 
myšlienok, pocitov a snenia.

Bolo to azda osudové rozhodnutie, 
keď ,, Marika“  pred pätnástimi rokmi 
prijala ponuku  Pohronského osveto-
vého strediska v Žiari nad Hronom, a 
všetky svoje vedomosti, schopnosti a ta-

lent venovala rozvoju kultúry a osvety v 
Banskej Štiavnici.Za tú dobu zorganizo-
vala stovky kultúrno-spoločenských a 
výchovno-vzdelávacích podujatí, festi-
valov, súťaží, prehliadok, literárno- hu-
dobných pásiem, objavila a podporovala 
mnohé štiavnické talenty, založila a ve-
die A- utorský  klub literátov, hudobní-
kov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici. S 
povestným citom a vkusom  pripravené 
podujatia sa tešia veľkej obľube a náv-
števnosti divákov aj ďaleko za hranica-
mi nášho mesta. Významnou mierou 
sa do povedomia verejnosti zapísala ako 
autorka a prekladateľka. Doteraz vydala 
: Spoveď(1995), Moja Štiavnica (2001), 
Ak je láska hriech (2003), Pichliačiky 
(2005), Veselé príhody zo školských la-
víc(2008), O Karolínke(2009), Zastav-
te čas na jednu báseň (2009), Veselé prí-
hody zo školských lavíc II.(2012), Naša 
Štiavnica (veľmi úspešná kniha vznikla 
v spolupráci s banskoštiavnickým foto-
grafom Lubomírom Lužinom v r.2010 a 
už sa tešíme na ich novú spoločnú knihu 
s názvom Štiavnické jesene, ktorá bude 
slávnostne uvítaná do života 9. novem-
bra v Kultúrnom centre v B. Štiavnici).

Mgr. Mária Petrová získala po zásluhe 
mnoho významných ocenení, za všetky 
spomeniem trojnásobné víťazstvo v an-

kete Osobnosť kultúry Banskej Štiavnice, 
a  Kvet kultúry 2010, za tvorivý invenčný 
prínos v kultúrno – výchovnej činnosti 
organizátorov a manažérov kultúry, kto-
rý počas slávnostného ceremoniálu v Di-
vadle J. G. Tajovského vo Zvolene prijala 
za neutíchajúceho potlesku z rúk predse-
du BBSK Vladimíra Maňku. Ale najvzác-
nejšia na svete je pre ňu jej rodina, rozto-
milé vnučky a priatelia.

,,Naša Marika“ zasvätila svoj život ší-
reniu svetla kultúry a umenia. No ako 
sama povedala, nie je to služba ponižu-
júca, či pokorujúca, ale služba, ktorú robí, 
lebo chce, lebo si ju vybrala. Robí ju dôs-
tojne, hrdo a s radosťou. Je to mravčia 
každodenná práca, o ktorú sa nebijú bul-
vár a ani iné médiá, služba, ktorá  učí po-
kore a trpezlivosti. Je to práca krásna, ale 
aj náročná, práca s ľuďmi a pre ľudí, lebo 
nikto nie je ostrovom samým pre seba.

Drahá Marika, pri príležitosti život-
ného jubilea Ti ďakujeme za všetko, čo 
robíš pre kultúru, pre naše mesto, pre 
nás. Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, ra-
dosti, elánu, tvorivých myšlienok, ale 
najmä veľa tých krásnych znamienok 
lásky od dobrých ľudí, ktoré Ti už od 
detstva pomáhajú prežiť v spleti odre-
nín a vystieľajú chodník do neba.

Janka Bernáthová

Nová kniha - Keby horel náš dom
V piatok 26. októbra 2012 sa 
v útulnom podkroví Art Café 
uskutočnila prezentácia novej 
knihy Karola Heriana s tak 
trochu hororovým názvom,, 
KEBY HOREL NÁŠ DOM.“

Piatkovovečerná pohodová hudba 
v interpretácii Denisky Urbanovej, 
Dominika Ivančíka a Igora Kuhna, 
spoločnosť priateľov a pohár lahodné-
ho vínka príjemne  pohládzali zmysly, 
kým prvé dažďové kvapky na oknách 
zastierali záclonu babieho leta. Púta-
vo- sviežo- vtipný rozhovor, nielen o 
novom románe, viedli dvaja úspešní 
žilinskí rodáci, mediálne známy expri-
mátor Žiliny Ivan Harman so sympa-
ticky sa usmievajúcim autorom.

Karol Herian (1967) prežil istú časť 
života v zahraničí. Ako sám spome-
nul, v r. 1991 na odporúčanie svojho 
amerického priateľa, že by mal ísť žiť 
do Banskej Štiavnice, dal výpoveď, 
pobalil si ruksak a bezhlavo prišiel do 
vtedy neznámeho mesta, kde sa po 
mnohých odchodoch a návratoch na-
koniec pred sedemnástimi rokmi aj 

usadil a žije tu dodnes so svojou rodi-
nou. V roku 2001 vychádza jeho prvý 
román ,,Kde sa končí Lorain Avenue“, 
v roku 2002 a 2003 autorsky exceluje 
vo finále súťaže Dráma. Vyštudova-
ný kybernetik a filozof  pracuje v mi-
movládnych organizáciách, médiách, 
učí  a vedie univerzitnú katedru. V 
súčasnosti pracuje ako kouč a lektor 
osobnostného a manažérskeho ras-
tu. Svoj najnovší román ,,Keby horel 
náš dom“  nazval aj cestovaním deji-
nami poznania. Hrdinovia sú dvaja 
muži, hľadajúci v rôznych kultúrach, 
náboženstvách, na rôznych miestach, 
v knihách, v sebe…Pritom stretávajú 
množstvo inšpiratívnych žien.   

,,Písal som, ako rozumiem svetu, 
aj keď som učiteľ, nechcel som učiť, 
iba sa intímne porozprávať o dôleži-
tých veciach.“ Sympatický autor pri-
znal, že pôvodný 400 stranový ruko-
pis postupne zoškrtal na 226 strán, 
ostalo iba to, na čom v živote záleží, 
medziľudské vzťahy, emócie, snenie 
a to najkrajšie  od počiatku ľudstva 
medzi mužom a ženou.

,,Keby horel náš dom“ zachraňo-

vali by sme z jeho plameňov iba to, 
čo je vzácne a dôležité. Horiaci dom 
je symbol, aby sme si uvedomili, na 
čom nám skutočne záleží. 

Knihu s plamenným názvom (i ob-
sahom) uvítal do života autorov syn 
Martin, a to veľmi  nápadito- hasia-
cim prístrojom. Nasledovala auto-
gramiáda a ďalšie debaty s Karolom 
Herianom, i jeho autorskými kolega-
mi Jurajom Červenákom a Dušanom 
Fabianom, ktorých diela prináša vy-
davatelstvo Artis Omnis. 

Janka Bernáthová

Na návšteve
v Dekýši
DEKÝŠ – patrí medzi 
najmenšie dedinky 
Banskoštiavnického okresu.

Má 202 obyvateľov a 56 chalu-
párov. Starostom obce je p. Jozef 
Bucha. V obci je založené Občian-
ske združenie Dekýšan.  Informá-
cie o súčasnom dianí vychádzajú 
v občasníku Dekýšan. Podrobnej-
šie o histórii obce a živote jej oby-
vateľov sa záujemcovia môžu do-
zvedieť v publikácii Dekýš, ktorú 
spracoval ešte ako študent gym-
názia vo Zvolene v rámci stredo-
školskej odbornej činnosti Pe-
ter Kuka. Vyšlo už jej šesť vydaní. 
Kronika obce sa vedie dlhé roky, v 
súčasnosti ju zaznamenáva PhDr. 
Peter Kuka na základe zápisníc z 
rokovaní obecného zastupiteľstva 
Kronika je pekne ilustrovaná. V 
obci si pripomínajú Deň matiek, 
Medzinárodný deň detí, organizu-
jú stretnutia s jubilantmi. Obľúbe-
né sú tenisové a futbalové turnaje 
V r. 2010 bolo vybudované mul-
tifunkčné ihrisko V obci pôsobí 
talentovaný umelec Ján Chovan 
(brat tvorcu Štiavnického betle-
hemu) – rezbár, maliar a umelec-
ký kováč. Kedysi mal Dekýš ama-
térske divadlo, v súčasnosti však 
väčšina obyvateľov dochádza za 
prácou a na nácvik niet času. Na 
stenách zasadačky obdivujeme 
ocenenia Zlatý erb, ktoré získa-
la táto dedinka v r. 2001, 2007 za 
najlepšiu webovú stránku. Jej tvor-
com je Ing. Výboch. Dekýš dopla-
til v minulosti na stavebnú uzáve-
ru, bol odsúdený na zánik, a tak sa 
veľa ľudí odsťahovalo. Dnes, podľa 
odhadu p. starostu, štvrtina Deký-
šanov býva v Banskej Štiavnici. Cez 
víkend je táto dedinka odrezaná od 
sveta, nepremávajú žiadne autobu-
sové spoje.  A tak sú jej obyvatelia 
odkázaní iba na kultúru a zábavu, 
ktorú si sami zorganizujú.

Nora Bujnová, Mária Petrová
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Súťaže v bedmintone žiakov
Od roku 1997 v našom meste 
pôsobí bedmintonový klub, 
ktorého náplňou je predo-
všetkým práca s mládežou.

Momentálne v klube, ktorý pracu-
je pod CVČ Banská Štiavnica, aktívne 
trénuje a hrá 24 detí. Dňa 16.októbra 
2012 sa konalo okresné kolo v bedmin-
tone družstiev žiakov a žiačok. Súboje 
sa odohrali v telocvični SOŠ Greinera. 
Víťazmi a postupujúcimi do regionál-
neho kola sa stali v kategórii chlapcov 
Július Kotlár s Teodorom Husarčíkom 
a v kategórii dievčat Veronika Ferenčí-
ková s Denisou Lakoštíkovou, obidve 
dvojice zo ZŠ Jozefa Horáka. Regionál-
ne kolo sa uskutočnilo dňa 25.10.2012 
v modernej telocvični SOŠ OaS v Žiari 
nad Hronom. O postup do krajského 
kola naši chlapci bojovali s družstvom 
Cirkevnej ZŠ Žiar nad Hronom. Vo vy-

rovnanom zápase napokon o výsledku 
rozhodla štvorhra, v ktorej sme pod-
ľahli 1:2 na sety a v zápase celkovo 
2:3. Oba body vo dvojhrách vybojo-
val Július Kotlár. Dievčatá v zápase o 
postup podľahli IV. ZŠ Žiar nad Hro-
nom 1:4, keď bod vo dvojhre získala 

Veronika Ferenčíková. Obom druž-
stvám sa treba za ich predvedené vý-
kony poďakovať a zaželať ešte veľa 
športových úspechov. Najbližším 
bedmintonovým podujatím bude 
08.12.2012 Mikulášsky turnaj.

Miloš Janovský

Víťazi bedmintonového turnaja foto archív šn

Napriek problémom s elektrikou víťazstvo LN Trade
Družstvo LN Trade zvíťazilo aj 

napriek častým výpadkom elek-
trickej energie, ktoré sa podpísa-
li tak na koncentrácii, ako aj na 
psychike hráčov, nad družstvom 
Kosorín/Seniori Žiar v pomere 
10 : 8. Opäť dostali šancu aj mla-

dí hráči, tentoraz Adam Dobro-
vič na celý zápas  a Michal Ško-
lík na 3 zápasy, z ktorých druhý 
menovaný získal aj 1 bod.
LN TRADE Banská Štiavnica 
– Kosorín/Seniori Žiar 10:8

Body za LN TRADE: dvojhry: 

Dobrovič Martin a Prokaj  po 4, 
Sedilek 1, Školík 1

Ďalší zápas odohrá družstvo 
LN Trade na stoloch súpera Vy-
hne „B“, piatok 2.10.2012 o 
18:00.

Ján Sedílek

Víkend bez 
futbalu

Plánované zápasy posledného 
jesenného kola, ktoré sa mali odo-
hrať na našom štadióne, boli pre 
zlé poveternostné podmienky od-
ložené na iné termíny.

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Mestská volejbalová 
liga 2. kolo

Výsledky z 20.októbra 2012:

1.zápas:  Št.Bane a Renegáti - 
rozhodca p. Macák

1 set - 25 : 11
2 set - 25 : 16 
3 st : 22 : 25
4 set : 25 : 19

celkový výsledok 3:1 pre Št. Bane 

2. zápas: ORIM a Tekvice - roz-
hodca p. Macák

1 set - 20 : 25
2 set - 25 : 22
3 set - 17 : 25
4 set - 12 : 25

celkový výsledok 1:3 pre Tekvice
 

3. zápas: Seniori a Čistá práca 
- rozhodca p. Ernek

1 set - 20 : 25
2 set - 10 : 25
3 set - 24 : 26

celkový výsledok 0:3 pre Čistá práca
Ingrid Kosmeľová

Extraliga v streľbe 
zo vzduchových 
zbraní

V dňoch 27.-28.10.2012 sa 
uskutočnilo v Martinskej športo-
vej hale dvojkolo extraligy v streľ-
be zo vzduchových zbraní.

V disciplíne vzduchová puška – 
dorastenci si strelci z SŠK B.Štia-
vnica vystrieľali prvý deň súťaže: 
Štefan Šulek ml. 3 miesto a Patrik 
Jány 5.miesto. Druhý deň súťa-
že v tej istej disciplíne a kategórii 
Patrik Jány 2.miesto a Štefan Šu-
lek ml. 4.miesto.

Ľubomír Drbohlav

Organový koncert v našom meste
Občianske združenie Ars é 
vitae si vás dovoľuje pozvať 
na výnimočný organový 
koncert doc. Imricha Szabóa 
ArtD., docenta Vysokej školy 
múzických umení, ktorý sa 
uskutoční túto nedeľu 4.11. o 
16.00 hod. v Banskej Štiavnici 
vo farskom Kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie. 

Vstupné je dobrovoľné. Výťažok 
z koncertu bude venovaný na reno-
váciu farského organu.

Imrich Szabó patrí medzi výraz-
né osobnosti slovenského organo-

vého umenia. Študoval v Bratislave 
(konzervatórium, VŠMU v triede 
prof. Ferdinanda Klindu) a v Buda-
pešti (prof. István Baróti). Zúčast-
nil sa viacerých interpretačných sú-
ťaží; v rámci Súťaže Franza Liszta v 
Budapešti a súťaže festivalu Praž-
ská jar získal titul laureáta. Koncer-
toval vo viacerých európskych kra-
jinách. Je autorom nahrávok pre 
hudobné vydavateľstvá a pre roz-
hlasových a televíznych nahrávok. 
Je dramaturgom organového fes-
tivalu Organové koncerty pod Py-
ramídou v Slovenskom rozhlase. V 
súčasnosti je docentom hry na or-

gane na VŠMU v Bratislave. Ban-
skoštiavničanom je dobre známy, 
lebo účinkoval na Festivale Ba-
chovej hudby (ročník 2011, 2012) 
a v tomto roku zavíta do Banskej 
Štiavnice už po druhýkrát.

Matúš Sliacky

Informácie pre všetky športové kluby
Športové kluby v Banskej 
Štiavnici môžu zasielať na 
Mestský úrad v Banskej 
Štiavnici žiadosti o finančný 
príspevok na rok 2013 do 
termínu 30.11.2012! 

Žiadať o poskytnutie dotá-
cie možno len písomnou for-
mou na základe podmienok a v 
termínoch zverejnených mes-
tom podľa VZN č. 2/2011 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. Bliž-
šie informácie a vzor žiadosti 
nájdete na www.banskastiav-
nica.sk – Občan – Dokumenty, 
Tlačivá – Tlačivá.

Viktória Michalská
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reality inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Veľkosklad piva, alko a nealko nápojov
Michalská 8, Banská Štiavnica

Ponúka možnosť zakúpenia tovaru na rôzne akcie, oslavy, 

svadby, stužkové za VO ceny.

Možnosť zapožičania party pumpy na sudové pivo.

Aktuálny cenník je na stránke www.ciglan.com

Predaj jabĺk rôznych druhov
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Jednotná cena: 0,40 EUR
Každú sobotu: 8:00 - 12:00

Pracovný deň: po dohode na telefón 
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

Gala, Golden delicious,
Jonagold, Florina, Fuji,
Topas - pre diabetikov

Predaj jabĺk rôznych druhov
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Jednotná cena: 0,40 EUR
Každú sobotu: 8:00 - 12:00

Pracovný deň: po dohode na telefón 
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

Gala, Golden delicious,
Jonagold, Florina, Fuji,
Topas - pre diabetikov

Predám komodu

cena dohodou
tel.č.: 0902 078 091

Predám na Povrazníku v bytovom  
dome nadštandardný 2-podlažný byt 
100 m², cena 55 000,-Eur, tel.č.: 0903 
121 901

Predám v BŠ pozemok 3 740m²,  
tel.č.: 0908 531 348 

Predám v BŠ pozemok 1 520m²,  
tel.č.: 0914 138 988 

Predám v BŠ pozemok 1 060m²,  
tel.č.: 0949 268 350

Kúpim na Jergištôlni pozemok alebo  
ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Prenájom garáže v Banskej Štiavnici  
v časti Križovatka, tel.č.: 0910 949 501

Prenájom skladových alebo výrob- 
ných priestorov od 100m2 do 1000m2 v 
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0910 949 501

Predám garáž na Povrazníku s elektri- 
kou, cena 5 000,-€, tel.č.: 0903 121 901

Predám veľký 3-izbový byt, cena do- 
hodou, tel.č.: 0907 049 145

Prenajmem 1-izbový byt na Miero- 
vej ul., tel.č.: 0911 615 606

Dám do prenájmu RD v Banskej Be- 
lej, tel.č.: 0903 029 083

Predáme 2-izbový vnútorný byt v  
BŠ, čiastočne zrekonštruovaný na Kri-
žovatke, cena 23 400,-€, tel.č.: 0918 
561 181, 0948 959 697

Predáme 3-izbový exkluzívny byt,  
komplet zrekonštruovaný + nebyto-
vý priestor, cena 41 000,-€, tel.č.: 0918 
561 181, 0948 959 697

Hľadáme na predaj, kúpu nehnuteľ- 
nosti v silnej slovenskej realitnej spo-
ločnosti Dobré reality, 0948 959 697, 
0918 561 181, e-mail: madar@dobre-
reality.sk

Predám RD v centre BŠ, časť Penzi- 
ón, tel.č.: 0915 615 521

Ubytujem krátkodobo, dlhodobo v  
centre mesta, tel.č.: 0915 615 521

Predám 3-izbový byt v Banskej Be- 
lej. Plastové okná, podlahy, dlažba, krb, 
vstavaná skriňa, veľká loggia. Cena do-
hodou, tel. č. 0911 040 502 

Dám do prenájmu 2-izbový byt na  
ulici Križovatka v B. Štiavnici, tel.č.: 
0910 920 946, 0910 962 247

Prenajmem 3-izbový prerobený byt  
na Drieňovej (Ul. L.Svobodu) za 320,-€/
mesačne, tel.č.: 0908 902 712

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- 
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  
tel.č.: 0907 710 630

Súrne darujem  nábytok - za odvoz,  
tel.č.: 0918 404 532

Predám  suché palivové drevo, napí- 
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Predám motocykel JAWA 350 s TP a  
ŠPZ. Veľmi spolahlivá a zachovalá. Čer-
vená farba. Tel.: 0907 476 968

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách


