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V piatok 11. novembra 2011 
navštívi naše mesto prezident 
SR Ivan Gašparovič. 

O 10:00 hod. ho príjme primátor-
ka nášho mesta v banskoštiavnickej 
radnici. O 10:30 hod. sa uskutoční 
slávnostný ceremoniál odovzdania 
čestného občianstva mesta Banská 
Štiavnica prezidentovi SR. Po tomto 
slávnostnom ceremoniáli sa odobe-

rie prezident SR na Strednú odbor-
nú školu lesnícku, kde odovzdá do 
užívania vynovenú a zrekonštruo-
vanú fasádu tejto školy s následnou 
prehliadkou areálu objektu. Sláv-
nostného ceremoniálu na Starom 
zámku ako aj v areáli Strednej od-
bornej školy lesníckej sa zúčastní aj 
predseda Banskobystrického samo-
správneho kraja Vladimír Maňka.

Vážení spoluobčania, dovoľujem 

Prezident SR 
navštívi Štiavnicu

si vás pozvať na obi-
dve tieto poduja-
tia v Rytierskej sále 
Starého zámku ako 
aj v areáli Strednej 
odbornej školy les-
níckej v tento sláv-
nostný deň pre naše 
mesto.

Mgr. Nadežda 
Babiaková

Ivan Gašparovič si prevezme čestné občianstvo mesta

Vo štvrtok 3. novembra 2011 
o 13:00 prišiel do Banskej 
Štiavnice očakávaný kamión 
s potravinovou pomocou pre 
znevýhodnených občanov a 
ich rodiny. Pravdou je, že o 
takúto pomoc žiadali mnohé 
mestá a obce na Slovensku a 
uspokojiť všetkých je organi-
začne i časovo náročné, preto 
sa vedenie Mesta Banská 

Štiavnica veľmi snažilo o 
skrátenie tejto čakacej doby. 
Podarilo sa. Kamión dorazil 
ešte pred prvým snežením.

Mestský rozhlas o udalosti opa-
kovane informoval a vyzýval, aby 
si občania zabezpečili odvoz a po-
traviny vyzdvihli pred zbrojnicou 
Dobrovoľného hasičského zboru na 
ulici Andreja Sládkoviča v Banskej 

Štiavnici, a to v dňoch 3., 4. a 8. no-
vembra v stanovenom čase. Išlo o 
20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín 
na osobu. Potraviny boli zabezpeče-
né ochranným balením EÚ a infor-
máciou o záručnej dobe. Podľa slov 
poverenej pracovníčky Klientského 
centra Mestského úradu pani Má-
rie Šimáškovej po opakovaných ma-
smediálnych výzvach v stanovenom 
termíne od 8. júla do 31. augusta 

(pričom sa zoznam aktualizoval až 
do konca októbra) prijali a potvrdili 
538 takýchto žiadostí.

Ľudia prichádzali so zmiešanými 
pocitmi, mnohí trochu zahanbene, 
ba objavili sa aj slzy dojatia a ľútos-
ti nad životnou situáciou, v ktorej sa 
ocitli. Niet sa čomu čudovať, veď via-
cerí z nich celý život statočne pracova-
li, ale ich dôchodky sú skôr almužnou, 
než zaslúženou odmenou.  	3.str.

Potravinová pomoc pre mesto

OZNAM

Štiavnické noviny už v stredu
Vážení čitatelia. Budúce číslo Štiav-
nických novín č.41/2011 vyjde 
už v stredu 16. novembra 2011 
poobede. Nakoľko vo štvrtok 17. 
novembra 2011 je štátny sviatok 
(Deň boja za slobodu a demokra-
ciu), rozhodli sme sa pre túto zme-
nu. Dúfame, že vás potešíme.

Michal Kríž
šéfredaktor Štiavnických novín
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7. novembra: redakčná rada 
VIO TV. 

Pracovné rokovanie súvisiace 
so zabezpečením opravy prístu-
povej cesty k sídlu HaZZ v Ban-
skej Štiavnici. 

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie prípravného výboru pre za-
bezpečenie osláv 250. výročia 
vzniku Baníckej akadémie, Sala-
mandrových osláv 2012 a 5. stret-
nutia banských miest a obcí Slo-
venska. 

8. novembra: zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici. 

9. novembra: účasť na dni otvo-
rených dverí na Gymnáziu A. 
Kmeťa, ktorý sa uskutočnil v 
rámci dvojdňového podujatia Dni 
Andreja Kmeťa. 

Pracovné rokovanie s fi rmou 
Redox. 

Slávnostné prijatie členov Klu-
bu dôchodcov z Bratislavy, ktorí 
boli na návšteve nášho mesta. 

10. novembra: príprava organi-
začného zabezpečenia návštevy 
prezidenta SR.

11. novembra: mimoriadne za-
sadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici pri 
príležitosti slávnostného aktu 
odovzdania čestného občianstva 
mesta Banská Štiavnica preziden-
tovi SR Ivanovi Gašparovičovi, 
ktoré sa uskutočnilo v Rytierskej 
sále Starého zámku. 

Program na Strednej odbornej 
škole lesníckej, slávnostné pre-
strihnutie pásky pri príležitosti 
rekonštrukcie fasády školy prezi-
dentom SR, predsedom Bansko-
bystrického samosprávneho kraja 
a primátorkou mesta, prehliadka 
školy. Andrea Benediktyová 

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Vo štvrtok 3. novembra 2011 
sa vedenie mesta Banská 
Štiavnica stretlo so skupinou 
žurnalistov, ktorých do nášho 
historického mesta priviedla 
pani Emília Bednárová, vedúca 
Kultúrneho a tlačového centra. 

Témou stretnutia bola histó-
ria, baníctvo, kultúra, národnostné 
otázky, propagácia mesta a cestov-
ný ruch. O Banskej Štiavnici infor-
movali Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka, JUDr. Dušan Lukač-
ko, zástupca primátorky, Mgr. Ele-
na Kašiarová, riaditeľka Štátneho 

ústredného banského archívu, Mgr. 
Mikuláš Čelko, vedúci pobočky Štát-
neho archívu, PhDr. RNDr. Ján No-
vák, CSc. bývalý riaditeľ Slovenské-
ho banského múzea a ŠUBA a Ing. 
Ján Sedílek, Informačné centrum. 
Okrem pani Bednárovej otázky klá-
dli Fabian Kretschmer, rakúsky žur-
nalista zo Standardu, Eva Patayová 
Fábiánová z Ľudových novín (Ma-
ďarsko), Imrich Fuhl, slovenský 
žurnalista z Maďarska, Demjén Da-
niel a Tomáš Šarluška z Úradu pre 
zahraničných Slovákov a Boris Riz-
man zo slovenskej spravodajskej te-
levízie Patriot.  Miron Breznoščák

25. októbra 2011 o 00:25 bolo 
telefonicky oznámené, že v Ban-
skej Štiavnici vo vchode domu č. 3 
na Ul. Učiteľská sa nachádza oso-
ba, ktorá je silne pod vplyvom al-
koholu. Hliadka Mestskej polície 
na mieste zistila, že na schodišti 
uvedeného domu spí osoba. Zis-
tením totožnosti sa ukázalo, že 
ide o A.B.. Vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona a 
osoba miesto opustila. 

25. októbra 2011 o 10:10 bolo 
zistené, že v Banskej Štiavnici na 
Ul. Úvozná sa šíri zápach. Preve-
rovaním bolo zistené, že D.V. ma-
jiteľka domu na Ul. Úvozná vy-
púšťa svoj septik na ulicu. Vec 
bola príslušníkmi Mestskej polí-
cie zadokumentovaná a v zmys-
le vecnej príslušnosti odstúpená 
príslušnému orgánu na preroko-
vanie. 

27. októbra 2011 o 17:25 v 
Banskej Štiavnici Ul. Horná Huta 
bolo zistené, že tu dochádza k za-
dymovaniu danej ulice. Prevere-
ním bolo zistené, že L.B. na Ul. 
Horná Huta páli pohrabané lístie 
zo stromov. Vec bola zadokumen-
tovaná a vybavená v zmysle prie-
stupkového zákona. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Zmena v dopravnom značení 
na križovatke Ulíc Akade-
mická, Kammerhofská a 
Andreja Kmeťa.

Iste vám neušlo, že v mesiaci ok-
tóber bola daná do užívania ulica 
Akademická po dlhodobej plánova-
nej rekonštrukcii. Následkom vyko-
naných analýz v doprave pri soche 
Andreja Kmeťa bola Okresným do-
pravným inšpektorátom schválená 
zmena v dopravnom značení, kde 
za hlavnú cestu bola určená ces-
ta vedúca od historickej časti mes-
ta cez Ulice Andreja Kmeťa a Kam-
merhofská smer na Križovatku a za 
vedľajšiu cesta bola schválená ulica 
Akademická, to znamená, že hlav-
ná cesta v súčasnej dobe vedie pria-
mo od historického jadra mesta až 
na Križovatku a vedľajšia cesta pri 
soche Andreja Kmeťa vedie na Ulicu 

Akademickú vedľa kostola. 
Motoristickej verejnosti v Banskej 

Štiavnici táto zmena bude určite na 

úžitok hlavne v zimných mesiacoch 
pri dodržiavaní plynulosti a bezpeč-
nosti v cestnej premávke. Gejza Volf

Záujem žurnalistov 
o Banskú Štiavnicu

Zmena v dopravnom značení

Hlavná cesta vedie priamo od centra mesta až na Križovatku. foto peter lalo

Zahraniční žurnalisti na Radnici. foto michal kríž
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Po vlaňajšom úspechu neob-
vyklej objednávky predsedu 
BBSK Ing. Vladimíra Maňku na 
grafi ckú realizáciu diplomov v 
rámci ceny predsedu BBSK 9 
osobnostiam nášho kraja, ktorú 
zvládli študenti odboru konzer-
vátorské a reštaurátorské 
práce zameranie na papier, 
staré tlače a knižné väzby na 
výbornú, sme boli poctení 
touto úlohou aj tento rok. 

11. novembra 2011 bude ocene-
ná pätica významných osobností 
aj tento rok. Z rúk predsedu BBSK 
prevezmú diplomy, ktoré výtvarne 
spracoval náš študent Marek Kocka 
na predmete kaligrafi a pod odbor-
ným vedením Ing. arch. Ivana Hru-
šovského. 

Diplomy sú napísané na ručnom 
papieri, ktorý vyrobili naši študen-
ti v papierenskej dielni. Sú napí-
sané typom písma unciála, ktorý 
je zvlášť vhodný svojou grafi ckou 
tvárnosťou na tituly a názvy. Vyu-
žíva sa od 4. storočia. Unciála pat-
rí do rúk talentovaným výtvarní-
kom. Keďže všetky diplomy majú 

byť rovnakej kvality, sú písané tu-
šom a akvarelovými farbami, je ná-
ročné dodržať tvary písmen a roz-
paly medzi nimi. Študent 3 ročníka 
Marek Kocka vynikajúco zvládol 
realizáciu diplomov. Preverili jeho 
zručnosť a trpezlivosť, veď veľko-
sť písma sa pohybuje od 1,2 cm až 
po 2 cm. Súčasťou listiny je aj pečať 
z červeného bankového vosku s pe-
čatidlom BBSK.

Úsilie našich pedagógov je vďa-
ka takýmto udalostiam korunova-
né puncom kvality a výnimočnosti 

i na medzinárodnej úrovni. Mesto 
Banská Štiavnica minulý rok priví-
talo nórskeho kráľa Haralda s man-
želkou. A boli sme pri tom. Doslo-
va. Kráľ Harald osobne prevzal z 
rúk dvojice našich študentov Fak-
similie Mestských a banských práv 
Banskej Štiavnice na pergamene, 
ktorú vytvorila ako maturitnú prá-
cu Lucia Bujňáková, venovanie na-
písané zlatým tušom podčiarklo 
slávnostný okamih, pri ktorom stá-
la SPŠ Samuela Mikovíniho v Ban-
skej Štiavnici. Beata Chrienová

NOVINKY

epigramy
Nade Kvakovej

Diplomy Predsedu BBSK opäť v rukách študentov SPŠ Samuela Mikovíni-
ho v Banskej Štiavnici. foto beata chrienová


1.str. No prišli aj mladší, ktorí aj 
napriek snahám nájsť si prácu ale-
bo kvôli zdravotným problémom ne-
dokážu zabezpečiť svoje rodiny. Aj v 
tejto ponurej atmosfére všetko pre-
biehalo pokojne, a až na pár nespo-
kojných výnimiek, bez problémov. 
Za pomoci pracovníkov Mestského 
úradu, Mestskej polície, Technických 
služieb a obetavých členov DHZ si 
občania organizovane preberali pri-
delené potravinové balíky. S odvo-
zom im pomáhali príbuzní, známi, 
vodiči minibusov, taxikári, našli sa 
aj rôzne káričky. Dojímavý bol prí-

beh starenky, ktorá prišla s nákup-
nou taškou a chcela v nej odniesť prí-
del pre seba a svoje dve susedky, čo je 
spolu 120 kg. Našťastie, pán Vladi-
mír Poprac z DHZ jej pomohol ten-
to problém vyriešiť. Prišli aj občania, 
ktorí si z rôznych dôvodov v stano-
venom termíne žiadosť nepodali a 
tak im na túto pomoc nevznikol ná-
rok. Podľa slov viceprimátora JUDr. 
Dušana Lukačku chce vedenie Mes-
ta Banská Štiavnica podať pomocnú 
ruku všetkým žiadateľom a o potra-
vinovú pomoc požiadať opätovne. 
Takže nikto nebude ukrátený.

Názory na takýto spôsob pomo-
ci boli rôzne, niektoré prinášame 
v našej ankete (na str.8). Aký má 
zmysel? Čo ďalej? Pomôže to? Ver-
me, že áno.(Možno viac morálne, 
než materiálne.) Veď kým si ľudia 
dokážu podať pomocnú ruku, pre-
javiť trochu účasti a ľudskosti, po-
tom to zmysel má. Dovoľte mi na 
záver citovať myšlienku Matky Te-
rezy, ktorá celý svoj život zasväti-
la pomoci iným. „Veľa ľudí na svete 
zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa 
viac ich zomiera od túžby po troške 
lásky.“ Janka Bernáthová

Potravinová pomoc pre mesto

Sviatok ľudskej výnimočnosti

Podávanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácií z rozpočtu Mesta 
Banská Štiavnica na rok 2012.

Dňa 16. júla 2011 nadobudlo účin-
nosť VZN č.2/2011 o poskytova-
ní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica. V zmysle článku 6 tohto 
VZN je termín podávania žiadostí o 

poskytnutie dotácie v roku 2012 sta-
novený na 30. novembra 2011. 

Záujemcovia o dotáciu z rozpoč-
tu mesta musia teda podať žiadosť 
o dotáciu na rok 2012 do konca no-
vembra 2011 na MsÚ, a to poštou 
alebo podať osobne v podateľni úra-
du (Klientske centrum). Žiadosť sa 
podáva na predpísanom tlačive a jej 

súčasťou je aj rozpočet akcie, na kto-
rú sa dotácia požaduje. Tlačivá sú 
uverejnené na www.banskastiavni-
ca.sk, alebo si ich môžete vyzdvih-
núť v Klientskom centre. Bližšie in-
formácie na ekonomickom oddelení 
MsÚ, 045/694 96 30.

Kamila Lievajová
ekonomické oddelenie MsÚ

Dotácie z mestského rozpočtu

1. a 2. volebný obvod
Poslanci Mestského zastupi-

teľstva v Banskej Štiavnici: Rená-
ta Antalová, Juraj Čabák, Peter 
Mravec, Peter Ivaška, pozývajú 
občanov 1. a 2. volebného obvo-
du nášho mesta (centrum mes-
ta a Križovatka), ale nielen ich, 
na diskusiu k aktuálnym otáz-
kam činnosti samosprávy, činnos-
ti poslancov po 1. roku volebné-
ho obdobia 2010 -2014, k návrhu 
rozpočtu mesta na r. 2012 a k rôz-
nym iným témam zaujímajúcim 
občanov mesta.

Stretnutie sa uskutoční 22. no-
vembra 2011 (utorok), v čase od 
15:00 do 17.00 hod. v Kultúrnom 
centre, na 1. poschodí, v miest-
nosti č.2. (bývalá kaplnka).

3. a 4. volebný obvod
Poslanci Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici: Mgr. He-
lena Chovanová, Ing. Slavomír Pa-
lovič, Ing. Miriam Blaškovičová, 
pozývajú obyvateľov mesta 3. a 
4. volebného obvodu (Povrazník, 
Štefultov a Sitnianska) na disku-
siu. Svoje pripomienky, požia-
davky a návrhy k životu v mes-
te môžete predložiť poslancom 
Mestského zastupiteľstva 24. no-
vembra 2011 od 17:00 do 19:00 v 
Hasičskej zbrojnici na Štefultove.

Poslanci MsZ

Pozvánka na 
stretnutie s 
poslancami

Overený
Jeden slogan poplatný je
každej dobe.
Najlepšie sa bohatne 
na chudobe.

Filozof 
Mne na živote nezáleží,
šomre, stále repce,
mne na živote nezáleží,
nech si zomrie, kto chce.

Mnoho ľudí stráca kontrolu nad svo-
jím životom, ale to len preto, že už 
dávno stratili kontrolu nad samými 
sebou. Michal Boháč

Myšlienka 
týždňa
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V dňoch 12. - 13. októbra 2011 
sa v českých Hejniciach uskutoč-
nil už 14. ročník súťaže v práci s 
motorovou pílou Hejnický dřevo-
rubec. V medzinárodnej konku-
rencii si banskoštiavnickí pilčíci 
– žiaci Spojenej školy, SOŠ Ľ. Gre-
inera – počínali ozaj skvele. Súťa-
žilo sa v už známych disciplínach 
ako je stínka (spílenie stromu na 
presnosť), výmena reťaze, kombi-
novaný rez, presnosť rezu na pod-
ložke a odvetvovanie. Súťažia-
ci, žiaci 4. ročníka, Ján Bajnok a 
Michal Ivan pod vedením majstra 
odborného výcviku p. Santorisa 
nie sú v podobných súťažiach za-
čiatočníkmi. Úspešne nás repre-
zentovali počas celého štúdia na 
našej škole. Stretávali sme ich pri 
nácvikoch a ukážkach v priesto-
roch školy. Tvrdá práca priniesla 
ovocie. Prvé miesto jednotlivcov 
si odniesol Michal Ivan a o vlások 
nám uniklo víťazné umiestnenie 
v celkovom hodnotení družstiev. 
Z jedenástich sme skončili na 
krásnom treťom mieste. Úspešný 
víťaz si okrem hodnotných cien 
českých usporiadateľov odniesol 
aj cenu "domácu" v podobe vo-
dičského oprávnenia skupín C, E, 
ako sponzorského daru.

Atraktivitu celej súťaže spes-
trili sprievodné súťaže a súťaže v 
disciplíne Timbersportu – Single 
Buck (rezanie ručnou pílou) nielen 
pre žiakov škôl, ale aj pre divákov. 
Veľkým prekvapením pre divá-
kov i súťažiacich bol štvornásob-
ný majster Európy, dvojnásobný 
medailista z majstrovstiev sveta 
v Timbersporte a držiteľ svetové-
ho rekordu v disciplíne Stock Saw 
(rez pílou na dva rezy) Martin Ko-
márek. 

Sme hrdí na našich žiakov, pra-
jeme im úspešnú profesijnú cestu 
a dúfame, že budú mať nasledov-
níkov. Dušan Kabina

Z českých 
Hejníc s 
víťazstvom

Ján Bajnok a Michal Ivan. 
foto dušan kabina

Komisia športu
Tohtoročné siedme zasada-
nie Komisie športu sa konalo 
25. októbra v priestoroch futba-
lového štadióna. 

Prítomní: Renáta Antalová – pred-
seda, Ľubomír Barák – podpredseda, 
Miloš Janovský, Ján Čamaj, Ingrid 
Kosmeľová, Peter Sliacky – športo-
vý referent, Viktória Michalská - za-
pisovateľka. Hostia: Marián Šurka, 
Richard Tóth, Ján Bartko. 

K zasadaniu bol určený nasle-
dovný program: otvorenie, kontro-
la úloh, riešenie aktuálnych prob-
lémov a otázok, zoznámenie sa s 
činnosťou, plánmi, stolnoteniso-
vého klubu STKM (Marián Šurka), 
rôzne a záver.

Zasadania komisie sa zúčastni-
li aj zástupcovia AUTO-MOTO klu-
bu – Richard Tóth a Ján Bartko, 
významného športového klubu v 
Banskej Štiavnici. Porozprávali nám 
o ich činnosti, problémoch aj úspe-
choch. Dosahujú výborné výsled-
ky vo vrcholovom športe v mužskej 
kategórii. Zúčastňujú sa na medzi-
národných pretekoch aj dvakrát do 
mesiaca. Preteky, ktoré organizujú, 
majú vždy vysokú účasť verejnosti. 
Doteraz ich Mesto Banská Štiavnica 
fi nančne nepodporovalo, aj keď jaz-
dia vždy pod jeho hlavičkou. 

V súčasnej dobe majú však plán 
vybudovať trať. Podporí mesto Ban-
ská Štiavnica tento projekt? Snažia 
sa hľadať aj fi nančnú podporu od 
sponzorov, ale je potrebná aj pod-
pora mesta. Vedelo by mesto pod-
poriť klub aspoň 20% fi nančných 
nákladov? 

Ďalej svoj klub prezentoval p. Ma-
rián Šurka. Jeho STKM je najlepším 
klubom stolného tenisu na stred-
nom Slovensku a budú patriť do top 
špičky na SR. Vyhrali slovenský po-
hár. Momentálne trénuje 14 hráčov, 
ale chceli by prijať aj 16 detí a začať 
s nimi trénovať. Nábor detí by chce-
li robiť každý rok. Lenže problémom 
sú priestory – telocvičňa, ktorú by 
potrebovali využívať trikrát do týž-
dňa a keďže by išlo o deti, tak v po-
poludňajších hodinách, pretože deti 
už nemôžu chodiť na tréningy večer. 
Malo by to byť stále miesto, kde by 
sa na každom tréningu mohli rozlo-
žiť stoly. Pomôže mesto s vytvore-
ním podmienok? Tak isto sú veľkým 
problémom fi nancie, časté cestova-
nie, štartovné, výstroj si vyžadujú 
pomerne vysoké fi nančné náklady. 
Mohlo by mesto fi nančne podporiť 

klub aspoň 35% z rozpočtu klubu? 
65% by si vedeli zohnať sponzorsky. 
Extraliga sa v meste hrať nedá, nie 
sú vytvorené podmienky. 

Spomenulo sa tam aj platenie náj-
mu plaveckého oddielu – p. Čamaj, 
v plavárni za miestnosť a keď sa ko-
najú akcie. Plavecký tréning nie je 
podnikateľská činnosť, ale platiť 
napriek tomu musí. Plavci majú vý-
borné výsledky a reprezentujú naše 
mesto na rôznych súťažiach. Nemo-
hol by ísť prenájom, ktorý musia 
platiť, z rozpočtu mesta? 

Ďalej sa hovorilo o žiadostiach o 
fi nančný príspevok od športových 
klubov v Banskej Štiavnici, ktorých 
prišlo v tomto roku pomerne málo. 
Je potrebné zdôrazniť, že tento 
rok opäť športové kluby v Banskej 
Štiavnici môžu zasielať žiadosti o 
fi nančný príspevok do 30. novem-
bra 2011! Žiadať o poskytnutie do-
tácie možno len písomnou formou 
na základe podmienok a v termí-
noch zverejnených mestom podľa 
tohto VZN č.2/2011 o poskytova-
ní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica. Bližšie informácie a vzor 
žiadosti nájdete na www.banskas-
tiavnica.sk – občan – dokumenty, 
tlačivá – tlačivá. 

Uznesenie: 
Komisia športu žiada mesto  -
Banská Štiavnica vyčleniť z roz-
počtu mesta na rok 2012 polož-
ku pre šport vo výške 42 000 € 
pre potreby súťažného a rekre-
ačného športu, ktoré budú slúžiť 
na rok 2012. 
Ďalej odporúča tú istú fi nanč- -
nú čiastku vyčleniť pre šport aj v 
rozpočtoch na rok 2013 a 2014. 

Komisia športu berie na vedo-
mie bez pripomienok:

Všeobecne záväzné nariadenie  -
Mesta Banská Štiavnica, ktorým 
sa vydáva: prevádzkový poria-
dok pohrebísk v meste. 

Viktória Michalská

Komisia rozvoja a výstavby
Zasadnutie sa konalo 25. októb-
ra 2011 v zasadačke Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici. Ko-
misia sa zaoberala územným 
plánom mesta, jeho plánovaný-
mi zmenami a doplnkami. 

K tomuto bodu komisia odporu-
čila spracovať aj územný plán zóny 
historické jadro mesta. Ďalej komi-
sia prerokovala informatívnu sprá-

vu o úprave priestoru pred bývalou 
Tabakovou továrňou na Dolnej uli-
ci. Členovia komisie sa dohodli, že 
spracujú zadávacie podmienky pre 
vypracovanie zastavovacej štúdie 
tohto priestoru. Prerokovala sa štú-
dia záhradných úprav pri Frauenber-
gu, ktorú spracoval Ing. Preiss. Ďal-
ším bodom programu bola príprava 
na zimnú údržbu v meste. K tomuto 
bodu komisia odporučila vyzvať ma-
jiteľov objektov na opravu, prípadne 
doplnenie zachytávačov snehu, na 
povinnosť odstraňovať cencúle, ako 
aj povinnosť odhŕňania chodníkov 
zmysle platného VZN. Komisia sa 
opakovane zaoberala prestavbou ro-
dinného domu na Vodárenskej ulici. 
Posledným bodom programu bolo 
prerokovanie návrhu VZN, ktorým 
sa vydáva Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v meste Banská Štiavni-
ca, ktoré komisia odporučila mest-
skému zastupiteľstvu schváliť. 

Sidónia Kiripolská 

Komisia kultúry
Na svojom šiestom tohtoročnom 
zasadnutí sa zišli dňa 7. novem-
bra 2011 členovia Komisie kul-
túry, aby za prítomnosti vedú-
ceho OKCRaŠ Ing. Rastislava 
Marka vyhodnotili uplynulé kul-
túrne leto v spleti podujatí naj-
rôznejšieho druhu, ktoré boli aj 
na základe odoziev verejnosti 
hodnotené prevažne pozitívne. 

Vypočuli si niektoré pripravova-
né návrhy zo strany OKCRaŠ pre 
budúce obdobie, spoločne sa za-
mysleli nad koncepciou každoroč-
ného odovzdávania cien za zásluhy 
v oblasti kultúry, ktorá by mala do-
stať konkrétnu podobu na najbliž-
šom zasadnutí komisie a témou bol 
aj kalendár kultúrnych podujatí na 
nasledujúce obdobie. Samostatným 
bodom rokovania bolo tiež pripo-
mienkovanie pripraveného návrhu 
VZN Mesta Banská Štiavnica o pre-
vádzkovom poriadku pohrebísk a 
v bode rôzne sa členovia navzájom 
informovali o rozpracovaní najbliž-
ších kultúrnych podujatí a návrhov 
na skvalitnenie služieb spadajúcich 
pod oblasť kultúry v našom meste. 
V závere zdôraznili blížiaci sa ter-
mín ukončenia prijímania žiados-
tí o fi nancie z rozpočtu mesta na 
kultúrne aktivity pre nasledujúci 
rok 2012, ktorým je 30. november 
2011, a nutnosť uverejniť výzvu v 
miestnych médiách.

Katarína Kissová

Zo zasadnutia komisií
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V poslednej dobe v médiách 
prebehla informácia 
o významnom ocenení 
gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia, ktoré patrí k špičke 
na Slovensku. Prinášame 
vám rozhovor s primárom 
gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Nemocnice 
v Banskej Štiavnici 
MUDr. Mariánom Špilom.

Pán primár, ako funguje toto 
oddelenie?
Pôrodnica v Banskej Štiavnici ešte 
pred niekoľkými desiatkami rokov 
začínala so 150 pôrodmi. Bolo to 
veľmi málo pre túto oblasť, pre-
tože niektoré rodičky odchádza-
li rodiť i mimo Banskej Štiavni-
ce. Postupne sa za pomoci mesta 
a sponzorov začalo oddelenie pre-
stavovať, čím sa pôrodnosť začala 
postupne zvyšovať. Po roku 2000 
sme dosiahli 300 pôrodov , čím sa 
naše oddelenie stalo dosta-
točne erudované a nemu-
seli sme sa báť, že dôjde 
k jeho zrušeniu. Minu-
lý rok sa nám podarilo 
prekonať hranicu 500 
pôrodov a tento rok je 
pôrodnosť ešte vyššia a 
presiahne hranicu 600 
pôrodov.

Odkiaľ prichádzajú 
rodičky? 
77% rodičiek prichádza 
z iných regiónov Slo-
venska, z Košíc, Pre-
šova, Banskej Bystrice, 
zo Žiaru nad Hronom, 
z celého blízkeho re-
giónu, ale aj z Brati-
slavy.

Aké služby pre bu-
dúce mamičky po-
skytujete? 
Budúce mamičky prichádzajú do 
našej pôrodnice rodiť hlavne pre-
to, že je tu personál veľmi ústreto-
vý. Vytvorili sme pre budúce ma-
mičky domáckejšie prostredie, čo 
rodičkám vyhovuje . Máme aj izby, 
kde môžu prebývať aj so svojimi ro-
dinnými príslušníkmi. Často sa stá-
va, že sa k nám rodičky vracajú, kto-
ré už raz u nás rodili pred pár rokmi 
a prídu znovu spolu ako celá rodi-
na. Nadštandardných izieb máme 

6, je veľký záujem o ne a neustále sú 
plne obsadené. Potrebovali by sme 
aj viacej takýchto izieb, ale nemáme 
sa kde momentálne rozšíriť Na nad-
štandardné izby je poradovník, tak-
že sa musí aj čakať.

Ako prebieha samotný pôrod?
Budúce mamičky rodia v polosede, 
nie klasickým spôsobom poležiač-
ky. Vytvorili sme si aj predpôrod-
né ubytovanie na 2 posch., 3 izby, 
je veľký záujem o tieto izby, hlavne 
pre rodičky z väčších diaľok. Pôro-
dy prebiehajú aj za účasti budúcich 
oteckov a tvoria 80%.

 
Aké sú poplatky za tieto služby? 
Cena nie je vysoká pohybuje sa 

16,60€ na deň za celú izbu v pred-
pôrodnom a aj na popôrodnom 
ubytovaní.

Čo by ste potrebovali zlepšiť? 
Pokiaľ boli ústretoví sponzori a po-
máhalo nám aj mesto, tak oddele-
nie sa budovalo, v súčasnosti je si-
tuácia dosť zložitá, nakoľko nám 
odchádzajú sestry, pretože majú 
veľmi nízke ohodnotenie, v prie-
mere 320 – 400 € mesačne, čo je 
na hranici minimálnej mzdy. Prob-
lém je aj s materiálnym vybavením, 
nakoľko máme málo fi nančných 
prostriedkov.

Čo pre vás znamená získané 
ocenenie? 
Je to ocenenie za našu dobre vyko-
nanú prácu a starostlivosť o rodičky 
a novorodencov. Personál je u nás 
na úrovni a naozaj nás to veľmi po-
tešilo , že si našu prácu verejnosť vie 
oceniť.

Aké plány máte do budúcnosti? 
Do budúcnosti si želáme, aby sme 
od januára budúceho roku preži-
li, hlavne potrebujeme personálne 
zabezpečenie a fi nančné krytie na 
mzdové prostriedky, aby nám ses-
try neodchádzali preč.

Čo by ste odkázali budúcim 
mamičkám?
Aby sa nebáli k nám prísť, bude-
me veľmi radi, ak prídu rodiť do na-
šej nemocnice. Urobíme všetko pre 
to, aby oddelenie aj v novom roku 
mohlo fungovať naďalej a takto ší-
riť dobré meno mesta Banská Štiav-
nica.  Michal Kríž

Naša pôrodnica najlepšia
Od apríla t.r., keď sa otvorili 

priestory zrekonštruovaného Pen-
ziónu Na Trojici s útulnou reštau-
ráciou a modernou kaviarničkou, 
jej majitelia Erik a Noro chutnou 
kuchyňou a kvalitnými službami 
si získavajú čoraz väčšiu kliente-
lu. Ako jediná reštaurácia v našom 
meste ponúkajú sviatočný nedeľ-
ný obed vo forme švédskych sto-
lov. Mali sme dôvod k oslave, a tak 
sme sa minulú nedeľu rozhodli, že 
využijeme túto ponuku. Menu po-
zostáva z predjedla (k dispozícii bol 
plnený pečený zemiak a sendvič s 
bryndzovou nátierkou s olivami a 
hroznom), slepačieho vývaru, do 
ktorého ste si mohli nabrať rezan-
čeky, mäsko a zeleninu, hlavné je-
dlo predstavovala bravčová roláda, 
k tomu výborná slivková omáčka, 
prípadne čerstvá zelenina, kuraci-
na "sosua" (s ananásom), tri druhy 
príloh. Ako dezert – maková štrúd-
ľa alebo čokoládový puding s ovo-
cím. Všetko "šmakovalo" výborne, 
aj cena bola veľmi prijateľná. 

Túto nedeľnú ponuku, ako nám 
povedali majitelia, využívajú naj-
mä návštevníci nášho mesta. Ak sa 
vám, milí Štiavničania, nechce v ne-
deľu variť, skúste aspoň občas ten-
to netradičný obed. Určite budete 
odchádzať spokojní. Verte, že lac-
nejšie nenavaríte. Nora Bujnová 

Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR v šk.r. 
2011/2012 s cieľom rozpohybo-
vať deti a mládež realizuje pilot-
ný projekt na rozvoj pohybových 
aktivít detí a mládeže. V súvislos-
ti s tým sa realizuje výskum zame-
raný na preukázanie vplyvu sys-
tému organizácie a fi nancovania 
pohybových aktivít žiakov základ-
ných škôl športovými poukazmi 
na množstvo odcvičených jedno-
tiek. V rámci banskobystrického 
kraja boli vybrané dve školy, pri-
čom jedna z nich je Základná ško-
la Jozefa Horáka. V Menu ponuky 
môžu byť zahrnuté všetky špor-
tové útvary, tréningové jednot-
ky a cvičebné jednotky živnostní-
kov, v prípade záujmu o zaradení 
do Menu sa môžete kontaktovať 
do 13. novembra 2011 na t.č. 
0907598567. Jana Machilová

Zaujímavá 
gastronomická 
ponuka

Pilotný projekt

Nemocnica v Banskej Štiavnici dosiahne v tomto roku rekordnú pôrodnosť

Nemocnica získala certifi kát účastníka 
projektu Sprievodca pôrodnicami. foto michal kríž

MUDr. Marián Špila. foto michal kríž
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Myšlienka sa zrodila 
v Českom Krumlove v roku 
2010, keď dvaja mladí umelci 
objavili oznamné tabule na 
periférii mesta, ktoré zívali 
prázdnotou. Keďže sa vo 
svojej tvorbe venovali street 
artu, teda umeniu, ktorého 
výstavným priestorom je 
ulica, umiestnili do týchto 
skriniek svoje artefakty.

To, čo spočiatku pôsobilo ako ne-
významná hra, vstúpilo do kultúr-
neho života mesta a v priebehu roka 
si získalo nielen uznanie kritikov, 
ale aj množstvo prívržencov, a tak 
sa každý týždeň v nedeľu o polnoci 
stretávajú na verejných vernisážach, 
ktoré sú atraktívnou spoločenskou 
udalosťou. Takto sa s umením môžu 
ľudia stretnúť priamo na ulici, mimo 
ofi ciálnych priestorov a umelci sa 
konfrontujú s realitou verejného 
priestoru. Podľa historikov umenia 
ide o unikát, ktorý sa môže zapísať 
do dejín street-artu. „Je to výjimeč-
ná záležitost – i v tom, že si zacho-
vává takovou kvalitu,“ komentuje to 
Radek Wohlmuth, historik umenia.

Neraz sa stalo, že obsah skriniek 
bol natoľko atraktívny pre okoloi-
dúcich, že si dielo zobrali so sebou 
domov…a tak bola ukradnutá aj 
ukradnutá galéria.

Priestor skriniek je otvorený pre 
všetkých, ktorí majú nápad a chuť 

realizovať malú výstavu. Vyjad-
riť svoje umelecké cítenie, či vyjad-
riť pomocou inštalácie nejaký názor 
či postoj, to všetko sa dá. Vystavu-
jú tu umelci z rôznych zemí, oby-
vatelia mesta, študenti, okoloidúci. 
Ktokoľvek, kto prejaví záujem, má 
možnosť. Jeden z cieľov projektu je 
rozšíriť myšlienku do iných miest a 
krajín a vytvoriť sieť medzi jednotli-
vými "ukradnutými galériami". Pro-
jekt si získal fanúšikov aj v zahrani-
čí, a podobné skrinky sú využívané 
nielen v Českom Krumlove a Pra-
he, ale aj rakúskom Linzi, Lisabo-
ne a napokon vďaka aktivite štiav-
nickej umelkyne Kataríny Lenes aj v 

Banskej Štiavnici. Skrinky sú inšta-
lované pred kaviarňou ART Café a 
vernisáže sa konajú každú nedeľu o 
20:59, pričom jednotlivé diela sú vy-
stavené jeden týždeň. Pre všetkých 
zvedavcov a milovníkov netradičné-
ho umenia je vždy pripravé nema-
lé prekvapenie a každá vernisáž je 
v niečom iná. Doteraz v priestoroch 
vystavovali štiavnickí umelci, Kata-
rína a Stig Lenes, Mina Rubenovy, 
Palo Ivaška, Dominika Macáková, 
Milla Dromovich, Brambi&Tamika, 
Andrea Galajdová a Michael Nieme-
ier. Ďalšia vernisáž bude už túto ne-
deľu o 20:59 v Art Café, srdečne vás 
pozývame. Katarína Lenes

Ukradnutá galéria
Čo sa stane, ak dvaja mladí umelci hľadajú priestor na vystavovanie? 

"Ukradnutý" výstavný priestor pred kaviarňou ART Café. foto peter lalo

Iste si už mnohí všimli, že na ih-
risku v Štefultove sa začali práce na 
rekonštrukcii hokejového ihriska. 
Je to projekt, na ktorom sa doho-
dol Športový klub Štefultov v spo-
lupráci s mestom Banská Štiavni-
ca a samozrejme so sponzormi, bez 
ktorých by táto realizácia nebola 
možná. Mrzí nás len to, že k rekon-
štrukcii nedošlo skôr, pretože bolo 
to spojené s vypracovaním projek-
tovej dokumentácie, povolenia a 
odsúhlasenia mesta a hlavne mu-
sel sa získať dostatok fi nančných 
prostriedkov na to, aby sme s tým-
to projektom mohli vôbec začať.

V roku 2010 boli zakúpene 
mantinely a rolba z HK Zvolen. 
Preto sme sa rozhodli z ihriska, 
ktoré slúžilo hlavne na zimné úče-
ly, že ho prebudujeme na multi-
funkčné ihrisko, ktoré sa bude dať 
využívať celoročne. projekt sa od-
víja od vybudovania soklových 
múrov, na ktoré príde oplotenie, 
vybudovanie nových striedačiek, 
garáže pre rolbu, tribúny pre di-
vákov, nové osvetlenie a nakoniec 
vybetónovanie celej plochy.

S prácami sa začalo 6.10.2011 
pod vedením predsedu ŠKŠ Micha-
la Tokára v spolupráci s členmi ŠKŠ 
a dobrovoľníkmi, ktorým touto ces-
tou vopred ďakujeme. Ďalej by sme 
sa chceli poďakovať všetkým spon-
zorom za fi nančné a materiálne 
dary, ktorými podporili tento pro-
jekt: Športový klub Štefultov, mesto 
Banská Štiavnica, Combin, a.s., 
Simkor, a.s., AVG - Krajčovic Vla-
dimír, Michal Tokár, Povinský Lu-
bomír, JUDr. Lukačko Dušan, Ing. 
Murgaš Richard, Mgr.Balžanka Pa-
vol, Ing. Adamský Marian, Ďurica 
Miloš - Durpal, Marian Novotný, 
Jakubíkovci - Elektroindukt, Tóth 
Richard, Binder Ondrej, Gregáň Jo-
zef, Ing. Ján Mojička, Kondek Ras-
tislav, MCNET, Magic Computer, 
Krátky Ján, B. Spol, Sásik Róbert. 
Máme sľúbenú fi nančnú pomoc aj 
od ďalších sponzorov, za ktorú vo-
pred ďakujeme. ŠK Štefultov 

Hokejové 
ihrisko na 
Štefultove

Rekonštrukcia hokejového ihris-
ka na Štefultove. foto milota tokárová

Tanečná súťaž
Tanečná škola Fáber Dance 
School a Mestský úrad, 
oddelenie kultúry, cestovného 
ruchu a športu organizuje 
Celoslovenskú súťaž s 
účasťou zahraničných párov 
v Štandardných a Latinsko-
amerických tancoch O pohár 
primátorky mesta Banská 
Štiavnica, ktorá sa uskutoční 
dňa 19.11.2011 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, 
Banská Štiavnica

Program: 
9:00 Hobby súťaž deti II, Junior  -
I., Junior II až do fi nále 
11:30 bodovacia súťaž Deti II D,  -

Junior I. D, ŠTT až po fi nále, bo-
dovacia súťaž Deti II D, Junior I. 
D, LAT až po fi nále
13:30 bodovacia súťaž Dospe- -
lí – D, C, ŠTT, bodovacia súťaž 
Dospelí – D, C, LAT
17:30 bodovacia súťaž Do- -
spelí – B, A, ŠTT, bodova-
cia súťaž Dospelí – B, A, 
LAT

Vstupné: 4 € dospelí
Deti do 15 rokov: 0,- € v sprievo-
de rodiča
Viac informácií: info@faber-
dance.com, Mgr. Erika Gábo-
ríková,0911 11 44 60,
www.faber-dance.com, 
www.banskastiavnica.sk



7číslo 40 • 10. november 2011
sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Je všeobecne známe, že Banská 
Štiavnica má toľko priorít a výni-
močností ako žiadne iné mesto na 
Slovensku. Zrodilo sa tu množstvo 
svetových vynálezov a prvenstiev. 
Je tu množstvo unikátnych histo-
rických pamiatok, a preto Banskú 
Štiavnicu navštevujú každoročne 
státisíce obdivovateľov. Je zapí-
saná na Listine svetového kultúr-
neho dedičstva, UNESCO a je tiež 
okresným mestom. Toto všetko 
sú pozitívne výnimočnosti nášho 
mesta. Má však ďalšiu absolút-
ne nepochopiteľnú a prinajmen-
šom poľutovaniahodnú výnimoč-
nosť. Na rozdiel od iných, zďaleka 
nie takých významných miest Slo-
venska, má naše mesto len jednu 
jedinú veľkopredajňu, ktorou je 
BILLA, hoci napr. Žiar nad Hro-
nom má okrem tejto predajne aj 
TESCO, LIDL aj KAUFLAND. O 
potrebe výstavby ďalších veľko-
predajní v našom meste písali na 
stránkach Štiavnických novín nie-
len predstavitelia súčasného vede-
nia mesta, ale aj predchádzajúcich 
dvoch vedení mesta, dokonca aj o 
konkrétnych termínoch výstavby 
veľkopredajne TESCO. Bohužiaľ, 
všetko ostalo pri sľuboch. BILLA 
v našom meste nemá konkuren-
ciu a podľa toho vyzerá aj jej sorti-
ment a hlavne ceny. Takéto služby 
si veru obyvatelia nášho okresné-
ho mesta ako aj státisíce návštev-
níkov určite nezaslúžia. Nakoniec 
chcem ešte upozorniť na ďalšiu 
nelichotivú výnimočnosť nášho 
mesta. Dokedy bude ešte tak od-
strašujúco pôsobiť havarijný ob-
jekt nad reštauráciou Ametyst? 
Možno dovtedy, kým nedôjde k 
jeho totálnej deštrukcii a mož-
ných obetiach na životoch. To si 
však určite nikto nepraje.

Štiavnickí lekári a ich pacienti

In Da House
Pozývame vás na ďalšiu divadelnú 
lahôdku – tento krát sa vám u nás 
predstavia herci divadla GUnaGU v 
realistickej komédii: IN DA HOUSE 
Autor: Viliam Klimáček, réžia: Ka-
rol Vosátko, hrajú: Zuzana Maure-
ry, Zuzana Porubjaková, Darina Ab-
rahámová, Hera Turban, miesto a 
čas: Piatok 11. novembra v divadle 
pivovaru ERB o 19:00. Pre deti do 
15 rokov nevhodné. Vstupenky v 
cene 21 € si môžete v predpredaji 
zakúpiť u obsluhy, alebo rezervovať 
na www.pivovarerb.sk, 0917 755 
235, kultura@pivovarerb.sk. Po re-
zervovaní prosíme uhradiť vstupen-
ky do troch pracovných dní, bliž-
šie informácie vám rád poskytne 
náš tím. V deň predstavenia je cena 
vstupenky 26 €. Pivovar ERB

Mexická kuchyňa
Pozývame vás na týždeň Mexickej 
kuchyne, ktorá sa uskutoční 21. až 
26. novembra od 11:00 do 20:00, 
v priestoroch Súkromnej Hotelo-
vej akadémie v Banskej Štiavnici na 
Drieňovej. (reštaurácia Balans). Ste 
srdečne pozvaní a čakáme čo naj-
vyššiu účasť. Čaká na vás široká po-
nuka mexických jedál a nápojov, 
príjemná atmosféra, pekná výzdo-
ba, milá a ochotná obsluha. Tak ne-
váhajte a potešte nás vašou účas-
ťou. Dopredu za účasť ďakujeme.

Žiaci III. ročníka, SHA

Bytová správa, s.r.o., ponúka na 
prenájom nebytové priestory:

nebytový priestor v bytovom  -
dome na Dolnej ul. č.2, súp. 
č.1576, postavený na p. č. C-KN 
3983/1 v Banskej Štiavnici, v cel-
kovej výmere podlahovej plo-
chy 106,22 m2 (bývalý autoservis 
na OPP). Vhodný na garáže, ob-
chod, služby výrobná činnosť. 
nebytové priestory v adminis- -
tratívnej budove Dolná č.2, Ban-
ská Štiavnica (bývalé kancelárie). 
Vhodný na kancelárie, nenároč-
nú výrobu, služby

Info: 0903 696 183, 045/6911971.

Svätoantonská heligónka
Dňa 13. novembra 2011 sa usku-
toční v KD vo Svätom Antone o 
14:00 9. ročník Svätoantonskej he-
ligónky. Na podujatí vystúpia heli-
gonkári z okolia, pozvaní hostia a 
sprievodné súbory. Vstupné je dob-
rovoľné.  Organizátori

Jablko štiavnického regiónu
Uskutoční dňa 12. - 13. novembra 
2011. Vzorky môžete priniesť 11. 
novembra 2011 (piatok) na Požiarnu 
zbrojnicu Štefultov. V čase od 16:00 
– 20:00. Tešíme sa na vzorky členov 
aj nečlenov organizácie záhradkárov. 
Vyhodnotenie bude 13. novembra 
2011 o 15:00. SZZ – ZO Štefultov 

Prevencia a pomoc pri 
bolestiach svalov a kĺbov
JADUZA – Aneta Dunová, Plaváreň 
(Mestské kúpele), Banská Štiavni-
ca, tel.č.: 0907 236 826

Poďakovania
Opäť je tu krásna jeseň a s ňou me-
siac október venovaný úcte k star-
ším. Je to už po tretíkrát, čo sa v 
nádhernom prostredí Starého zám-
ku v našom meste uskutočnilo 
Stretnutie generácií. Pri vstupe nás 
milo privítala hostiteľka akcie Mgr. 
Evka Lovasová, ktorá nám priblíži-
la históriu vzniku Starého zámku, 
previedla nás výstavou olejomalieb. 
Posedenie sa uskutočnilo v sláv-
nostne prestretej Rytierskej sále. 
Zaujímavým programom nás pote-
šili študenti Gymnázia A. Kmeťa a 
SPŠ S. Mikovíniho, niektorí z nás 
si vyskúšali prácu pri hrnčiarskom 
kruhu. Študenti Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb pre nás pri-
pravili výbornú kapustnicu. Akcia 
sa zavŕšila tombolou so zaujímavý-
mi cenami. Za tento deň strávený v 
spoločnosti príjemných ľudí ďaku-
jeme a zároveň sa tešíme na ďalšie 
stretnutie. Domov MÁRIE

Chcela by som sa poďakovať Zá-
chrannej službe pod vedením 
MUDr. Vanča, ktorý 14. októbra 
2011 mi urýchlene poskytla pomoc 
pri mojom ochorení. Zároveň ďa-
kujem celému Internému odd., p. 
primárovi MUDr. Streškovi, MUDr. 
Sedlárovej a MUDr. Ruščákovej, 
sestričkám a celému personálu, 
zato, že ste veľmi dobrí ľudia s veľ-
kým "Ľ", začo vám veľmi pekne ďa-
kujem.  Júlia Pukačová

Vedenie Klubu dôchodcov v Šteful-
tove, ako aj všetci členovia KD vy-
slovujú svoje srdečné poďakova-
nie sponzorom, ktorí prispeli KD 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. Predovšetkým ďakujeme pani 
primátorke Mgr. Naďke Babiako-
vej, Ing. Piliarovi a p. Šimáškovej 
za hodnotný vecný dar, obchodnej 
spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratisla-
va, rod. Kukovej z fy. Winner, za 
kvetinové aranžmá p. Alenke Vala-

chovej zo Žiaru nad Hronom. Ho-
vorí sa, že v núdzi poznáš priate-
ľa. A my priateľov máme. Teda ešte 
raz: Srdečná úprimná vďaka!

1. októbra 2011 vo veku 53 rokov 
nás náhle opustil náš drahý Samuel 
Bačík. Srdečne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary. Úprimné poďakovanie patrí 
aj spoločnosti COMBIN jej spolu-
pracovníkom a tiež kolegom za po-
moc, slová útechy a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

oznamy, pozvánky
spomienky

10. novembra 2011 si s úc-
tou a láskou spomíname na 
nášho drahého otca, staré-
ho a prastarého otca Ferdi-
nanda Oľhu, ktorý by bol mal 
90.výročie narodenia. Kto ho 
poznal, prosíme o tichú spo-
mienku. S vďakou celá rodina 
pozostalého.

Zapadla sne-
hom záhrada 
aj dvor, ticho je 
v dome, nepo-
čuť Tvoje kro-
ky v ňom.
Ubolené srd-
ce prestalo biť, zaspal si, hoci si 
chcel ešte žiť. 
Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi 
nami, no v našich srdciach zo-
staneš vždy s nami.
14. novembra 2011 uplynie 
rok od bolestnej rozlúčky s 
drahým manželom, otcom, 
starým a prastarým otcom 
Ľudovítom Kružlicom, na 
ktorého s láskou spomína-
jú manželka, syn a dcéry s ro-
dinami.

V auguste bolo 10 rokov a 4 
roky, v novembri 1 rok, čo od 
nás odišli naši najbližší rodi-
čia, starí rodičia, svokrovci, 
brat, švagor a strýko, Viliam 
Schneider, Ivan Schneider a 
Katarína Schneiderová. Tí, čo 
ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku. S láskou a úc-
tou na nich spomínajú dcéry a 
sestry Eva a Iveta s rodinami.

"Výnimočnosť" 
Banskej 
Štiavnice

Kluby zdravia OZ Život a zdravie 
v spolupráci s OKCRaŠ vás pozýva 
na prednášku Jaroslava Novotu 
Jedlo ako liek – prevencia zápchy 
a rakoviny, 21. novembra 2011 o 
17:00 v Kultúrnom centre, Kam-
merhofská 1, Banská Štiavnica 
(pri Hoteli Grand Matej). Odbor-
ný garant: Univerzita Loma Linda.
Bližšie info: www.klubyzdravia.sk

Jedlo ako liek



8 číslo 40 • 10. november 2011
sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Mesiac október bol pre nás skôr na-
rodených plný pekných kultúrnych 
podujatí, milých stretnutí so známy-
mi, kamarátmi, priateľmi a boli sme 
potešení, že sa nám dostalo uzna-
nia za to, čo sme v živote urobili pre 
naše rodiny, pre naše nádherné mesto 
a pre spoločnosť vôbec. Ďakujeme p. 
Šamovej, predsedníčke Spolku slo-
venských žien Živena za podujatie v 
Grande, vedeniu mesta Banská Štiav-
nica za zorganizovanie stretnutia dô-
chodcov z nášho mesta, za milé slová, 
úžasný program, taktiež predsedníč-
ke Senior klubu p. Boroškovej za prí-
jemné odpoludnie a vôbec za všetko, 
čo pre nás v klube organizuje. No naj-
viac som sa potešila, keď ma môj 4 
ročný pravnúčik pozval, aby som priš-
la, že bude vystupovať. Toto podujatie 
pre starých rodičov pripravil kolektív 
pedagógov ZŠ v Štiavnických Baniach 
a p. učiteľky Materskej školy. Som po-
tešená, že deti z Banskej Štiavnice 
majú možnosť chodiť nielen do ZŠ v 
Štiavnických Baniach, ale aj niekoľko 
detičiek denne absolvuje cestu mini-
busom do materskej školy. Nielen, že 
je tam výborný kolektív učiteliek, pod 

vedením p. riaditeľky M. Hrnčiarovej, 
ale deti sa od malička učia samostat-
nosti a sú pyšné, že každý deň cestu-
jú. Jedáleň ZŠ "praskala vo švíkoch", 
toľko nás bolo. Veľmi príjemne nás 
prekvapilo, s akým zanietením všetko 
pripravovali p. učiteľky a jeden veľmi 
milý mladý človek, ktorého som mala 
možnosť stretnúť prvýkrát. Práve on 
nás privítal, veľmi srdečne sa nám pri-
hovoril, poďakoval za všetko, čo sme 
počas nášho aktívneho veku robili, 
aj zato, čo v dôchodkovom veku ešte 
dokážeme pre svoje potomstvo robiť. 
Dodatočne som sa dozvedela, že ten-
to mladý, príjemný človek je riaditeľ 
ZŠ, ktorá nám podujatie pripravila. V 
našom veku sme vďační za každé milé 
slovo, za každé pohladenie od našich 
najbližších a hlavne zato, ak nám za 
našu nekonečnú lásku naše vnúčatá 
a pravnúčatká dokážu prejaviť úctu a 
pozornosť. Ďakujem za všetkých ro-
dičov, starých a prastarých rodičov za 
program, ktorý nám predviedli detič-
ky z MŠ, zato, s akou dobrou náladou 
p. Hrnčiarová s jej kolegyňou spolu s 
detičkami vystupovali, spievali a tan-
covali. Taktiež žiakom ZŠ za kultúrny 

program, za pripravené pohostenie, 
zato, akú pozornosť nám venovali, za 
kávičku, ktoré sami pripravili a roz-
nášali. Je milé, že október sa nesie v 
znamení mesiaca úcty k starším, ale 
mojím želaním je, aby sa viac preja-
vovala v bežnom živote úcta človeka 
k človeku, aby sme si aj my skôr na-
rodení vážili to, čo pre svoje rodiny a 
už prirodzene v našom veku robia pre 
nás naše deti. Požičané sa vracia. Ak 
deti vidia, že ich rodičia si vážia svo-
jich rodičov, tak určite sa im to v sta-
robe vráti. Ja som šťastná, že moje 4 
deti, 10 vnúčat a 7 pravnúčat mi do-
kážu pomáhať a prejaviť úctu. Pricho-
dí mi ešte poďakovať p. riaditeľovi 
ZŠ za pomoc, ktorú som potrebova-
la, nakoľko chodím za pomoci barlí a 
do príchodu taxíka čakal so mnou. Je 
určite príkladom pre svojich žiakov a 
spolupracovníkov. Ďakujem aj dcérke 
p. školníčky za pomoc a ochotu, kto-
rú mi ponúkla a odniesla mi tašku a 
pomohla po schodoch. Odišla som s 
príjemným pocitom, že som stretla 
dobrých, srdečných ľudí. Za príjemné 
odpoludnie patrí vám všetkým srdeč-
né poďakovanie. p. Sikulová

Mesiac úcty k starším 
na Štiavnických Baniach

1. novembra 2011 v dome 
smútku Frauenberg, ako 
každoročne sa uskutočnila 
spomienka na našich najdrah-
ších, ktorí nás koncom roku 
2010 a v roku 2011 navždy 
opustili. 

Spomínali sme na Karola Melce-
ra, Vladimíra Vozárika, Jána Min-
ku, Vladimíra Padúcha, Valentínu 
Bucharovú, Vojtecha Kuruca, Má-
riu Sonkolyovú, Františka Urba-
na, Jána Húsku, Mgr. Alenu Pus-
kajlerovú, Miroslava Luptáka, Igora 
Školíka, Ľudovíta Kružlica, Zuza-
nu Hanzlíkovú, Annu Totkovičo-
vú, Blaženu Markovu, Stanislava 
Šakového, Paulínu Firákovú, Jo-
zefu Šoučíkovú, Jána Kubovské-
ho, Pavla Hlaváča, Margitu Žilin-
skú, Jána Fašáneka, Jána Minku, 
Ing. Vladimíra Padúcha, Miroslava 
Šveca, Máriu Michutovú, Štrenge-
rovú Boženu, Schneiderovú Katarí-
nu, Štefana Ivaniča, Annu Zorkocy, 
Dušana Jusku, Jána Mrenicu, Emí-

liu Surovcovu, Milana Petica, Máriu 
Zemkovú, Máriu Dlubačovú, Ing. 
Jozefa Sámela, Máriu Gregušovú, 
Jána Boháča, Emíliu Šiškovú, Šte-
fana Bačíka, Jána Pačesu, Evu Ivaš-
kovú, Mgr. Helenu Tršovú, Zuzanu 
Bosákovú, Martina Lajčiaka, Imri-
cha Šimku, Karola Ambróza, Pavla 
Macáka, Vilmu Ivanovú,, Ľudmilu 
Sedliakovú, Františka Amzlera, Má-
riu Zorvanovú, Petra Krajčova, Va-
lériu Horákovú, Jozefínu Grnáčovú, 
Vladislava Padúcha, Milana Zim-
mermanna, Štefana Kollára, JUDr. 
Jozefa Beneša, Mariana Melcera, 
Vladimíra Ertla, Magdalénu Ferian-
covú, Ladislava Malčického, Annu 
Nemcovú, Alžbetu Valkovičovú, 
Annu Šurkovú, Jána Bartoša, Má-
riu Brodniansku, Pavla Izáka, Joze-
fa Koledu, Emíliu Čunderlíkovú, Jo-
zefa Cvečku, Kristínu Luptákovú, 
Helenu Žigmundovú, Annu Škodo-
vú, Ing. Michala Hrnčiara, Zuzanu 
Stecíkovú, Margitu Bečkovú, Jána 
Antošíka, Ing. Viktora Holeca, Jo-
zefa Dobroviča, Annu Stajníkovú, 

Máriu Sepovú, Jozefa Stajníka, Jú-
liu Voštiarovú, Annu Plevovú, Mag-
dalénu Berkyovú, Magdalénu Bri-
gantovú, Michala Mozolu, Ľubicu 
Brnčovú, Ondreja Simana, Jozefa 
Koledu, Alžbetu Sokolíkovú, Fran-
tiška Bedeša, Margitu Ihringovú, 
Vilmu Vavrovú, Jozefa Psotného, 
Annu Droščákovú, Ing. Jozefa Sedí-
leka, Jána Uhliara, Jozefa Luptáka, 
Milana Beera, Annu Turzíkovú, Ire-
nu Štenclovú, Helenu Hesounovú. 
Remeňovú Magdalénu, Bartošovú 
Lýdiu, Jána Gregáňa, Šemodu Jú-
liusa, Viliama Paškaya, Máriu Polia-
kovú, Juraja Brindzáka, Milenu Pol-
korábovú, Máriu Spáčovu, Mariána 
Čakloša, Alžbetu Debnárovú, Ing. 
Ďurigu Karola, Jaroslava Baraňaya, 
Arpáda Virága, Jána Garaja, JUDr. 
Ľudovíta Šveca, Ladislava Pomfy-
ho Irenu Gráfovú, Ladislava Bačíka, 
Samuela Bačíka, Kotorovú Jarmilu, 
Brigantovú Zuzanu.

Naši najdrahší odišli, no navždy zo-
stanú v srdciach a spomienkach nás 
všetkých.  Jarmila Simonidesová

Spomíname na najbližších

p. Marta Borošková, vedúca 
Klubu dôchodcov

Koláč s Margotkou

Potrebujeme: 2 hrnčeky hlad-
kej múky, 2 hrnčeky práškového 
cukru, 1 ¼ hrnčeka mlieka, 3 po-
lievkové lyžice oleja, 1 prášok do 
pečiva, 2 celé vajcia, 1 čokoládu 
Margotka – postrúhame do cesta.

Postup: Všetko spolu zmiešame 
a vylejeme na plech a dáme piecť 
to vyhriatej rúry. Po upečení pole-
jeme čokoládovou polevou. 

Dobrú chuť! 

Dňa 3., 4. a 8.novembra 2011 
bola našim občanom v hmotnej 
núdzi poskytnutá jednorazová 
potravinová pomoc z EÚ. Zau-
jímali ma ich názory a pocity.

Nie je to celkom bezútešné, kým sa o 
nás niekto zaujíma. E.B.

Je to dobré, len zle zorganizované, 
máme problém zohnať odvoz, poču-
la som, že na dedinách to rozvážali 
starostovia. L.J.

Toto nie je riešenie, ale verím, že 
niekomu to aspoň trochu pomôže.
 P.M. 

Sú tu matky malých detí, ktorým by 
veľmi pomohli aj iné komodity ako 
cukor, ryža, sušené mlieko. K.L.

Ako matka by som chcela podržať 
svoje deti a pomáhať im, no ocitla 
som sa v situácii, keď deti musia po-
máhať mne. J.D.

Žiaľbohu! Odpracovala som 39 ro-
kov v národnom podniku Pleta a te-
raz som sa ocitla tu. Môj dôchodok 
je 275 eur a pokryje iba najzáklad-
nejšie potreby. Z.H.

Janka Bernáthová

štiavnické noviny
anketa
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.38/2011: „Naučil som sa, že sú 
to slabí, kto sú krutí a slušnosť mož-
no očakávať iba od silných“ Výher-
com sa stáva Kristína Dutková, 
J.Straku 8, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok Bože-
ny Nemcovej:
A., Žen. meno, nepookopávaj, ca-
pil, B., Gén, oceán, časť práce s ih-
lou, poľnohospodárska plodina, po-
jem duše u Egypťanov, C., Produkt 
včiel, hrubý povraz, otravné látky, 
žen.meno, farba na vajíčka, D., Iz-
bový kvet, časť atlasu, preciedza, ci-
toslovce klapnutia, E., Začiatok taj-
ničky, F., Malá Ema, druh korenia, 
kole, nákladné auto, G., Príbuzná 

včele, zahodí, jeho, povrazy 
so slučkou, Oliver, H., Pra-
cuj ihlou, nie starí, ded, je pod 
kôrou stromu, oska, I., Spie-
vané divadlo, mäsový výro-
bok, malá mucha, J., Orgán 
zraku, koniec tajničky, otrav-
né látky

1., Timea dom., meno Janáč-
ka, staré ozn. WC, 2., Krá-
ča, lámaj si, Park kultúry, 3., 
2 000 v Ríme, lata, nový, 4., 
Boh vetrov, hovorí A, les, 5., 
Meno Chačaturjana, stred 
slova vakoval, dusík, 6., Ne-
posadí semená, existuješ, 
7., Znížený tón E, obarí, 8., Muž. 
meno, spojka, aha česky, 9., Zele-
nina, nástroj na mlátenie obylia, 
ovracaj, 10., Povzdych, nesplie-
tal, umy, 11., Predýchal bez dĺž-

ňa, ruské lietadlo, 12., Neporuše-
ní, opasky, hlas kravy, 13., Otec, 
hlas vrany, prízvuk, 14., Ozn. vo-
zidiel Panamy, ťažký kov, Okresná 
školská inšpekcia, 15., Kyslík, pod-

liehalo kvaseniu, úder v boxe, 16., 
Popevok, patriaci Opovi, zvýšený 
tón A, hliník
Pomôcky: Aloa, Timea, Kari 

Anna Rihová

KULTÚRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Captain America: Prvý Avenger
Streda 16. novembra, 18:30, akčný, USA, 125’, MN12, 2,20€
Zrodil sa štýlovo, keď na obálke jedného z prvých komiksov spoločnosti Marvel päsťou kno-
kautoval Adolfa Hitlera. Bolo to v roku 1941, krátko pred vstupom Spojených štátov do vojny 
a Kapitán Amerika mal aspoň virtuálne udržiavať bojovú pripravenosť svojich krajanov na vy-
sokej úrovni. Hrdina s typickým štítom sa postupne stal fenoménom, o čom svedčí 210 milió-
nov predaných komiksov.

Kino Akademik: Transformers 3
Sobota 19. novembra, 18:30, akčný, USA, 154’, MN12, 2,20€
Mimozemskí roboti, maskovaní za pozemské autá a k tomu ešte najkrajšia žena sveta v hlavnej 
úlohe. Režisér Michael Bay s tretím dielom ságy Transformers toho roku potešil všetkých ma-
lých aj veľkých fanúšikov. Tretí diel má byť omnoho vyváženejší, pribudli postavy, ktoré majú 
čo hrať (John Malkovich v úlohe Samovho prvého nadriadeného, Frances McDormand ako šéf-
ka tajných služieb), na druhej strane si akcie užijeme viac než dosť a má byť typicky "bayovská", 
teda dychberúci a srdcervúci.

Workshop: Prvú detskú fotografi ckú dielňu
Sobota 19. novembra 2011, účastnícky poplatok: 10€
Pre 10 deti vo veku 10 – 16 rokov, téma: Teoretický a praktický úvod do fotografovania, termín 
podania prihlášok do: 16. novemrba 2011. Účastnícky poplatok môžete uhradiť v pracovných 
dňoch v Kultúrnom centre pri Hoteli Grand Matej, v čase od 8:00 - 16:00.
Info: Zuzana Patkošová kultura@banskastiavnica.sk, 045/6790362. Organizátori: OZ Foto-
klub Blur a Mesto Banská Štiavnica

Filmový festival Expedičná kamera 2011
11. – 12. novembra 2011 v kine Akademik
V 33 mestách uvidíte tie najlepšie cestovateľské a outdoorové fi lmy z celého sveta!Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o dobrodružných expedíciach, 
extrémnych horolezeckých výstupoch, odvážných vodáckých výpravách a ďalších "bláznovinách" prinesie do 33 miest Filmový festival Expedičná kame-
ra.Festival bude prebiehať v novembri 2011 vo všetkých regiónoch Slovenska.
11. novembra 2011, 10:00 - 13:00, premietanie festivalových fi lmov pre školy
Sám v stene (USA), Poslední lovci (ČR), URUCA (Brazília), Mazungu (Veľká Británia), Life cycles (Kanada), Brahmaputra (ČR), Gobi desert (Kanada)
12. novembra 2011, 17:00 - 21:00, premietanie festivalových fi lmov pre verejnosť (vstupné 1,-€)
Sám v stene (USA), Poslední lovci (ČR), URUCA (Brazília), Mazungu (Veľká Británia), Life cycles (Kanada), Brahmaputra (ČR), Gobi desert (Kanada)

Výstava: Fotozážitky s pamiatkami
Pondelok – piatok, 8:00 – 15:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská č.1 Banská Štiavnica – výstavná miestnosť
Pohľad na historické pamiatky Slovenska očami mladých ľudí. Info na oddelení kultúry ,cestovného ruchu a športu 045/6790362
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V minulom čísle Štiavnických 
novín sme vás informovali 
o súťaži o knihu: Banská 
Štiavnica z lietadla.

Autori plánujú knihu Banská 
Štiavnica z lietadla predstaviť oby-
vateľom mesta na verejnej prezen-
tácii až začiatkom decembra, ale 
už teraz ponúknu čitateľom Štiav-
nických novín ako súťažnú hádan-
ku niekoľko leteckých pohľadov na 
naše mesto a jeho okolie.

Počas 5. týždňov v Štiavnických 
novinách uverejníme fotografi e 
Vladimíra Bártu a Vlada Bartu ju-
niora. Redakcia každý týždeň vyžre-
buje jedného výhercu, ktorý uhád-
ne, čo je na fotografi i.

Výhercovia budú pozvaní na sláv-
nostnú vernisáž, kde im šéfredaktor 
ŠN Mgr. Michal Kríž odovzdá kni-
hy Vladimír Bárta a Vladimír Barta 
Banská Štiavnica z lietadla s auto-
gramom jej autorov.

redakcia Štiavnických novín

Súťaž Štiavnických novín

Prvá súťažná otázka
Ako sa volá vyfotografovaný 
kostol na obrázku? Kostol...
a., nanebovzatia Panny Márie 
b., sv. Kataríny 
c., sv. Alžbety 
d., Panny Márie Snežnej

Správne odpovede posielajte na 
adresu redakcie: Mestský úrad Ban-
ská Štiavnica, redakcia Štiavnických 
novín, oddelenie kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu, Kammerhofská 
1, 969 24 Banská Štiavnica, alebo 
na email sn@banskastiavnica.sk.

Od 15. decembra 2007, keď Ing.
arch. Peter Chovan so svojimi 
pomocníkmi predstavil verej-
nosti 6,5 m dlhý Štiavnický 
betlehem, obdivovali ho stovky 
návštevníkov zo Slovenska i 
zahraničia. Každoročne k nemu 
pribúdajú nové časti, takže dnes 
dosahuje dĺžku 21 m, je najväčší 
na Slovensku a zaradil sa medzi 
najnavštevovanejšie expozície 
nášho mesta. 

Dopočuli sme sa, že má byť vy-
stavený vo Francúzsku. Obrátili 
sme sa preto na jeho prevádzkova-
teľku p. Milku Babicovú, aby sme 
sa o tom dozvedeli viac.

Ako vznikla myšlienka 
predstaviť Štiavnický betlehem 
vo Francúzsku?
Medzi častých návštevníkov nášho 
betlehemu patria Francúzi. Bol tu 
pán Roger Devaux, ktorému sa vy-
stavovaný betlehem zapáčil. Keďže 
každoročne organizuje svetovú vý-
stavu betlehemov, poslal nám po-
nuku a poskytol 6 m dlhý výstav-
ný priestor. Ponuke sme sa potešili 
a reagovali kladne.

Kde a kedy sa uskutoční 

výstava? 
Je to mestečko Allouville Bellefosse 
v Normandii, termín 25. november 
– 11. december 2011. S fi nančným 
prispením mesta sme pripravili 
DVD, na ktorom predstavíme Ban-
skú Štiavnicu a náš betlehem. Náv-
števníci výstavy dostanú aj letáčik 
vo francúzštine so základnými in-
formáciami o našom mesta a bet-
leheme. 

Premiestniť vystavovanú časť 
nie je jednoduché. Iste už máte 
konkrétnu predstavu, ako to 
budete realizovať?
Vystavovať budeme centrálnu časť- 
jasličky, klaňanie sa Jezuliatku, 

štiavnické dominanty a časť ban-
ského podzemia. Betlehem pozostá-
va z viacerých častí. Musíme ich de-
montovať, bezpečne pobaliť, aby sa 
pri preprave nepoškodili. Použijeme 
pri tom rôzne fólie, kartóny, materi-
ál, ktorý tlmí nárazy, aby sa predišlo 
polámaniu jednotlivých komponen-
tov. Zvlášť starostlivo treba pobaliť 
krehké fi gúrky. Presun zabezpečíme 
cez jednu prepravnú slovenskú fi r-
mu, dúfame, že spoľahlivú.

Čo bude pri preprave 
najzložitejšie?
Najzložitejšie bude prepraviť a uviesť 
do chodu mechanickú časť, aby všet-
ko fungovalo tak, ako treba.

Kto bude za prepravu a 
fungovanie betlehemu niesť 
najväčšiu zodpovednosť?
V konečnom dôsledku celá akcia 
(t.j. demontáž, presun, uvedenie do 
chodu vo Francúzsku, spätný ná-
vrat domov a uvedenie do pôvodné-
ho stavu) je na pleciach jeho autora 
a prevádzkovateľky, ďalších pomoc-
níkov si ešte vyberieme. 

Prajeme vám, aby všetko pre-
behlo hladko, podľa vašich pred-
stáv. Sme hrdí, že nevšedné die-
lo, um, zručnosť a umelecký talent 
tvorcu Štiavnického betlehema 
bude zviditeľňovať naše mesto vo 
svete.  Nora Bujnová 

Štiavnický betlehem poputuje do sveta

Srdečne vás pozývame do Kina 
Akademik 20. novembra 2011 o 
14:30 na dobročinné premietanie 
animovaného fi lmu Rango. Vstup-
né 2,- €. Výťažok z akcie poputuje 
pre psíkov a mačičky bez domova 
v OZ Túlavá labka. Príďte nás pod-
poriť. Tešíme sa na vás.

Viktória Michalská

Premietanie 
rozprávky: 
RANGO
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ŠPORT

Predám veľký masívny dubový stôl  
odtieň Wenge 180 x 90 x 80. Robím 
montážne práce: kuch.linky, komody, 
pláv. podlahy, kontakt: 0905 205 939

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

Predám panelový byt 2 + KK v pô- 
vodnom stave v BŠ, Ul. Mierová. Cena 
30 000 €, bližšie info: mierova13@cen-
trum.sk, (len vážni záujemcovia)

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

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, tel.č.: 0904 
416 890

Robíme výkopové a búracie práce  

Firma SIBAcol, s.r.o., otvára pre vás 14. novembra 2011 

na starom ihrisku pod plavárňou novú TETA drogériu, 

ktorá bude súčasťou siete drogérií známych najmä 

letákovými akciami a nízkymi cenami. 

Tešíme sa na vás vo vašej novej TETA drogérii.

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lacno. 
Tel.č.: 0907 791 861

Predám 3-izbový byt, prerobený,  
stred paneláku, nízke mesačné náklady, 
cena: 42 000 €, dohoda možná, prosím 
len vážny záujem, tel.č.: 0911 616 301

Predám RD na Povrazníku v BŠ, cena  
dohodou, tel.č.: 0902 615 789

Predám záhradnú chatku so záhradou  
na Štefultove. Záhrada: 360 m², chatka 
24 m². Cena dohodou. 0905 314 425

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, tel.č.:  
0914 138 988

Predám stavebný pozemok na Štiav- 
nických Baniach o výmere 1 050m², 
tel.č.: 0908 655 270

bagrom, tel.č.: 0908 531 348
Pripravím na maturitu, prijímacie  

pohovory z fyziky, chémie. Tel.:0905 
429 552

Darujte zdravie - darujte magnetický  
šperk (so Swarovského kryštálmi) - prí-
ťažlivú liečivú pomôcku na bolesť, opu-
chy, detoxikáciu a srdcovo-cievne ocho-
renia. Informácie: EVA SHOP, tel.č.: 
0907 333 827

Ponúkam doučovanie anglického ja- 
zyka pre začiatočníkov/mierne pokro-
čilých. Som držiteľkou Cambridgského 
certifikátu FCE úrovne B2. Cena - 1os. 5 
€/60min., skupinka 2 os 4 €/60min.sku-
pinka 3 os. 3 €/60min. 0910 967 465 

Rýchla pomoc proti hladu: hranolky,  
hotdog, toasty, cukrovinky – horný tro-
tuár Otvorené: UT – SO 8:00 – 16:00.

Prenajmem halu na Povrazníku, roz- 
loha 400 m², tel.č.: 0903 121 901

Prenajmem veľký luxusný zariade- 
ný byt v centre mesta, cena dohodou, 
tel.č.: 0903 795 775

Prenajmem 4-izbový byt na Drieňo- 
vej, prosím volať po 16:00, 0911 733 909

INZERCIA

Športové kluby môžu zasielať 
žiadosti o fi nančný príspevok 
na rok 2012 do termínu 
30. novemrba 2011! 

Žiadať o poskytnutie dotácie mož-
no len písomnou formou na základe 
podmienok a v termínoch zverejne-
ných mestom podľa VZN č. 2/2011 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. Bližšie in-
formácie a vzor žiadosti nájdete na 
www.banskastiavnica.sk – občan – 
dokumenty, tlačivá – tlačivá. 

Ďalej do termínu 24. februára 
2012 je potrebné zaslať do Výročnej 
správy mesta nasledovné informá-
cie: predbežný plán činnosti na rok 
2012 s orientačným plánom podu-
jatí, ktoré klub usporiada; zhodno-

tenie uplynulej sezóny 2011; návrhy 
na ocenenie významných športov-
cov, či funkcionárov v Banskej Štiav-
nici za rok 2011. Vypracované správy 
môžete zasielať: viktoria.michalska@
banskastiavnica.sk, alebo na adresu: 
Mestský úrad Banská Štiavnica, Od-
delenie výstavby, RM, ÚP a ŽP, Rad-
ničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavni-
ca. Viktória Michalská

Jesenné Majstrovstvá stredo-
slovenskej oblasti žiakov A, B, 
juniorov a seniorov, Rimavská 
Sobota, 29. októbra 2011 

Ernek Šimon: 100 m motýlik - 
1:37.23 - 7., 100 m poloha - 1:22.79 
- 4., 100 m voľ. sp. - 1:15.49 - 5., 400 
m poloha - 6:27.35 - 3., 50 m voľ. sp. 
- 33.37 - 2., 100 m prsia - 1:37.12 - 
5., 200 m poloha - 3:03.41 - 2.
Adamský Marián: 100 m motýlik 
- 59.71 - 1., 100 m poloha - 1:02.24 
- 1., 50 m voľ. sp. - 25.14 - 2., 100 m 
prsia - 1:09.39 - 1., 200 m poloha - 
2:21.20 - 1.

Orság Dalibor – Daniel: 100 m 
poloha - 1:16.41 - 1., 200 m prsia - 
2:59.97 - 4., 100 m voľ. sp. - 1:12.60 
- 7., 50 m voľ. sp. - 30.14 - 4., 100 
m prsia - 1:21.39 - 2., 100 m znak - 
1:21.96 - 7.
Hriňák Dávid: 100 m motýlik - 
1:02.05 - 3., 100 m voľ. sp. - 57.30 - 
2., 50 m voľ. sp. - 25.85 - 3., 200 m 
voľ. sp. - 2:08.17 - 2.
Konečný Marek: 200 m prsia - 
2:54.84 - 3., 100 m poloha - 1:13.47 
- 2., 50 m voľ. sp. - 27.85 - 6., 100 
m prsia - 1:16.32 - 2., 100 m znak - 
1:13.81 - 4.
Beracková Michaela: 100 m mo-

týlik - 1:30.10. - 3., 100 m poloha - 
1:24.17 - 3., 400 m poloha - 6:36.23 
- 4., 50 m voľ.sp. - 32.60 - 5., 100 m 
znak - 1:25.89 - 4.
Maruniaková Monika: 100 m mo-
týlik - 1:11.55 - 3., 100 m poloha - 
1:11.79 - 3., 400 m poloha - 5:27.91 
- 2., 100 m prsia - 1:20.55 - 3., 200 
m poloha - 2:35.85 - 4., 100 m znak 
- 1:13.79 - 5.
Tenkelová Denisa: 400 m voľ. sp. - 
4:41.73 - 1., 100 m poloha - 1:07.82 
- 1., 100 m voľ. sp - 1:01:83 - 2., 50 
m voľ.sp - 27.82 - 1., 200 m voľ.sp - 
2:11.41 - 1., 200 m poloha - 2:27.83 - 1.

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Jesenné Majstrovstvá v plávaní

Finančný príspevok pre 
všetky športové kluby

Pondelok 12:00 - 20:30 
Utorok 12:00 - 20:30 
Streda 12:00 - 20:30 
Štvrtok 12:00 - 20:30 
Piatok 12:00 - 20:30 
Sobota 10:00 - 20:30 
Nedeľa 12:00 - 20:00

Cenník BAZÉN
dospelí: 2,00 €/hod. -
deti 3 - 10 rokov: 1,00 € / hod -
žiaci 10 – 18 rokov: 1,50 € / hod -
členovia SZPB, ZŤP: 1,50 € /  -
hod
plavci: 0,80 € / vstup -
hromadný vstup (vlastný dozor)  -
MŠ, ZŠ, SŠ: 0,50 €; 0,80€; 1,00€ 
/ vstup
permanentka dospelí  -
20 vstupov: 30,00 €
permanentka dospelí  -
10 vstupov: 15,00 €
permanentka deti  -
3 -10 rokov 10 vstupov: 8,00 €
permanentka žiaci 10 -18 rokov  -
10 vstupov: 10,00 €
permanentka SZPB, ZŤP  -
10 vstupov: 8,00 €
permanentka plavci  -
20 vstupov: 10,00 €
prenájom jednej dráhy: -
15,00€ / hod

Otváracie hodiny BAZÉN

Mestské 
kúpele
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Kúpim staré...
sošky z porcelánu  (detičky, 

zvieratká, iné)
predmety zo skla, dreva,  

alpaky
hodiny  (náramkové, násten-

né, stolové, vreckové)
kuchynské predmety  (mlyn-

čeky, váhy, mažiare)
starý nábytok  (aj chrómový)
vojenské veci  (prilby, unifor-

my, šable, bodáky, medaile, od-
znaky a vyznamenania)

staré knihy, pohľadnice a  
listiny

ODKÚPIM ZLOMKOVÉ 
ZLATO A STRIEBRO!

PRICESTUJEM - PLATBA 
V HOTOVOSTI

0911 601 462 jt.art@post.sk

- vodoinštalácia- vodoinštalácia
- omietky – maľovanie- omietky – maľovanie
- podlahy – zárub. dvere- podlahy – zárub. dvere
- murárske práce- murárske práce

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977


