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lyžiarskyh doplnkov
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ul.Školská 36
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www.lyze-snowboardy.sk
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Keď boli posledné voľby prezi-
denta SR v r.2009, obyvatelia 
nášho okresu mali absolútne 
jasnú predstavu v tom, koho si 
majú zvoliť za svojho prezi-
denta. Z 6 081 platných hlasov 
3 379 hlasov dostal Ivan 
Gašparovič, medzi ktorými 
bola aj Iveta Radičová, dostali 
spolu len 2 702 hlasov.

Keď Miestna organizácia Matice 
slovenskej v Banskej Štiavnici pred-
ložila návrh na udelenie čestného 
občianstva práve prezidentovi SR, 
mestské zastupiteľstvo tento návrh 
schválilo bez akéhokoľvek váhania. 

Piatok 11. novembra 2011 bol 

tým dňom, keď si prezident SR 
prišiel túto najvyššiu poctu nášho 
mesta prevziať. O 10:00 vystúpil 
prezident SR z auta pred radnicou, 
zvítal sa s občanmi nášho mesta, 
ktorí ho už čakali, prešiel čestným 
špalierom uniformovaných členov 
Banskoštianicko-hodrušského ba-
níckeho spolku a po milom uvíta-
ní deťmi z Materskej škôlky na Ul. 
1. mája, taktiež v baníckych unifor-
mách, sa hlavy nášho štátu ujala pri-
mátorka nášho mesta a uviedla ho 
do historickej obradnej siene rad-
nice. Po oboznámení sa s najaktu-
álnejšími problémami nášho mesta 
sa prezident odobral do Rytierskej 
sály Starého zámku, ... �3.str.

Historický kľúč od nášho 
mesta v rukách prezidenta

Primátorka mesta Mgr.
Nadežda Babiaková zvolala na 
8. novembra riadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení): Pa-
edDr. Milan Klauz, Mgr. Helena 
Chovanová (obaja sa zúčastnili po-

poludňajšieho rokovania. Helena 
Koťová a Ľubomír Barák sa z pra-
covných dôvodov nezúčastnili po-
poludňajšieho rokovania).

MsZ schválilo
zvýšenie dotácie na originálne  -
kompetencie na r.2011 pre Zá-

kladnú umeleckú školu o 2000 eur
zvýšenie dotácie na originálne  -
kompetencie na r. 2011 pre Cen-
trum voľného času o 3000 eur
poskytnutie dotácie na činnosť  -
FK Sitno po splnení požiadavky 
doplnenia člena mestskej samo-
správy do výboru FK Sitno

zvýšenie položky Dotácia na čin- -
nosť STKM o 3000 eur, zníženie 
položky Dotácia na činnosť FK z 
19105 eur na 16105 eur
dodatok č. 1 k Rokovaciemu po- -
riadku MsZ mesta B.Štiavnica
zaradenie trojhrobu č. 747 zo- -
mrelá Františka Uhrová, 748 

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Mária Zacharová, 749 Karol Za-
char do pamiatkovo chránených 
hrobov a pamätihodností mesta 
Banská Štiavnica
návrh zápisu do kroniky mesta  -
za r.2010

Majetkové veci mesta
MsZ schválilo

zámer odpredaja majetku do  -
vlastníctva spoločnosti Talia, 
s.r.o., Ing. Jozefa Kirschnera s 
manž., ... �4.str.

Prezident SR Ivan Gašparovič preberá dekrét čestného občianstva z rúk 
primátorky mesta Nadeždy Babiakovej. foto lubo lužina
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Dňa 31. októbra 2011 o 19:30 
MsPo počas výkonu pešej hliad-
ky zistila, že v Banskej Štiavnici 
na sídlisku Drieňová Ul. Straku sa 
nachádza skupina mládeže. Bola 
vykonaná kontrola daného mies-
ta, pričom bolo preukázané po-
žívanie alkoholu a osoby boli po-
stihnuté v zmysle priestupkového 
zákona a miesto opustili. 

Hliadka MsPo dňa 1. novem-
bra 2011 počas sviatku Všetkých 
svätých zabezpečovala v okolí cin-
torínov dohľad nad verejným po-
riadkom, preventívne pôsobila, 
aby nedochádzalo ku krádežiam 
a riadila premávku v okolí parko-
vísk pri cintorínoch. K narušeniu 
verejného poriadku nedošlo. Po-
čas výkonu služby bolo zistené, 
že na Ul. Pri Piarskej bráne došlo 
k úniku nafty na miestnej komu-
nikácii. Príslušníci MsPo miesto 
zaistili, aby nedošlo k ohrozeniu 
bezpečnosti cestnej premávky a 
privolaní príslušníci HaZZ zabez-
pečili odstránenie nafty z komu-
nikácie.

Dňa 5. novembra 2011 o 12:30 
hliadka MsPo zistila, že v Ban-
skej Štiavnici na Červenej studni 
sa voľne pohybuje vlčiak. Uvede-
ný pes bol odchytený a následne 
umiestnený do Karanténnej sta-
nice na Technických službách. Bol 
zistený majiteľ psa. Majiteľ J.M. 
sa dopustil priestupku, za čo bol 
postihnutý v zmysle priestupko-
vého zákona uložením blokovej 
pokuty. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

14. novembra: 
Príprava podkladov pre rozpo-

čet na rok 2012. 
Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi.

15. novembra: 
Slávnostné prijatie členov 

Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska pri príležitosti 
Medzinárodného dňa nevidia-
cich.

Zasadnutie hodnotiacej komi-
sie súťaže návrhov "Park pri pa-
mätníku Pomníka padlých na 
Kammerhofskej ulici". 

Pracovné stretnutie k riešeniu 
problematiky Židovského cintorí-
na v Banskej Štiavnici. 

16. novembra: 
Slávnostné prijatie a krátka 

beseda so študentmi stredných 
škôl v našom meste pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa štu-
dentstva. 

Účasť na slávnostnom otvore-
ní výstavy umelca Arpáda Pála v 
Lesníckom múzeu v partnerskom 
meste Šopron. 

18. novembra:
Prijatie členov SČK spojené so 

slávnostným odovzdaním dia-
mantových, zlatých a bronzových 
plakiet MUDr. Jána Janského za 
darovanie krvi. 

21. - 26. novembra: 
Účasť na 11. svetovom kongre-

se Organizácie miest svetového 
dedičstva v Portugalsku. 

Andrea Benediktyová 

Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a ods. 
1 písm. c) a ods. 5 Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov:

Zámer priameho predaja  
majetku mesta č.04/2011

Pozemok C KN parcela č. 2502 o vý-
mere 188 m2, zastavané plochy a 
nádvoria, vedenej v KN Katastrál-
neho úradu Banská Bystrica, Sprá-
va katastra Banská Štiavnica na LV 
č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská 
Štiavnica. Predmetný pozemok sa 
nachádza na Ul. Klinger a využívaný 
je ako prístupová plocha. Najnižšia, 
t.j. minimálna cena, za ktorú sa pred-
metné pozemky ponúkajú na predaj 
je stanovená vo výške 1400 € zistenej 
podľa osobitných predpisov.

Zámer predaja majetku mes- 
ta č.05/2011, spôsob prevodu 
- ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa

Pozemok C KN parcela č. 4151/2 o 
výmere 9 m2, zastavaná plocha na ul. 
Križovatka, vedenej v KN Katastrál-
neho úradu Banská Bystrica, Sprá-
va katastra Banská Štiavnica na LV 
č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. Spôsob prevodu majetku 
mesta ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa /uvedeným v §9a, odst.8, 
písm. e) / za cenu určenú dohodou vo 
výške 270 €, do výlučného vlastníc-
tva spoločnosti TÁLIA BS, s.r.o., so 
sídl. Križovatka č.5, 969 00 Banská 
Štiavnica, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bys-
trica vo vložke č. 12287/S, odd.: Sro, 
zast. Š. Mičurom – konateľom spol.

Zámer priameho predaja  
majetku mesta č.06/2011

Pozemok C KN parcela č. č. 2610/4 
o výmere 83 m2, záhrada a pozemok 
CKN parcela č. 2610/5 o výmere 15 
m2, záhrada, vedené v KN Katastrál-
neho úradu Banská Bystrica, Sprá-
va katastra Banská Štiavnica na LV 
č. 3076, pre okres Banská Štiavni-
ca, obec Banská Štiavnica, k.ú. Ban-
ská Štiavnica. Predmetné pozemky 
sa nachádzajú na Ul. Kukučína, sú 
oplotené a tvoria jeden funkčný ce-
lok. Najnižšia, t.j. minimálna cena, 

za ktorú sa predmetné pozemky po-
núkajú na predaj je stanovená podľa 
osobitného predpisu vo výške 850 €.

Zámer predaja majetku  
mesta č.07/2011, spôsob pre-
vodu - ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa

Pozemok C KN parcela č. 2809 vo 
výmere 2 118 m2, záhrady na Ul. 
Sládkovičova. Nehnuteľnosť je ve-
dená v KN Katastrálneho úradu 
B.Bystrica, Správa katastra B.Štia-
vnica na LV č. 1 pre okres B.Štiavnic-
a, obec B.Štiavnica, k.ú. B.Štiavnic-
a. Spôsob prevodu majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa (uvedeným v §9a, odst.8, písm. 
e) do vlastníctva Ing. Štefana Lakti-
ša, nar. 23.6.1958, bytom Mojmíro-
va 5, 953 01 Zlaté Moravce v podiele 
½ a Ing. Jozefa Pavla, nar. 1.5.1958, 
bytom Železničiarska 14, 953 01 
Zlaté Moravce v podiele ½. 

Uznanie vlastníctva majetku  
mesta č.08/2011

Pozemok C KN parcela č. 7042/2 vo 
výmere 425 m2, záhrady, vytvore-
ného GOP č. 54/2010 zo dňa 7. 10. 
2010 odčlenením z pozemku parc. č. 
CKN 7042/1 v prospech Ľubomíra 
Peťka, nar. 16. 9. 1950, bytom Brat-
ská 1, B.Štiavnica. Nehnuteľnosť je 
vedená v KN Katastrálneho úradu 
B.Bystrica, Správa katastra B.Štia-
vnica na LV č. 1 pre okres B.Štiavnica, 
obec B.Štiavnica, k. ú. B.Štiavnica.

Cenové ponuky žiadame pred-
ložiť v podateľni Mestského úradu 
v Banskej Štiavnici, alebo poštou 
na adresu: Mesto Banská Štiavni-
ca, Radničné námestie č. 1, 969 24 
Banská Štiavnica .

V prípade záujmu bližšie informá-
cie k organizácii priameho predaja, 
k predmetu zámeru priameho pre-
daja majetku mesta môžete získať 
na 045/6949637, renata.barakova@
banskastiavnica.sk, alebo osobne na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, oddelení právnom a správy ma-
jetku, kde je zároveň možné na-
hliadnuť aj do znaleckého posudku. 

Všetky ponuky musia byť za-
evidované v podateľni Mestské-
ho úradu v Banskej Štiavnici do 
28.11.2011 do 12:00.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Predaj a prevod 
majetku mesta

Mesto Banská Štiavnica ozna-
muje všetkým obyvateľom nášho 
mesta, ktorí si požiadali o potra-
vinovú pomoc z Európskej únie 
a neboli si ju ešte vyzdvihnúť, že 
náhradný termín na vydávanie je 
22. novembra 2011 (utorok) od 
9:00 – 16:00 na Požiarnej zbrojni-
ci v Banskej Štiavnici (pod Novým 
zámkom), na Sládkovičovej ul.

Mária Šimášková

Náhradný 
termín 
potravinovej 
pomoci

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica oznamuje obyvateľom 
nášho mesta, že dňa 17. novem-
bra 2011 (štvrtok) bude prevádz-
ka Mestské kúpele – plaváreň z 
technických príčin zatvorená.

Denisa Slezáková

Plaváreň – 
kúpele
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�1.str. ..kde sa uskutočnil slávnost-
ný ceremoniál odovzdania čestného 
občianstva mesta. Aj tu prešiel čest-
ným špalierom členov spolku v ba-
níckych uniformách. 

Zástupca primátorky mesta Du-
šan Lukačko, ktorý moderoval celý 
slávnostný program, okrem prezi-
denta SR privítal aj ďalších vzácnych 
hostí, medzi ktorými boli: poslanec 
Európskeho parlamentu a predse-
da Banskobystrického samospráv-
neho kraja Vladimír Maňka, posla-
nec NR SR Ľudovít Kaník, hovorca 
prezidenta SR Marek Trubač, riadi-
teľ Kancelárie prezidenta SR Marián 
Parkányi, riaditeľ odboru protokolu 
Kancelárie prezidenta SR Peter Pri-
puten, ďalší predstavitelia Kancelá-
rie prezidenta SR, spisovateľ Anton 
Hykisch, poslanec Banskobystric-
kého samosprávneho kraja za náš 
okres Marian Zimmermann, primá-
torka mesta, členovia mestského za-
stupiteľstva, prednostka MsÚ, ďalší 
predstavitelia nášho mesta, staros-
tovia obcí nášho okresu, ako aj ďal-
ší občania nášho mesta a okresu. Po 
prednese básne z tvorby Márie Pet-
rovej a vystúpení mužského spevác-
keho zboru Štiavničan predniesla 
slávnostný prejav primátorka nášho 
mesta Nadežda Babiaková. 

„Slovensko, bohaté na prírodné krá-
sy a historické pamiatky vždy bolo za-
ujímavou krajinou pre našich i zahra-
ničných turistov. Sú však u nás miesta, 
ktoré sú skutočne výnimočné a čas im 
neubral na atraktivite, ale skôr na-
opak, čím sú staršie, tým sú vzácnej-
šie. Medzi ne rozhodne patrí jedno z 
mojich najobľúbenejších miest - Ban-
ská Štiavnica a jej okolie. Nebol by 
som správny Slovák, keby som tento 
čarovný kút našej vlasti viackrát ne-
navštívil pri rôznych príležitostiach.“ 
Tieto vrúcne slová vyznania k náš-
mu vzácnemu historickému mestu 
i celému nášmu regiónu pochádzajú 
z roku 2008 a nepatria nikomu iné-
mu ako vtedajšiemu aj terajšiemu 
prezidentovi SR, Jeho Excelencii 
pánu Ivanovi Gašparovičovi. Vtedy 
určite ani len netušil, že dnes prí-
de medzi nás, aby si prevzal to naj-
významnejšie a najčestnejšie oce-
nenie, aké môže naše mesto udeliť 
tým najvzácnejším osobnostiam, 
ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj a ší-
renie jeho dobrého mena v Sloven-
skej republike a zahraničí - čestné 
občianstvo mesta Banská Štiavni-
ca. Áno, je to skutočne tak, že Jeho 
Excelencia, pán prezident SR Ivan 

Gašparovič bol v našom meste a 
regióne viackrát pred rokom 2008 
i po ňom, ale neraz aj z prezident-
ského paláca riešil najaktuálnejšie 
problémy nášho mesta a regiónu a 
ich zviditeľňovanie v Slovenskej re-
publike aj v zahraničí. Štiavničania 
na toto všetko nezabudli a svoju 
vďačnosť voči hlave nášho štátu vy-
jadrujú dnes udelením mu tej naj-
väčšej pocty, akú môže naše mesto 
poskytnúť. V uznesení mestského 
zastupiteľstva č. 85/2010 zo dňa 
25.8.2010 sa tento návrh zdôvod-
ňuje nasledovne: Mestské zastupi-
teľstvo v Banskej Štiavnici udeľu-
je v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Banská Štiavnica 
č. 2/2009 - Štatútu mesta Banská 
Štiavnica čestné občianstvo Doc. 
JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc., 
prezidentovi SR, za dlhoročnú pod-
poru mesta Banská Štiavnica pri 
jeho rozvoji, za propagáciu a šírenie 
dobrého mena mesta Banskej Štiav-
nice doma a hlavne v zahraničí. Pod 
jeho záštitou boli usporiadané cyk-
listické preteky Okolo Slovenska s 
medzinárodnou účasťou a niekoľko 
ročníkov Behu Ústavy SR, ktorých 
trasa viedla naším mestom a jeho 
okolím. Prezident SR je čestným 
členom Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku a podpo-
ruje prezentáciu a zachovávanie ba-
níckych tradícií doma i v zahraničí.

A práve teraz nastal ten čas, keď 
sa toto čestné občianstvo nášho 
mesta ocitne v tých najpovolanej-
ších rukách. Sme úprimne presved-
čení, že to jeho nového majiteľa 
podnieti ešte ku vrelejšiemu a vrúc-
nejšiemu vzťahu k nášmu a oddnes 
aj jeho mestu.

Potom primátorka nášho mesta 
s kulisou slávnostných fanfár odo-
vzdala prezidentovi SR osvedče-
nie o udelení čestného občianstva, 
ktorého súčasťou bol aj symbolic-
ký, historický kľúč od nášho mesta 
ako aj plastiku erbu Banskej Štiav-
nice, ktorú drží anjel s rozprestre-
nými krídlami od akademického 
sochára Vladimíra Oravca. Prezi-
dent SR predtým, ako sa ujal slova, 
sa ešte zapísal do pamätnej knihy 
nášho mesta. Z jeho vystúpenia vy-
beráme: „Bola to veľká radosť, keď 
som dostal pozvanie do vášho mesta, 
aby som sa zúčastnil tohto slávnostné-
ho zhromaždenia. Dostať takúto úctu 
a dôveru občanov, dostať vstupenku 
do tohto mesta, medzi vás, ako jedné-
ho z vás, ako čestného občana, je pre 

mňa veľký záväzok a zodpovednosť. 
Ja tento záväzok a zodpovednosť pri-
jímam s veľkou pokorou, ale súčasne aj 
so šťastným pocitom. Mesto Banská 
Štiavnica je jedným z tých najvzácnej-
ších kamienkov v mozaike slovenskej 
histórie. Slovensko má bohatú histó-
riu. Aj keď sme mladou republikou, ale 
sme jedným z najstaršie žijúcich náro-
dov v tomto regióne strednej Európy. 
Buďme hrdí, Slováci, že máme takú 
vzácnu históriu a také historické mes-
tá, ako je Banská Štiavnica. Slovensko 
to nie je len slovenská vláda, slovenský 
parlament alebo slovenský prezident. 
Slovensko – to sme my všetci občania 
Slovenskej republiky. Vaše mesto si pl-
ným právom zaslúži tú najväčšiu po-
zornosť. Keď mala prísť na Slovensko 
nórska kráľovská rodina a keď som jej 
robil program, jedno z mojich prvých 
rozhodnutí v tejto súvislosti bolo, že 
navštívime aj vaše mesto. Môžem vám 
povedať, po tejto návšteve ste pre Ban-
skú Štiavnicu, ale aj Slovensko spravi-
li vynikajúcu reklamu. Dostal som via-
cero listov od nórskeho kráľa, v ktorých 
vyjadril veľký obdiv a vďačnosť k váš-
mu mestu a jeho obyvateľom a súčas-
ne vyjadril svoje presvedčenie, že na 
Slovensko ešte raz určite príde. Bol to 
výsledok našej vzájomnej spolupráce. 
Som presvedčený, že takáto naša vzá-
jomná spolupráca bude aj v budúcnos-
ti pre prospech a úžitok nielen Banskej 
Štiavnice, ale aj Slovenska. A v takejto 
nádeji prijímam aj čestné občianstvo 
mesta Banská Štiavnica, ktoré si veľ-
mi vážim. Ďakujem.“

Po ďalšom vystúpení Márie Pet-
rovej (o tom, akú nevídanú pozor-
nosť jej prejavil prezident SR, bu-
deme informovať našich čitateľov 
v nasledujúcom čísle ŠN) a muž-
ského speváckeho zboru Štiavničan 
program slávnostného ceremoniá-
lu skončil. Prezident SR však vyu-
žil svoju prítomnosť v našom mes-
te, aby sa oboznámil aj so Strednou 
odbornou školou lesníckou v súvis-
losti s ukončením rozsiahlej rekon-
štrukcie fasády tejto jednej z naj-
významnejších historických budov 
nášho mesta. Spolu s poslancom 
Európskeho parlamentu a pred-
sedom BBSK ako aj primátorkou 
nášho mesta prestrihol pásku pred 
vstupom do tejto honosnej budovy 
školy, ktorej areál si potom pozorne 
prehliadol. Po tejto prehliadke ešte 
prešiel zrekonštruovanou Akade-
mickou ulicou aj so svojím sprievo-
dom až do stredu nášho mesta.

Ján Novák

Prezident na návšteve u nás polícia
informuje

epigram
Nade Kvakovej

Priestupok proti majetku
Tunajšie OO PZ Banská Štiav-

nica vykonáva vyšetrovanie prie-
stupku proti majetku podľa § 
50/1 zákona 372/1990 Zb. z., 
ktorého sa dopustil neznámy pá-
chateľ tým, že v čase od 21:00 
dňa 10. novembra 2011 do 6:30 
dňa 11. novembra 2011 odcudzil 
naftu z nákladného motorové-
ho vozidla odparkovaného v are-
áli Obecných lesov v obci Banská 
Belá. Poškodenému M. B. vznikla 
škoda odcudzením nafty vo výške 
248,40.- €. 

Priestupok proti majetku a 
občianskemu spolunažívaniu

Tunajšie OO PZ Banská Štiav-
nica vykonáva vyšetrovanie prie-
stupku proti majetku podľa § 
50/1 a proti občianskemu spolu-
nažívaniu podľa § 49/1d zákona 
372/1990 Z.z., ktorého sa dopus-
til D. P. tým, že dňa 13.11. 2011 
v čase o 18:17 hod. pod vplyvom 
alkoholu vulgárne nadával čaš-
níčke E. K. v podniku Motorest 
– Corgoň na Ul. L. Exnára v Ban-
skej Štiavnici a poškodil zariade-
nie podniku. Po príchode hliadky 
OO PZ sa správal agresívne aj na-
priek výzve neupustil od svojho 
konania, a preto bol v zmysle zá-
kona o PZ za pomoci donucova-
cích prostriedkov zaistený na OO 
PZ Banská Štiavnica. 

Tunajšie OO PZ Banská Štiav-
nica vykonáva skrátené vyšet-
rovanie vo veci krádeže podľa § 
212/2 písm. f Tr. zákona, z kto-
rého je podozrivá I.H., ktorá sa 
opakovane dopustila dňa 9. no-
vembra 2011 v OD Billa majetko-
vého priestupku aj napriek tomu, 
že bola v predchádzajúcich dva-
nástich mesiacoch postihnutá za 
obdobný čin. Za uvedený trestný 
čin hrozí menovanej trest odňatia 
slobody až na dva roky. 

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

Jedinečný
Len náš šampón svetový 
bude pre vás spásou.
Namiesto vlasov bez lupín
získate lupiny bez vlasov.
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�1.str. ...Ing. Vladislava Lu-
pienskeho s manž., Ing. Laktiša 
a Ing. Pavla, Silvestra Buriana s 
manž., Romana Rückschlossa, 
Mareka Dobšoviča

MsZ vzalo na vedomie
správu o príprave na zimné vy- -
kurovacie obdobie
predloženú informatívnu správu  -
o pokračovaní obstarávania ÚPN 
zóny Počúvadlianske jazero

plán práce MsZ na prvý polrok  -
2012
informatívnu správu o digitali- -
zácii Kina Akademik
informatívnu správu o riešení ob- -
čanov mesta, ktorí sa ocitli v núdzi 
bez bytu a možnosti ubytovania
informatívnu správu o vyhodno- -
tení letnej turistickej sezóny

MsZ vymenovalo
komisiu pre vyhodnotenie po- -

núk pri predaji mestského ma-
jetku v zložení: Ing. Arch. Peter 
Mravec – predseda, JUDr. Dušan 
Lukačko – člen, JUDr. Emília Ja-
ďuďová – člen, Renáta Baráková 
– zapisovateľka, Ing. Ivana Niko-
lajová – náhradníčka.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková rokovanie 
ukončila.  Štiavnické noviny

Z novembrového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Dátum plný symbolických 
jednotiek, ako v klasifi kačnom 
hárku úspešného študenta, 
sprevádzal očakávaný príchod 
prezidenta SR Ivana Gašparo-
viča na Strednú odbornú školu 
lesnícku v Banskej Štiavnici. 

11. novembra 2011 o 11. hodine 
21. minúte prešiel historickou brá-
nou Botanickej záhrady, kde vzác-
neho hosťa a jeho sprievod privítal 
riaditeľ školy Ing. Rudolf Valovič, 
CSc. Na schodisku v tieni sekvo-
jí ho vítali aj študenti, zamestnan-
ci a priatelia školy. Slávnostné oka-
mihy umocňovali fanfáry trubačov 
a čestnú stráž pred budovou vytvo-
rili mladí sokoliari v lesníckych uni-
formách. Pán prezident sa usmie-
val. Cítil, že je medzi svojimi.

Po krátkom príhovore riaditeľa 
školy nasledoval prejav pána prezi-
denta. ,,Prichádzam do školy, ktorá 
má viac ako dvestoročnú tradíciu a 
za toto obdobie vychovala celé ge-
nerácie odborníkov. To, že má Slo-
vensko také krásne lesy, hory, je zá-
sluhou, ľudovo povedané, horárov. 
Teda absolventov vzdelania, ktoré 
šíri vaša škola. Dnes sme svedkami 
veľkého boja. Na popredné miesto 
sa tlačia takzvaní ochrancovia prí-
rody. Ale keď chodím po horách, a 
ja ich mám rád, často sa spolu stre-
távame. A ja sa pýtam, kto je ten 
ochranca? Ten, kto to o sebe vyhla-
suje, alebo ten, kto sa o prírodu na-
ozaj stará a má na to vzdelanie? Tie 
krásne lesy, ktoré sme si tu vypes-
tovali, za to patrí vďaka vám, lesní-

kom. A ja vám za to ďakujem a vyzý-
vam aj nových absolventov, aby sa o 
ne starali zodpovedne, ako to robili 
ich otcovia, starí otcovia… Ďakujem 
a držím vám palce pri úspešnom ab-
solvovaní štúdia.“ 

Predseda Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Vladimír Maň-
ka doplnil, že Banská Štiavnica si 
zaslúži výnimočnú pozornosť a 
Stredná odborná škola lesnícka je 
z pohľadu historického a spoločen-
ského významu celoeurópskou ra-
ritou. Okrem iného priznal, že ško-
la s vynovenou fasádou je nádherná 
a z privítania mal príjemné zimo-
mriavky.

Lesnícke vzdelávanie v Banskej 
Štiavnici má viac než 240 ročnú tra-
díciu a nová budova Lesníckej aka-

démie bola slávnostne odovzdaná 
do užívania 26. júna 1892. V súčas-
nosti je Národnou kultúrnou pa-
miatkou. Pripomeňme si, že v tom-
to roku bola za pomoci prostriedkov 
z EÚ dokončená rekonštrukcia 
vonkajšej fasády a vymenené všet-
ky okná. Opäť sa skvie v plnej krá-
se. Pán prezident pred vstupom do 
budovy prestrihol symbolickú zele-
nú pásku, z ktorej časť si uložil do 
vrecka svojho saka- najbližšie k srd-
cu. Druhú časť stuhy si uchoval pán 
predseda BBSK Vladimír Maňka 
a tretiu časť pani primátorka Ban-
skej Štiavnice Mgr. Nadežda Babia-
ková. Nasledovala prehliadka vyno-
venej školy a zápisy do historickej 
kroniky, ktorá zaznamenáva dianie 
od roku 1928. Janka Bernáthová

Historická prezidentská 
návšteva na SOŠ lesníckej

Slávnostné prestrihnutie stuhy pred SOŠ lesníckou. foto lubo lužina

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

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok v Banskej Štiavni-
ci pozýva na 20. valné zhromaž-
denie Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku, ktoré sa 
uskutoční v objektoch Strednej 
priemyselnej školy Samuela Mi-
kovíniho Banskej Štiavnici 24. no-
vembra 2011 (štvrtok) o 15:00.
Program:

20. valné zhromaždenie v his- -
torickej aule budovy bývalých 
chemických laboratórií Baníc-
kej a lesníckej akadémie, 
slávnostný šachtág so skokom  -
cez kožu v jedálni školy.

Účasť v baníckych a iných unifor-
mách je vítaná! Zdar Boh!

Richard Kaňa

20. valné 
zhromaždenie 
BŠHBS
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Náučný chodník po žile 
Terézia bol založený v roku 
1985 a neskôr bol venovaný 
pamiatke tragicky zosnulému 
Milanovi Kapustovi. 

Ako roky letia, podpísal sa na 
ňom zub času, a tak dobrovoľníci 
zo Skautského domu v roku 2011 
vykonali niekoľko nevyhnutných 
opráv. Vymenila sa celá drevená láv-
ka, opravili striešky a všetky kon-
štrukcie stojanov, ktoré boli aj opat-
rené novým ochranným náterom. 
Dosť práce dalo očistenie náuč-
ných tabúľ od samolepiek a výtvo-
rov sprejerov. 

Vymenená bola najväčšia pano-
ramatická tabuľa, ktorá popisuje 
z krásneho vyhliadkového miesta 
všetky najdôležitejšie body v meste. 
Chodník bol vykosený a boli odstrá-
nené náletové dreviny. 

V tomto roku sme tiež vydali ak-

tuálnu mapu Náučných chodníkov 
v okolí mesta, záujemcovia si ju 
môžu kúpiť v Informačnom centre 
za 1,5€. 

Tieto opravy boli možné aj vďa-

ka podpore z Nadačného fondu 
TESCO pre zdravšie mestá v Nadá-
cii Pontis a Združeniu turizmu Ban-
ská Štiavnica, ktorým sa týmto ch-
ceme poďakovať.  Martin Macharik

AKTUALITY

Pomocná ruka dobrovoľníkov zo Skautského domu. foto martin macharik

Bytová správa, s.r.o., je 
správcom 759 bytových 
domov, prenajímateľom 
bytov vo vlastníctve mesta a 
zároveň aj výrobcom tepla pre 
zásobovanie domácností na 
sídliskách. 

Občania, ktorí majú byty vo svo-
jom vlastníctve, platia zálohové 
platby Bytovej správe za teplo, do-
dávku vody, elektrinu spoločných 
priestorov v domoch a Bytová sprá-
va uhrádza tieto náklady mesač-
ne, na základe faktúr dodávateľov 
energií a vody. Občania, ktorí majú 
v nájme mestské byty, platia okrem 
tejto sumy aj nájom, ktorý sa pou-
žíva na opravu a obnovu mestských 
bytov. Mestských bytov je 241.

Bytová správa musí pravidel-
ne platiť dodávateľom plynu, vody 
a elektriny mesačne fakturované 
sumy na základe ich fakturácie a 
aj ich platí. Problémom sú neplati-
či. Z radov vlastníkov bytov je ich 
dlh 112000 €, z radov nájomníkov 
mestských bytov je dlh 265 000 €. 
Celkový dlh k 31. októbra 2011 je 
377 000 €. Táto suma Bytovej sprá-
ve chýba a jej časť asi 35 000 € je už 
nevymožiteľná. Náš najväčší dlžník 
nám dlží cca 11 000 €. 

Bytová správa, s.r.o., bola nú-
tená na základe tohto neutešené-
ho stavu, a aj na základe podnetov 
občanov, prikročiť k ráznym a ne-
kompromisným opatreniam voči 
neplatičom. Voči neplatičom z ra-
dov vlastníkov bytov boli podané 
dražobnej spoločnosti návrhy na 
dražby troch bytov, siedmi vlastní-
ci dostali posledné preddražobné 
upomienky. Niektorí z týchto obča-
nov začali platiť, avšak svoju dlžobu 
si zbytočne zvýšili o penále a platby 
dražobnej spoločnosti. 

Pri neplatičoch z radov mest-
ských nájomných bytov po-
stupujeme tak, že po 
výzvach na uhrade-
nie dlhu posielame 
upomienky a výpove-
de z nájmu bytov. V sú-
časnosti je poslaných 6 vý-
povedí z nájmu a 9 
predvýpoveďo-
vých upomie-
nok. Jeden 
dlžník, žiaľ, 
nereagoval na 
u p o m i e n k y. 
Bytová správa 
musela podať ža-
lobu na súd, a do-
konca aj návrh na vý-

kon rozsudku exekútorom. Nájom 
bytu mu bol po tomto zdĺhavom po-
stupe zrušený a byt vyprataný. Stav 
odovzdaného bytu na sídlisku Drie-
ňová bol zlý. 

Cieľom Bytovej správy nie je pri-
praviť občanov o strechu nad hlavou, 
ale zaviesť poriadok a dôslednosť , 
do roky možno podceňovanej prob-
lematiky. Cieľom je hlavne znížiť 
dlh neplatičov a fi nančné prostried-
ky použiť na úhradu nájmu mestu 
Banská Štiavnica a na nutnú mo-
dernizáciu tepelného hospodárstva 
a bytového fondu mesta.

Pavel Bačík

Problémy s neplatičmi

Oprava náučného chodníka

Celkový dlh je 377 000 €, z toho je asi 35 000 € už nevymožiteľných

Vincent Van Gogh raz 
povedal: „Čo by bolo zo 
života, keby sme nemali 
odvahu robiť experimenty?”

Horské fi lmy sú o odvahe, od-
hodlaní prekonať sám seba, a vy-
chutnať si prekročenie tej hrani-
ce, za ktorou nie je nikto, len vy a 
vaše myšlienky. 

Filmy z rôznych krajín sveta, 
ktoré sme odpremietali v sobotu 
12. novembra v kine Akademik, 
mali jednu spoločnú myšlienku. 
Dobrodružstvo, či boj o život? 

Život je sám o sebe experi-
ment, a je len na nás, či nás uspo-
kojuje pozorovanie diania okolo 
nás, alebo sa sami aktívne zapo-
jíme do experimentu a vyzveme 
sami seba k sebazapreniu.

Mohli sme vidieť mladého ho-
rolezca, pre ktorého sú výzvou vy-
sokánske holé bralá, na ktoré le-
zie sám bez zabezpečenia, lovcov, 
pre ktorých je lov obrovských veľ-
rýb nevyhnutnosťou, odvážliv-
cov, ktorí bojovali pri splavovaní 
spenených riek s vodným živlom 
plným nástrah, či bikerov, ktorí 
bicyklovanie posunuli do úplne 
inej dimenzie.

Veľmi dobrá propagácia akcie 
zabezpečila, že prišli návštevní-
ci, ktorí fandia outdoorovej tema-
tike, o čom svedčila aj mimidis-
kusia po skončení premietania. 
Nadšenie a odhodlanie hlavných 
hrdinov sa z plátna prenieslo na 
divákov a pozitívne sa odzrkadli-
lo aj na ich hodnotení.

Už teraz plánujeme ďalší roč-
ník, na ktorom sa nám predsta-
via najlepšie snímky z horských 
fi lmových festivalov. Zorganizo-
vanie tohto podujatia v Banskej 
Štiavnici bolo dobrým krokom.

Zuzana Patkošová

Festival 
horských 
fi lmov 
úspešný
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Vo štvrtok 19. októbra o 10:00 
v obradnej sieni Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici sa 
konalo slávnostné prijatie 
52 členov so štyroch Senior-
ských klubov z Bratislavy, 
primátorkou mesta pani Mgr. 
Nadeždou Babiakovou. 

Na začiatok stretnutia zahral Ti-
mon Turčan pekné pesničky, pani 
Mária Petrová predniesla vlastnú 
spomienkovú tvorbu na Marínu a 
Andreja Sládkoviča, za ktorú pani 
Petrová zožala zaslúžený potlesk. 
Naša pani primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková vo svojom ob-
siahlom príhovore oboznámila prí-
tomných hostí s minulosťou, sú-
časnosťou i s prípravnými prácami 
v budúcnosti nášho mesta Banská 
Štiavnica. Nasledovalo poďakova-
nie od vedúcich predstaviteľov Se-
niorov z Bratislavy, následne sa ko-
nalo podpisovanie do pamätnej 
knihy mesta s venovaním knižnej 
publikácie, ktorú odovzdávala pani 
primátorka mesta. 

Za hudobného sprievodu Timo-
na Turčana sa hostia z Bratislavy a 
členmi KD Banská Štiavnica presu-
nuli do klubových priestorov na Ná-
mestie sv. Trojice. Prítomných hos-
tí v zasadačke klubu privítala vedúca 
KD pani Marta Borošková, Vladimír 
Poprac, člen klubu, oboznámil hostí 
s tým, ako sa žije v našom meste ako 
i s vtipmi nášho štiavnického Nác-

ka. Členky klubu pani Oľga Dubo-
vanová a Júlia Popracová spoločne s 
vedúcou klubu Martou Boroškovou 
obslúžili našich hostí dobrou kávič-
kou a čajom. Na záver nášho spoloč-
ného posedenia boli naši členovia 
klubu pozvaní na opätovanú návšte-
vu v máji 2012 do Bratislavy. 

Našich hostí prevzal pán Ing. Ján 
Sedílek, ktorý odborným výkladom 
a prechádzkou naším mestom ako 
i návštevou Starého zámku ukon-
čil program návštevy našich hostí v 
Banskej Štiavnici. 

Touto cestou sa chcem poďako-
vať v mene samosprávy KD primá-
torke mesta Mgr. N. Babiakovej, 
J. Simonidisovej, T. Turčanovi, M. 
Petrovej, M. Boroškovej, O. Dubo-
vanovej, J. Popracovej, Ing. J. Se-
dílekovi, Dr. J. Labudovi, riadite-
ľovi SBM, za umožnenú bezplatnú 
návštevu Starého zámku, obsluhu-
júcemu personálu Pod Galériou, za 
zdarný priebeh návštevy členov Se-
niorských klubov z Bratislavy. Teší-
me sa na stretnutie v máji 2012 v 
Bratislave. Vladimír Poprac

ZAUJÍMAVOSTI

V Zrkadlovej sieni bratislav-
ského Primaciálneho paláca 
sa v piatok minulý týždeň, v 
rámci celoštátneho vyhodno-
tenia 4.ročníka Olympijských 
festivalov detí a mládeže 
Slovenska, uskutočnilo aj 
slávnostné odovzdávanie cien 
v troch umeleckých súťažiach 
- literárnej, výtvarnej a 
fotografi ckej - vyhlásených 
Slovenským olympijským 
výborom. 

V literárnej súťaži, v kategórii 
starších žiakov a študentov od 12 do 
18 rokov, šesťčlenná odborná poro-
ta na čele so spisovateľom Antonom 
Hykischom udelila pekné tretie 
miesto aj žiačke z banskoštiavnic-
kej Základnej školy Jozefa Horáka 
(od septembra už študentke bilin-
gválnej sekcie Gymnázia A. Kmeťa) 
14.ročnej Diane Krnovej za prózu 
pod názvom Výhra za každú cenu. 
Do literárnej súťaže, ktorú vyhlási-
li na tému "Fair play - čestne súťa-
žiť, čestne žiť", sa zapojilo so svo-

jimi prácami takmer 150 žiakov a 
študentov z celého Slovenska. 3. 
miesto Diany Krnovej je o to cennej-

šie, že v tejto kategórii sa umiestnila 
ako jediná aj v rámci celého Bansko-
bystrického kraja. Michal Kríž 

Cena olympijského výboru 
aj do Banskej Štiavnice

Cenu Slovenského olympijského výboru v literárnej súťaži starších žiakov 
a študentov za rok 2011 odovzdala Banskoštiavničanke Diane Krnovej 
trojnásobná olympionička, vicemajsterka sveta v šerme a slovenská 
národná ambasádorka pre šport, toleranciu a fair-play v Rade Európy 
Katarína Ráczová-Lokšová. foto luboš krno

Seniorská návšteva z Bratislavy v 
Banskej Štiavnici. foto vladimír poprac

Seniorská návšteva u nás

Minulý víkend som sa zúčastnil 
duchovných cvičení v Benedik-
tínskom kláštore v Hronskom Be-
ňadiku. Kláštor tvorí súbor opev-
nených sakrálnych stavieb v obci 
Hronský Beňadik v okrese Žar-
novica. Nachádza sa na južných 
výbežkoch Pohronského Inovca 
v údolí rieky Hron. Kláštor bol v 
roku 1970 vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku a v roku 2011 
za jeden zo siedmich divov Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja. Na duchovných cvičeniach 
sa zúčastnilo 30 ľudí, ktorí pochá-
dzali z celého Slovenska. Program 
duchovných cvičení sa začal piatok 
večer na sv. Martina svätou om-
šou v kostole a uctením relikvie 
Najsvätejšej Krvi Pána Ježiša, pre-
hliadkou kláštora a končil v nede-
ľu po obede. Počas celého víkendu 
program viedol pallotín páter An-
drzej Pierwoła SAC. Pallotíni - Spo-
ločnosť katolíckeho apoštolátu je 
medzinárodným spoločenstvom 
kňazov a bratov, ktoré založil rím-
sky kňaz sv. Vincent Palloti (1795-
1850). Hlavnou témou duchov-
ných cvičení bola rodina, láska v 
rodine, aký je jej význam a čo ju 
dnes ohrozuje, manželstvo a ro-
dičovstvo. V dnešnom mnohokrát 
uponáhľanom svete si človek ani 
neuvedomuje, že rodina je zákla-
dom spoločnosti. Každý sa dnes 
ponáhľa, najmä za hmotnými 
statkami a zabúda na to, že v ži-
vote sú aj dôležitejšie veci, ako lás-
ka, porozumenie, vzájomná úcta a 
tolerancia, ktorá sa v poslednom 
čase akoby z nás vytrácala. Nie-
kedy sa treba nachvíľu zastaviť a 
porozmýšľať nad zmyslom svojho 
života, a to sa mne na tomto po-
svätnom mieste aj podarilo. Preto 
odporúčam navštíviť Benediktín-
sky kláštor v Hronskom Beňadi-
ku. Určite neoľutujete.

Michal Kríž 

Víkend 
v kláštore

foto www.benadik-klastor.sk
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Každý rok sa stretáme na 
schodoch Trojice, aby sme 
spomínali na atmosféru 
novembrových dní roku 1989, 
ktoré dostali názov Nežná 
revolúcia. Na Západe a v USA 
je dodnes nazývaná Velvet 
revolution. 

Rok čo rok po nej, a trvalo to 
takmer 20 rokov, nás tam obyčajne 
stávala len hŕstka. Hŕstka tých, kto-
rí boli jej bezprostrednými aktérmi. 
Obrat nastal až po zmene vo vede-
ní mesta, v roku 2009, keď sa aj ono 
začalo angažovať a vyšlo tak pove-
diac z ilegality, čím jasne deklarova-
lo, že aj naša štiavnická "nežná" bola 
zásadnou dejinnou udalosťou mes-
ta. Mesta, ktoré tak isto spontánne 
vyjadrilo túžbu po slobode.

Keď sme pred tými 22 rokmi po 
prvý raz verejne a slobodne vyslo-
vovali svoje názory, štrngali kľúčmi, 
želali si všetko možné, mnohé sme 
však netušili. Všetko zatienili ideá-
ly. Sme dnes iní? Čo v nás ostalo z 
ideálov tých dní? Sme spokojní, či 
sklamaní? To nech si každý odpovie 
sám za seba. Pripomeňme si aspoň, 
ako to začalo a prečo.

20 rokov po vpáde vojsk Varšav-
skej zmluvy na čele so Sovietskym 
zväzom a jeho satelitmi do Česko-
Slovenska sa ekonomická, politická 
a sociálna situácia komunistického 
Česko-Slovenska stávala neznesiteľ-
nou. Nesloboda, strnulosť a všeobec-

ný nedostatok, spolu s pocitom, že 
ľudia žijú vo vnútri koncentračného 
tábora (ostnaté drôty, psy, vojaci so 
samopalmi na hraniciach) dozreli do 
spontánnych prejavov a manifestácií. 
Jedna z prvých na Slovensku bola 25. 
marca 1988 sviečková demonštrácia 
v Bratislave, ktorú bezpečnosť bru-
tálne rozohnala. Obrovské demon-
štrácie študentov v januári 1989 (Pa-
lachov týždeň v Prahe) ale už dávali 
tušiť, že komunistický režim sa rúca, 
a nepodporuje ho už nikto. Po otvo-
rení hraníc do Rakúska v Maďarsku 
(jún 1989) a po páde komunistic-
kej vlády v Poľsku (júl 1989) sa bru-
tálny režim zrútil aj vo Východnom 
Nemecku (7. novembra 1989 prelo-
mil v Berlíne 100 tisícový dav hranič-
né rampy do západného Berlína, kde 
ho vítali západní Nemci a hneď na to 
odstúpila východonemecká komu-
nistická vláda).V Sovietskom zväze 
prebiehala tzv. perestrojka. 

Žiadna perestrojka v komunistic-
kom Česko-Slovensku však neexis-
tovala, existoval tu tuhý režim, ne-
sloboda a nedostatok všetkého, od 
potravín, cez spotrebiče až po ob-
lečenie. Ľudia nemohli nikam slo-
bodne vycestovať, museli mať tzv. 
"devízový prísľub" a "cestovnú do-
ložku" (limit pre nákup dolárov, ma-
riek, frankov, lír, atď. a potvrdenie 
od Štátnej bezpečnosti, že sú "dôve-
ryhodní" a neutečú na Západ).

V celom Česko-Slovensku sa 
uskutočnil dvojhodinový generál-

ny štrajk, prvý od roku 1948. Štraj-
kujúci sa postavili za požiadavky 
študentov a občianských iniciatív. 
Štrajk sprevádzali mohutné demon-
štrácie, na ktorých občania požado-
vali koniec vlády jednej strany, slo-
bodné voľby, odstúpenie Husáka z 
úradu prezidenta a demokraciu. Ko-
nali sa okrúhle stoly. Nebolo to ináč 
ani v našom meste.

Vznikom Verejnosti proti ná-
siliu (VPN) sa prvýkrát etablova-
lo demokratické politické hnutie, 
pôsobiace na Slovensku v rokoch 
1989–1992. Banská Štiavnici nebo-
la výnimkou, vznikla koordinačná 
skupina (Kaník, Paučula, Kuchto-
vá), ktorá neváhala zverejniť svoje 
mená pod vyhlásením VPN hneď v 
prvom čísle cyklostylovaných novín 
Štiavnická verejnosť.

VPN v období rokov 1990 - 1992 
bolo vládnou stranou, vo voľbách 
roku 1992 však neprekročilo potreb-
né 5-percentné kvórum pre vstup 
do parlamentu a následne bolo roz-
pustené. Moci sa pomaly, ale isto 
zmocňovali prisluhovači tých, pro-
ti ktorým bola Nežná revolúcia na-
mierená. Nuž každá spoločnosť má 
svoje choroby. Oľga Kuchtová

OZNAMY

Novembrová atmosféra na Námestií sv. Trojice. foto lubo lužina

Výberové konanie
Obec Banská Belá vyhlasuje výbe-
rové konanie na pozíciu – konateľ 
LESY, s.r.o, Banská Belá. Bližšie 
informácie na www.banskabela.
sk, alebo na obecnom úrade Ban-
ská Belá.

Branislav Babirád, starosta

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

Mexická kuchyňa
Pozývame vás na týždeň Mexic-
kej kuchyne, ktorá sa uskutoč-
ní 21. až 26. novembra od 11:00 
do 20:00, v priestoroch Súkrom-
nej Hotelovej akadémie v Banskej 
Štiavnici na Drieňovej. (reštau-
rácia Balans). Ste srdečne pozva-
ní a čakáme čo najvyššiu účasť. 
Čaká na vás široká ponuka mexic-
kých jedál a nápojov, príjemná at-
mosféra, pekná výzdoba, milá a 
ochotná obsluha. Tak neváhajte 
a potešte nás vašou účasťou. Do-
predu za účasť ďakujeme.

Žiaci III. ročníka, SHA

Prednáška
Pondelok 21. novembra 2011 o 
17:00 v priestoroch Kultúrne-
ho centra – výstavná miestnosť 
(Kammerhofská 1, Banská Štiav-
nica) sa uskutoční prednáška na 
tému: Euroval ako problém. Pred-
nášajúcim je ekonomický odbor-
ník Dr.Rudolf Požgay. Srdečne po-
zývame!  Organizátori

Jedlo ako liek
Kluby zdravia OZ Život a zdravie 
v spolupráci s OKCRaŠ vás pozý-
va na prednášku Jaroslava No-
votu Jedlo ako liek – prevencia 
zápchy a rakoviny, 21. novembra 
2011 o 17:00 v Kultúrnom cen-
tre, Kammerhofská 1, Banská 
Štiavnica (pri Hoteli Grand Ma-
tej). Odborný garant: Univerzi-
ta Loma Linda. Bližšie info: www.
klubyzdravia. OZ Život a zdravie

Pozvánka na pravidelné 
stretnutie baníkov
25. novembra 2011 o 16:00 u p. 
Karabellyho sa uskutoční pra-
videlné stretnutie baníkov a ich 
priateľov. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

oznamy, pozvánky
spomienky

Ako si spomínate 
na 17. november 1989?

Boli sme plní očakávaní a dúfali  
sme, že sa budeme mať lepšie.  
 I.H.
Udalosti u nás sledoval celý svet  
a ja som plakal od šťastia. Moja 
mama so sestrou vycestovali do 
Kanady a mňa už nepustili. Ostal 
som tu ako rukojemník na dlhých 
dvanásť rokov. Neviete si predsta-
viť, čím sme si prešli.  R.B.
Priznám sa, mala som vtedy  
strach, že dôjde k ozbrojenému 
konfl iktu a obetiam na životoch.  
 J.L.
Sloboda, to je ono! Nezamestna- 
nosť, vraždy, drogy, žobráci, ľu-
dia bez domova! Na toto sme ne-
boli pripravení.  G.P.
S nádejou sme prijali slobodu, len  
sme si nemysleli, že nám prinesie 
toľko problémov. Hranica medzi 
demokraciou a anarchiou sa ťažko 
určuje.  E.B.
17.november bol našou najväčšou  
šancou, ale prijať slobodu zname-
ná prijať aj zodpovednosť za svoje 
konanie a to ešte stále nevieme.  
 K.L.

pýtala sa Janka Bernáthová

Spomienka na rok 1989
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Mgr. Darina Tibenská, 
čitateľka Štiavnických novín

Indiánska polievka

Potrebujeme: 100 g prerastenej 
oravskej slaniny, 300 g očistených 
surových zemiakov, 150 g kukuri-
ce z konzervy, 1 kocku mäsového 
bujónu, 1 čili papričku ( možno 
nahradiť ostrou mletou papri-
kou) 100 ml smotany na varenie, 
1 l vody

Postup: Slaninku a zemiaky na-
krájame na drobné kocky. Slanin-
ku osmažíme, aby pustila šťavu, 
pridáme zemiaky, premiešame, 
zalejeme vodou, vhodíme kocku 
bujónu a pokrájanú čili papričku. 
Keď sú zemiaky takmer mäkké, 
vsypeme kukuricu zliatu z nále-
vu a varíme asi 5 minút. Na záver 
vlejeme smotanu a necháme 2 – 3 
minúty povariť. Podávame s chle-
bom alebo s pečivom. Dobrú chuť!

Červený kríž bol najvýznam-
nejšou charitatívnou organi-
záciou v Uhorsku koncom 19. 
storočia. Svetová organizácia 
Červeného kríža (ČK) vznikla v 
roku 1863 z iniciatívy švaj-
čiarskeho štátneho občana 
Henryho Dunanta. Úlohou 
organizácie bolo poskytovať 
pomoc raneným vojakom 
počas vojen a v čase mieru 
poskytovať pomoc tým, 
ktorých sociálne postavenie 
bolo najbiednejšie. 

Priamym predchodcom ČK v 
Banskej Štiavnici bol Ženský pod-
porný spolok založený v roku 1880. 
V nasledujúcom roku sa spolok so 
svojím členstvom preradil do no-
vovznikajúcej organizácie Uhor-
ského červeného kríža. Vznikla tak 
miestna organizácia Červeného krí-
ža, prvá nielen v Banskej Štiavni-
ci, ale aj v rámci Slovenska. Prvou 
predsedníčkou sa stala Priska Far-
bakyová – manželka rektora ban-
skoštiavnickej Baníckej a lesníckej 
akadémie. 

Už v prvom roku existencie mala 
táto organizácia okolo 150 členov a 
rýchlo dosiahla spoločenské uzna-
nie. Svedčí o tom aj účasť na Val-
nom zhromaždení Uhorského Čer-
veného kríža v Budapešti v roku 
1892. Delegátmi za B.Štiavnicu boli 
čestný predseda organizácie štiav-
nický a hontiansky župan Ervín 
Röszner s rektorom akadémie a po-
slancom Uhorského snemu Štefa-
nom Farbakym. 

Stovky, ba tisíce dobrovoľných 
pracovníkov tejto najhumánnej-
šej organizácie vykonali v Banskej 
Štiavnici pre ďalšie tisícky ľudí ne-
oceniteľné služby. Paleta činností 
členov ČK bola nesmierne pestrá. 
Ošetrovali a liečili ranených voja-
kov, podporovali rodiny padlých a 
ranených, pomáhali pri prírodných 
pohromách, starali sa o starých 
a bezvládnych ľudí. Bojovali pro-
ti chorobám z povolania, ale aj za 
zlepšenie osobnej hygieny a hygie-
ny bývania. Počas I. svetovej vojny 
2 a ½ roka ČK prevádzkoval zo svo-
jich prostriedkov vlastnú nemocni-
cu. V období I. ČSR štiavnická or-
ganizácia usporadúvala zaodievacie 
akcie, zabezpečovala verejné stra-
vovanie pre nezamestnaných a mlá-
dež. Jej členky poskytovali samari-

tánske služby v tunajšej nemocnici 
počas SNP i v období oslobodzova-
nia Banskej Štiavnice. 

Predsedom miestnej organizácie 
po oslobodení bol Michal Majerský, 
ktorý túto funkciu zastával už po-
čas II. sv. vojny. Najväčší rozmach 
zaznamenal SČK po 2. svetovej voj-
ne. Platí to aj pre Banskú Štiavni-
cu. Do r. 1960 to bola v meste prvá 
organizácia, ktorá združovala do 
500 členov. Dochádza k reorgani-
zácii hnutia. Vytvorili sa dve miest-
ne skupiny: prvá pre I. a II. štvrť 
mesta, druhá pre III. a IV. štvrť. V r. 
1981, v roku 100.výročia založenia 
banskoštiavnickej organizácie ČK, 
bolo v Banskej Štiavnici 10 základ-
ných organizácií s 2 269 členmi. V I. 
ZO ČSČK bolo 297 členov, v II. 760, 
čo bola súčasne najväčšia členská 
základňa spomedzi základných or-
ganizácií vo vtedajšom okrese Žiar 
nad Hronom, v III. ZO ČSČK 210. 
Do tejto organizácie patrilo aj 16 
mladých zdravotníkov. Štvrtá bola 
v Nemocnici s poliklinikou a mala 
170 členov. V r. 1970 boli na štiav-
nických stredných školách založené 
prvé dorastové skupiny ČSČK. Na 
ZŠ pracovali mladí zdravotníci I. a 
II. stupňa. Svojou činnosťou patrili 
k najaktívnejším na Slovensku.

Ťažko vymenovať celú škálu čin-
ností ČK v Banskej Štiavnici za 
uplynulých 130 rokov. Tradičnými 
sa stali opatrovateľské služby, náv-
števy a obdarúvanie chorých a bez-
vládnych občanov. Členovia ČSČK 
upriamili pozornosť na mobilizo-
vanie svojich spoluobčanov, k skva-
litňovaniu životného prostredia a 

zdravému spôsobu života. V 90. 
rokoch 20. storočia zaznamena-
lo mohutný rozvoj bezpríspevko-
vé darcovstvo krvi. Množstvo naj-
vzácnejšej tekutiny venovali svojim 
blížnym dobrovoľní darcovia z ra-
dov banskoštiavnického ČK. Členo-
via ČK zabezpečujú taktiež prvú po-
moc na rôznych podujatiach ako aj 
doškolovanie v kurzoch. 

13. septembra 1991 bolo v Bel-
házyovskom dome slávnostne sprí-
stupnené Sociálne stredisko SČK 
ako prvá inštitúcia svojho druhu v 
SR, ktorá poskytovala rôzne služ-
by. Hlavnou náplňou bolo zabez-
pečovanie opatrovateľskej služby 
a rozvoz stravy do domácností pre 
bezvládnych obyvateľov v meste a 
okolí. Využívaný bol denný staci-
onár, ktorý v r.2001 navštevova-
lo priemerne 11 detí. Tento stav je 
aj v súčasnosti. Od 1. apríla 1997 
existuje v Banskej Štiavnici Územ-
ný spolok SČK. 

V súčasnosti má organizácia SČK 
v B.Štiavnici 200 členov v 3 miest-
nych skupinách a v jednej mládež-
níckej skupine. V r.2010 odovzdalo 
krv 369 darcov, z toho 131 prvo-
darcov, v r.2011 319 darcov, z toho 
95 prvodarcov. Od r.1997 bolo pla-
ketou MUDr. Jana Jánskeho oce-
nených diamantovou 8, zlatou 52, 
striebornou 100 a bronzovou 154 
darcov krvi. Dňa 18. novembra k 
nim pribudne ďalších 23 ocenených. 
V súčasnosti najaktívnejšími darca-
mi krvi sú Ladislav Kováč, ktorý da-
roval tú najdrahocennejšiu tekutinu 
až 99 ráz a Miroslav Herold s 92 od-
bermi krvi.  Ján Novák

Prvé sídlo Sociálneho strediska Slovenského červeného kríža na Sloven-
sku bolo od roku 1991 v Belházyho dome. foto lubo lužina

Prvá organizácia na Slovensku
130. výročie založenia Červeného kríža v Banskej Štiavnici

Dejiny 
evanjelickej 
cirkvi
Evanjelická cirkev a.v. Banská 
Štiavnica, BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hro-
nom – Pracovisko Banská Štiav-
nica a Mesto Banská Štiavnica 
vás a vašich priateľov srdečne po-
zývajú v stredu 23. novembra o 
15:30 na prezentáciu výstavy De-
jiny evanjelickej cirkvi a.v. v Ban-
skej Štiavnici, výtvarných diel Vla-
dimíra Oravca, Miluše Oravcovej 
a Michaly Oravcovej a výstavy fo-
tografi í Lubomíra Lužinu v novo-
zrekonštruovaných priestoroch 
Kyrmezerovho domu (zadný trakt 
evanjelického kostola). Podujatie 
sa koná pod záštitou primátorky 
Mesta Banská Štiavnica.

Výstava bude otvorená do 10. 
januára 2012, pondelok až piatok 
od 10:00 do 15:00, sobota – nede-
ľa na objednávky (0908 963 829)

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Tanečná súťaž: O pohár 
primátorky mesta
Sobota 19. novembra, vstupné 
4,- € dospelí, deti do 15 rokov: 
0,- € v sprievode rodiča, Kultúr-
ne centrum, Kammerhofská 1

Tanečná škola Fáber Dance School 
a Mestský úrad, oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu organi-
zuje Celoslovenskú súťaž s účasťou 
zahraničných párov v Štandardných 
a Latinsko-amerických tancoch O 
pohár primátorky mesta 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, 
bodovacia súťaž Deti II D, Junior 
I. D, LAT až po fi nále, 13:30 
bodovacia súťaž Dospelí – D, C, 
ŠTT, bodovacia súťaž Dospelí – D, 
C, LAT, 17:30 bodovacia súťaž 
Dospelí – B, A, ŠTT, bodovacia 

súťaž Dospelí – B, A, LAT. Viac 
informácií: info@faber-dance.com, 
Mgr. Erika Gáboríková,0911 11 44 
60, www.faber-dance.com 

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 naj-
krajšia žena sveta v hlavnej úlohe. 
Režisér Michael Bay s tretím dielom 
ságy Transformers toho roku pote-
šil všetkých malých aj veľkých fa-
núšikov. Tretí diel má byť omnoho 
vyváženejší, pribudli postavy, kto-
ré majú čo hrať (John Malkovich v 
úlohe Samovho prvého nadriadené-
ho, Frances McDormand ako šéfka 
tajných služieb), na druhej strane si 
akcie užijeme viac než dosť a má byť 
typicky "bayovská", teda dychberúci 
a srdcervúci.

Kino Akademik: Rango
Srdečne vás pozývame do Kina Aka-
demik 20. novembra 2011 o 14:30 
na dobročinné premietanie animo-
vaného fi lmu Rango. Vstupné 2,- €. 
Výťažok z akcie poputuje pre psíkov 

a mačičky bez domova v OZ Túlavá 
labka. Príďte nás podporiť. Tešíme 
sa na vás.

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 uhra-
diť v pracovných dňoch v Kultúr-
nom centre pri Hoteli Grand Matej, 
v čase od 8:00 - 16:00.
Info: Zuzana Patkošová kultura@
banskastiavnica.sk, 045/6790362. 
Organizátori: OZ Fotoklub Blur a 
Mesto Banská Štiavnica

Kino Akademik: 
Ide len o sex
Streda 23. novembra, 18:30, ko-
média, USA, 109’, MN12, 2,20€
Mladá žena Jamie, ktorá vyhľadá-

va v New Yorku schopných zamest-
nancov, presvedčí potenciálneho 
adepta Dylana, aby opustil svoje 
zamestnanie v San Franciscu a pri-
jal prácu v New Yorku. Aj napriek 
tomu, že sa navzájom priťahujú, si 
obaja uvedomujú, že sú presne takí 
istí ako ich partneri, od ktorých zo 
vzťahov utekajú. A tak sa rozhodnú, 
že sa stanú priateľmi… a možno aj 
niečo viac. Je to perfektná dohoda 
– veď čo, ide len o sex...až pokiaľ ne-
zistia, že mať s niekým „len sex“ bez 
akýchkoľvek pravidiel sa nedá...

Výstava: Fotozážitky 
s pamiatkami
Pondelok – piatok, 8:00 – 15:00, 
Kultúrne centrum, Kammer-
hofská č.1 Banská Štiavnica – 
výstavná miestnosť
Pohľad na historické pamiatky Slo-
venska očami mladých ľudí. Info na 
oddelení kultúry ,cestovného ruchu 
a športu 045/6790362

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.39/2011: „Najväčším šťastím 
človeka je, keď môže žiť preto začo 
by bol ochotný zomrieť.“ Výher-
com sa stáva Ivan Madara, Dol-
ná 23, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva české príslovie:
A., Ohrada, vrkoč, Rím, odej, B., 
Boh vetrov, zaradom, Bára, C., Za-
čiatok tajničky, D., Zvratné záme-
no, ruské autá, oblok, Rebeka do-
mácky, E., Aj, Ladislav, detská 
zbraň, je zaľúbený, predložka, F., 
Veľká miestnosť, zn. hodiniek, sú-
čiastky v rádiu, chovanie zvierat, 
G., Osobné zámeno, klial česky, 

kazí, ozn. áut Albánska a Maroka, 
H., Áno, stred slova paráda, kaz, 
priamo, I., Koniec tajničky, osob-
né zámeno, J., Ozn. ruských lieta-
diel, žen. meno, rastenie, st. čes-
ký herec, 

1., Nealkoholický nápoj, poľovač-
ka česky, existuješ, 2., Kartová 
hra, hrubý povraz, hliník, 3., Ob-
lízala, lovkyňa perál, 4., Ľudový 
nástroj s trlom, masť na telo, 5., 
Cudzie muž. meno, lúky, 6., Zúž 
šitím, rozdeľ, 7., Strčil do vody, 
cudzopasný hmyz, 8., Polomer, 
mečím, Martina, 9., Ruská rieka, 
spoluhlásky slova šenk, lokátor, 
10., Martin, rovná strecha, 11., 
Papagáj, spôsobuje bolesť, Prešov-
ské technické služby skr., 12., Po-

obesekáva, stred slova parita, 13., 
Pokrývka hlavy, chleba, 14., Časť 
opery, vo svojom dome, existuje, 

15., Teba, patriaca Elovi, poľno-
hospodárska plodina. Pomôcky: 
Hon, trlica, Cailo Anna Rihová
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Prinášame vám ďalšiu otázku 
v súťaži o knihu: Banská 
Štiavnica z lietadla.

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.

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.

Správna odpoveď z 1.kola: a., nane-
bovzatia Panny Márie. Výherkyňa: 
Lýdia Auxtová, Dolná 21, BŠ

Druhá súťažná otázka
Viete, ktoré tajchy sú na foto-
grafi i? Tajch...
a., Horný a Dolný Komorovský
b., Horný a Dolný Kolpašský
c., Evička a Veľká Vindšachta
d., Malá a Veľká Richňava

redakcia Štiavnických novín

Súťaž Štiavnických novín

Piatok, 11. november 2011 
– krásny, magický dátum. 
Taký bol pre mňa aj celý deň, 
ktorý vyvrcholil nevšedným 
umeleckým zážitkom. 
Navštívila som totiž Pivovar 
ERB, ktorý už tradične ponúkol 
svojim návštevníkom vynika-
júce divadelné predstavenie In 
da Hause – Žúrka v Londýne. 

Autor hry Viliam Klimáček, réžia 
Karol Vosátko. Za uznanlivého po-
tlesku divákov sa na scéne objavili 
skvelé herečky z hosťujúceho diva-
dla GUnaGU – Zuznana Mauréry, 
Zuzana Porubjaková, Darina Abra-
hámová a Hera Turban. 

 Množstvo majstrovsky rozohra-
ných vtipných dialógov, miestami 
hrubo drsných, umocnených ne-
opakovateľnou mimikou a gesta-
mi vyvolalo búrky smiechu. Dej sa 
odohráva v izbe jednej z protago-
nistiek v Londýne, ktorej zamest-
návatelia odcestovali a preto si do-
volila pozvať priateľky zo Slovenska 
na žúrku. Býva zvykom, že našinec 
zapiera svoje sklamania a rozčaro-

vania z pobytu v cudzine. Domov 
prichádza len s dobrými správami 
najmä o tom, ako uspel a akí boli k 
nemu všetci milí a láskaví. Spomí-
nané herečky v tejto hre nám podá-
vali skutočnosť bez príkras, bez ser-
vítky a naplno – nedávajú si pozor 
na jazyk, nešepkajú, ani nezvažujú 
správne slová. Ohľady nechávajú za 
dverami a veci pomenúvajú výstiž-
ným a trefným názvoslovím. Je to 
hra o realite, ktorá nikoho nenechá 
na pochybnostiach, že platí staré 
známe "v cudzine nikomu nepadajú 
do úst pečené holuby". Počas pred-

stavenia nás tieto štyri dámy zozná-
mili so smiechom, ktorý sa prediera 
cez zaťaté pery a slzy v očiach slo-
venských dievčat "najatých na prá-
cu v cudzine" (gogoľovský smiech 
cez slzy). Sú to slzy bolesti, smútku, 
rozčarovania a dezilúzií.

Vynikajúce výkony herečiek od-
menilo vypredané hľadisko búrlivým 
potleskom. Uvedomila som si, že Pi-
vovar ERB je svojím divadielkom pre 
Banskú Štiavnicu a jej okolie, pre kul-
túru a umenie, výnimočné. Navštívi-
la som ho prvýkrát a verím, že nie 
naposledy. Mária Bucholcerová

In da House - Žúrka v Londýne

11. novembra 2011 sa v Banskej 
Štiavnici konal 13. ročník verejnej 
zbierky na podporu Nadácie pre 
deti Slovenska - Hodina deťom, 
ktorú v našom meste koordinova-
lo Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica. Cieľom nášho 
snaženia bolo vyzbierať čo najviac 
fi nancií na projekty pomáhajúce 
deťom a mladým ľuďom na Slo-
vensku. Chceli by sme čo najsrdeč-
nejšie poďakovať všetkým, ktorí 
na Hodinu deťom prispeli a ďa-
kujeme aj našim dobrovoľníčkam, 
ktoré ste mohli v uliciach stretnúť 
so žltými pokladničkami. 

Katarína Tatárová

Hodina deťom

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica a Artcafé 
Banská Štiavnica srdečne 
pozývajú všetkých úprimne 
demokraticky zmýšľajú-
cich ľudí 17. novembra na 
podujatie pri príležitosti 
osláv Dňa študentstva 
a Dňa boja za slobodu a 
demokraciu - Spomienka na 
nežnú revolúciu.

17. november:
od 15:00 – Socialistické obchod-

né chuťovky v Mix-Marx – cen-
trum mesta, bývalá mäsiareň

18:00 – Vernisáž výstavy "Prísne 
tajné" – Dejiny ŠTB – Artcafé

18:30 – Začiatok spomienkového 
sprievodu pred kostolom Nane-
bovzatia Panny Márie

19:00 – Sviečková slávnosť na Ná-
mestí sv. Trojice

20:00 – "Upražme si socík" – štu-
dentská retropárty v Pražovni, 
módna prehliadka, fi lmový a 
hudobný retrokvíz

18. november:
18:00 – "Večer pod lampou" na 

tému Socializmus – väzenie na-
šich myslí, spojený s premieta-
ním krátkeho tematického fi lmu. 
Hostia: Ivan Kusý, Patrik Dubov-
ský, Ľudovít Kaník. Moderátor: 
Viktor Hirschner – Artcafé

20:00 – Retropárty – Artcafé
19. NOVEMBER 2011 
20:00 – Artcafé koncert Janko Le-

hotský – Modus – Hity spoza 
železnej opony

Katarína Tatárová

Spomienka 
na Nežnú 
revolúciu
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reality

inzercia

služby

ŠPORT

Prenajmem 1 – izbový 
byt v Banskej Štiavnici 
na Dolnej 2 (bývalé OPP).

Mesačný nájom 220,-€ 
vrátane energií. 

Kontakt: 0905 912 125

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, bližšie informácie na 
telefónnom čísle: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, telefónne čís-
lo: 0904 416 890

Robíme výkopové a búracie práce  
bagrom, bližšie informácie na telefón-
nom čísle: 0908 531 348

Pripravím na maturitu, prijímacie  
pohovory z fyziky, chémie. telefónne 
číslo: 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-

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)

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  

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 suché palivové drevo v  
Štiavnických Baniach, telefónne číslo: 
0911 434 276

Mesto Nitra bola dejiskom me-
dzinárodných pretekov. Konal sa 
už 17. ročník súťaže olympijských 
nádejí, na ktorom sa zúčastnili 
mladí strelci z Bulharska, Česka, 
Rakúska, Bosny a Hercegoviny, 
Slovenska, Maďarska, Slovinska, 
Srbska a Ukrajiny, spolu vyše 250 
strelcov. V kategórii dorastenci – 
vzduchová puška 40 výstrelov v 
stoji súťažili aj dvaja mladí strel-
ci z SŠK Banská Štiavnica Pat-
rik Jány a Štefan Šulek ml. Aj na-
priek tomu, že v tejto disciplíne to 
bol ich len tretí pretek, obsadili 7. 
a 8. poradie, zo slovenských strel-
cov obsadili 3. a 4. poradie. Patrik 
Jány strelil 369 kruhov a Štefan 
Šulek ml. 368 kruhov. 

Ľubomír Drbohlav 

Patrik Jány a Štefan Šulek ml. v 
športovej hale v Nitre. 
foto ľubomír drbohlav

Úspech 
mladých 
strelcov

dohodou, tel.č.: 0902 615 789
Predám záhradnú chatku so záhra- 

dou na Štefultove. Záhrada: 360 m², 
chatka 24 m². Cena dohodou. Kontakt: 
0905 314 425

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
telefónne číslo: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, telefónne  
číslo: 0914 138 988

Predám stavebný pozemok na Štiav- 
nických Baniach o výmere 1 050m², te-
lefónne číslo: 0908 655 270

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 hod., telefónne 
číslo: 0911 733 909 

Predám stavebný pozemok v BŠ časť  
Štefultov, 3 750m², prístupová cesta k 
pozemku, inž. Siete, výhodná poloha, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 624 886 

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 

čilých. Som držiteľkou Cambridgského 
certifi kátu FCE úrovne B2. Cena - 1os. 
5 €/60min., skupinka 2 os 4 €/60min.
skupinka 3 os. 3 €/60min. Kontakt: 
0910 967 465 

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

Kované brány, ploty, zábradlia, lacno,  
rýchlo a kvalitne, bližšie informácie na 
telefónnom čísle: 0915 810 387

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

Finančný príspevok pre 
všetky športové kluby

III.liga - 2.kolo
Opevnenie Banská Štiavnica - 
Sitno - ŠK Vinica 5:3 Prekopp, 
Pásztor, Píš, Longauer a Hipszki

Družstvo Sitna, aj s tromi náhrad-
níkmi, dokázalo poraziť Vinicu, po-
silnenú maďarskými šachistami. 

Slovan Sliač - Opevnenie Ban-
ská Štiavnica Klopačka 7,5:0,5
Zicho (remíza)

Družstvo Klopačky ani v základ-
nej zostave nedokázalo bodovať a 
vysoko prehralo na Sliači.

Ostatné výledky:
PŠK Kurta BB - Nová Baňa 6,5:1,5; 
ŠO MsL Kremnica - PŠK Rimavská 
Sobota 2:6; ŠK Podpoľanie Stožok 

- ŠO Podbrezová 2,5:5,5; FTC Fi-
ľakovo B - ŠK Orlová Pohorelá 6:2; 
Slovan Modrý Kameň - Magnezit 
Jelšava B 2:6; ŠK Garde CVČ Detva 
- ŠK Veža CVČ BB 6:2; Balassagyar-
mati Kabel SE - ŠK Hrnčiarske Za-
lužany 5:3

Kam na šach?
III.liga, 3.kolo, 27.11.
Klopačka – Kremnica, Sitno - Balas-
sagyarmati Kabel SE (HUN).

Tabuľka:
1 Magnezit Jelšava B 2 2 0 0 4 17.0
2 ŠO Podbrezová 2 2 0 0 4 14.5
3 FTC Fiľakovo B 2 2 0 0 4 13.5
4 PŠK Kurta B.Bystrica 2 2 0 0 4 12.0
5 ŠK Garde CVČ Detva 2 1 1 0 3 15.5
6 PŠK Rimavská Sobota 2 1 1 0 3 13.5
7 Slovan Nová Baňa 2 1 0 1 2 19.0
8 ŠK Podpoľanie Stožok 2 1 0 1 2 17.5
9 Balassagyarmati 2 1 0 1 2 17.5

10 Slovan Modrý Kameň 2 1 0 1 2 16.5
11 Opevnenie Sitno 2 1 0 1 2 14.5
12 Slovan Sliač 2 1 0 1 2 14.0
13 ŠK Orlová Pohorelá 2 1 0 1 2 14.0
14 ŠO MsL Kremnica 2 0 0 2 0 23.0
15 Opevnenie Klopačka 2 0 0 2 0 18.0
16 ŠK Vinica 2 0 0 2 0 17.0
17 ŠK Veža CVČ B.Bystrica 2 0 0 2 0 16.5
18 Hrnčiarske Zalužany 2 0 0 2 0 14.5

S. Kuchyňa

Výsledky šachových turnajov
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Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

H adám udí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizova  na stavbe. 

Pracovná zmluva alebo 
dohoda. Taktiež ponúkam 

prácu pre brigádnikov 
od 18 rokov.

Kontakt: 0915 181 410

Všetkých srdečne pozývame 
do zrekonštruovaných 
priestorov.

Reštaurácia MATEJ 

opäť otvorená!

Rezervácie na 
tel. čísle: 045/ 671 60 59


