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InzercIa

Nové byty na sídlisku Drieňová

Zmeny v dopravnom značení

Na sídlisku Drieňová, na Ul. 
MUDr. Jána Straku č. 20 a 21, 
pribudli dva nové bytové 
domy so 16 jednoizbovými a 16 
dvojizbovými bytmi, do ktorých 
sa už čoskoro budú sťahovať 
noví nájomníci.

Zdravotná, sociálna a bytová ko-
misia pri mestskom zastupiteľstve 
preverila a posúdila podané žiados-
ti o pridelenie bytov a navrhla pri-
mátorke mesta zaradiť do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie týchto by-
tov, tých žiadateľov, ktorí vyhoveli 
podmienkam pre pridelenie bytov 
v súlade so zákonom č. 443/2010 
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní a Dodatku č. 
1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

7/2007 o prideľovaní nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta a o hos-
podárení s nimi. Primátorka mesta 
zobrala na vedomie návrh komisie 
a na zasadnutí mestského zastupi-

teľstva dňa 29.10.2012 so svo-
jím rozhodnutím oboznámila po-
slancov MsZ a zároveň rozhodla 
o termíne verejného losovania čí-
siel nájomných bytov. •3.str.

Nové možnosti bývania v našom meste foto peter sliacky

Dňa 12.11.2012 vykonali TS, 
m.p., v Banskej Štiavnici 
dlho očakávané zmeny v 
dopravnom značení na Ulici 
Pletiarskej, P. Dobšinského, Ľ. 
Štúra a I. Krasku.

Zmeny, ktoré sa uskutočnili, sa tý-
kajú otvorenia cesty v smere od „Ple-
ty“ a umožnenie jazdy cez Ulicu P. 
Dobšinského, čím sme vyšli v ústre-
ty hlavne obyvateľom časti Špitálky, 

ktorí museli obchádzať tento úsek 
cesty od bývalého závodu Dužina. K 
tejto zmene v doprave sme pristúpili 
po tom, ako sa nám podarilo vybudo-
vať pravostranný chodník pre chod-
cov (v smere jazdy od Plety). Tým-
to novým dopravným značením sa 
otvára prejazd od Plety Ulicou Pavla 
Dobšinského, ktorá bude jednosmer-
nou cestou aj naďalej, ale v opačnom 
smere ako tomu bolo doteraz. Pokiaľ 
budete chcieť vykonať prejazd na Uli-

cu Pletiarsku a následne na Ulicu Kri-
žovatka, budete musieť odbočiť z Uli-
ce Ľ. Štúra na Ulicu I. Krasku a touto 
(už jednosmernou) ulicou sa dosta-
nete opäť na Ulicu P. Dobšinského 
alebo na Ulicu Pletiarsku.

Upozorňujeme všetkých vodi-
čov, aby dodržiavali platné doprav-
né značenie na týchto uliciach ako aj 
pravidlá prednosti v jazde hlavne pri 
výjazde z Ulice I. Krasku na Ulicu Ple-
tiarsku a P. Dobšinského, •3.str.

Vianočná súťaž 
Štiavnických novín

Aj v tomto roku sme pre vás, 
milí naši čitatelia, pripravili Via-
nočnú súťaž ŠN o hodnotné ceny. 
Jej obsahom sú vianočné sviatky. 
Prvú otázku s kupónom uverejňu-
jeme už v tomto čísle. Súťaž má 4 
kolá. Odpoveď pošlite do redak-
cie alebo vhoďte do našej schrán-
ky. Výhercov oznámime vo vianoč-
nom čísle - 20. decembra 2012.
Otázka č.1 Kam sa vyberie-
te (štát a mesto), keď chcete 
navštíviť rodisko
Ježiša Nazaretského ?

Kupón č.1
Správna odpoveď:

Meno, priezvisko:

Adresa:

Tel. č.:
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

12.11.
Pracovné rokovanie k prebie- �
hajúcim prácam a úpravám Ul. 
Akademická, zberný dvor, Ul. 
Kukučína.
Uskutočnila sa redakčná rada  �
VIO TV.
Pracovné rokovanie k starému  �
mestu. 
Príprava materiálov pre mest- �
skú radu. 

13.11. 
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
problematiky LSPP. 
Účasť na podujatí Dni Andre- �
ja Kmeťa, ktoré zorganizovalo 
Gymnázium Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici.  

14.11.
Zasadnutie predsedníctva Ob- �
lastnej organizácie cestovného 
ruchu v Banskej Štiavnici. 
Slávnostné odovzdanie nových  �
bytov na sídlisku Drieňová.  

15.11.
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici.

 
16.11.

Prijatie študentov pri príleži- �
tosti Medzinárodného dňa štu-
dentstva. 
Práca v meste.  �

17.11.
Správna rada Hudobnej a ume- �
leckej akadémie J. Albrechta.

Andrea Benediktyová

Mesto nevzdáva snahu o obnovenie 
poskytovania „LSPP“ pre dospelých

Dňa 7.11.2012 sa primá-
torka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková stretla so zástup-
cami vedenia Ústrednej 
vojenskej nemocnice SNP 
Ružomberok – fakultná 
nemocnica, kde sa okrem 
iného prerokovala aj možnosť 
zabezpečovania LSPP v 
Banskej Štiavnici ÚVN SNP 
Ružomberok – FN. 

Na základe záverov tohto ro-
kovania sa zástupcovia vedenia  
ÚVN SNP Ružomberok – FN, opa-
kovane dňa 13.11.2012 u primá-
torky mesta stretli aj s riaditeľom 
Všeobecnej nemocnice v Žiari nad 
Hronom, ktorá zabezpečuje zdra-
votnú starostlivosť v nemocni-
ci v  Banskej Štiavnici a ktorý je 
zároveň predsedom predstaven-
stva akciovej spoločnosti Nemoc-
nica Banská Štiavnica, a.s., ktorá 
je vlastníkom budovy nemocnice 
v Banskej Štiavnici.

Účastníci tohto stretnutia pre-
rokovali možnosť a spôsob fungo-
vania LSPP v Banskej Štiavnici a 
dohodli sa, že Nemocnica Banská 

Štiavnica, a.s., poskytne priesto-
ry pre ambulanciu LSPP, a ÚVN 
SNP Ružomberok – FN začne ko-
nať vo veci vydania povolení na 
prevádzkovanie LSPP v Banskej 
Štiavnici, tak, aby táto mohla v 
našom meste začať opäť fungo-
vať ešte pred Vianocami. Primá-
torka mesta prisľúbila zúčast-
neným stranám, pomoc v rámci 
svojich kompetencií a možností. 
O ďalšom vývoji LSPP v Banskej 
Štiavnici budeme občanov aj na-
ďalej aktuálne informovať.

MsÚ

Zmena LSPP pre dospelých
Od 1.11.2012 je služba LSPP (le-

kárska služba prvej pomoci) PRE re-
gión banskej štiavnice poskytovaná 
pracoviskom lspp zvolen, Kuzmány-
ho 28, TEL. 045/ 5201 395

Ordinačné hodiny
Sobota, nedeľa, dni pracovného 

voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod..
V prípade akútneho ohrozenia ži-

vota volajte číslo 155, resp. 112. 

deň od do poznámka

Pondelok 15:30 07:00  

Utorok 15:30 07:00  

Streda 15:30 07:00  

Štvrtok 15:30 07:00  

Piatok 15:30 07:00  

Sobota   nepretržite 

Nedeľa   nepretržite 

Predkladanie 
žiadostí o dotácie 
na rok 2013

V zmysle VZN č. 2/ 2011 o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica môžu subjekty pred-
kladať žiadosti o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2013.

Termín na predloženie žiados-
tí je 30.11.2012. Žiadosti sa podá-
vajú na predpísanom tlačive, kto-
ré sa nachádza na internetovej 
stránke mesta alebo v Klientskom  
centre Mestského úradu. MsÚ

Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 29.10.2012 o 23.15 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Budovateľská dochádza 
k rušeniu nočného pokoja. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že k rušeniu nočného po-
koja dochádza na prízemí budovy 
na Ul. Budovateľská 15 v Banskej 
Štiavnici, a to hlučným správa-
ním sa G.Č. z Banskej Štiavnice. 
Vec bola vybavená v zmysle prie-
stupkového zákona.  

Priestupok v doprave 
Dňa 8.11.2012 o 10.55 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, 
že  na križovatke ulíc Vodáren-
ská a Úvozná parkuje motoro-
vé vozidlo, ktoré bráni ostatným 
účastníkom premávky v prechá-
dzaní. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila majiteľa mo-
torového vozidla T.I. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol rieše-
ný v zmysle priestupkového zá-
kona v blokovom konaní. 

 
Voľný pohyb psa 

Dňa 10.11.2012 o 20.20 hod. 
bolo na útvar MsPo oznáme-
né, že na Ul. Dolná sa voľne po-
hybuje pes čiernej farby. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
psa odchytila a následne umiest-
nila do karanténnej stanice. Ná-
sledne bola  hliadkou MsPo zis-
tená majiteľka psa S.J. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol rieše-
ný v zmysle priestupkového zá-
kona v blokovom konaní.

Jozef  Mego,
zást. náčelníka MsPo

Čriepok
„Komu dal Boh úrad, dal mu aj 

rozum. Mnohí netrpezliví nevyčka-
li a po získaní úradu hneď odišli.“

Ján Petrík
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polícia
informujeNové byty na sídlisku Drieňová

•1.str. Na verejnom losovaní 
dňa 9.11.2012 si žiadatelia o byt 
vylosovali číslo bytu, čím si urči-
li poschodie a polohu svojho bu-
dúceho bytu. 

Byty sa slávnostne odovzdali 
14.11.2012, za účasti predstavi-
teľov mesta, poslancov MsZ, zá-
stupcov dodávateľa, pracovníkov 
Bytovej správy, s.r.o., ako správ-
cu bytov a nových nájomníkov. 

S nájomníkmi po zložení fi-
nančnej zábezpeky vo výške 3 
mesačného nájomného na účet 
Bytovej správy, s.r.o., Bytová 
správa, s.r.o., ako správca a pre-
najímateľ mestských nájomných 
bytov uzatvorí nájomnú zmluvu. 
Nájomné zmluvy sa budú uzatvá-
rať na dobu určitú, s možnosťou 
opakovaného predĺženia nájmu 

v prípade, ak nájomca aj naďa-
lej bude spĺňať podmienky záko-
na o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní a bude si 
riadne plniť povinnosti spojené s 
nájmom bytu.   

V uvedených bytových do-
moch nebolo možné uspokojiť 
všetkých žiadateľov o byt z ra-
dov občanov mesta a tiež okoli-
tých obcí, ako aj iných regiónov 
Slovenska, preto Mesto Banská 
Štiavnica uzatvorilo s budúcim 
vlastníkom terajších domovov 
mládeže na Povrazníku zmlu-
vu o budúcej zmluve, po reali-
zácii ktorej by mesto nadobud- 
lo do svojho vlastníctva ďalších 
88 jedno, dvoj a trojizbových ná-
jomných bytov. Podmienky náj-
mu týchto bytov budú aktuálne 

spracované osobitným dodat-
kom k platnému VZN v súlade s 
platným zákonom  o dotáciách 
na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní a podmienkami zmluvy o 
úvere zo Štátneho fondu rozvo-
ja bývania, ihneď po uzatvorení 
prislúchajúcich  zmlúv. Záujem-
covia o nové byty na Povrazníku 
sa môžu informovať, resp. podá-
vať si predbežné žiadosti o byt na 
Mestskom úrade, odd. právnom a 
správy majetku, kde budú zarade-
ní do evidencie žiadateľov o byt. 
O byt môžu požiadať aj občania, 
ktorí nemajú trvalý pobyt v Ban-
skej Štiavnici. Zaevidovaných žia-
dateľov budeme aktuálne kontak-
tovať a informovať o možnost i  a 
podmienkach ná jmu by tu.

MsÚ

Zmeny v dopravnom značení
•1.str. kde platí pravidlo 

prichádzajúcich sprava! Teda 
prednosť v jazde budú mať vo-
zidlá prichádzajúce od Plety 
na Ulicu P. Dobšinského. Je to 
z dôvodu , aby vozidlá jazdia-
ce do kopca, hlavne  v zimnom 
období, mali možnosť plynu-
lejšej jazdy. Z Ulice Pletiarskej 
nebude možné odbočiť na Uli-

cu I. Krasku, ale musíte pre-
jsť cez Ulicu P. Dobšinského 
na Ulicu Ľ. Štúra a z tejto ulice 
budete môcť odbočiť do jedno-
smernej Ulice I. Krasku. Pod-
statnou zmenou je aj zákaz 
vjazdu do slepej ulice smerom 
k zadnej bráne ZŠ J. Horáka, 
kde je vybudované parkovisko 
pre vozidlá zamestnancov ško-

ly. Prosíme preto rodičov, aby 
rešpektovali platné doprav-
né značenie, ktoré bude po-
čas prvých dní platnosti kon-
trolované mestskou a štátnou 
políciou. Dúfam, že si na tie-
to zmeny v doprave čo naj-
rýchlejšie zvyknete a budete v 
tomto úseku jazdiť čo najohľa-
duplnejšie. MsÚ

Oznámenie o výrube a opílení drevín 
na sídlisku Drieňová

Mestský úrad v Banskej Štiavni-
ci oznamuje občanom sídliska Drie-
ňová, že v mesiaci november 2012 
sa uskutoční výrub a opílenie dre-
vín, ktoré rastú v tesnej blízkosti 
nového verejného osvetlenia, na-
koľko clonia svetlu a zabraňujú vý-
hľadu do komunikácie. 
K výrubu, či opíleniu dôjde na 

uliciach:
Ulica Straku, parc. číslo C KN 

5333/1: 2 x breza, 1x gaštan – vý-
rub.

Ulica L. Svobodu, parc. číslo C 
KN 5322/1: 1 x breza – výrub, 1x 
breza a 1x borovica – opílenie, skrá-
tenie (pred Zeleným domom) + 2 x 
smrek – výrub.

Ulica Bratská, parc. číslo C KN 
5316/1: 4x smrek, 1x borovica – výrub.

Zároveň vám oznamujeme, že 
bude vykonaná náhradná výsadba 
drevín na sídlisku Drieňová.

V prípade akýchkoľvek otázok nás 
kontaktujte na t. č.: 045/6949604, 
resp. na e-mail: viktoria.michal-
ska@banskastiavnica.sk

Oznam
Oznamujeme pacientom, že 
diabetologická a interná ambulancia 
MUDr. Márie Makovínyiovej bude od 
12. novembra 2012 presťahovaná do 
nového zdravotného strediska na ulici 
Energetikov č.1, na sídlisku Drieňová.

Tel. čísla na lekárov a lekáreň: 
MUDr. Oľga Ferjančíková - vše-

obecný lekár:  045/290 12 63
MUDr. Eva Luptáková - vše-

obecný lekár: 045/290 12 64
MUDr. Ildikoó Paálová - imuno-

lóg a alergológ: 0908 647 625
Lekáreň: 045/290 12 60 - (1)

Spomienka na Nežnú revolúciu
Informačné centrum mladých 

Banská Štiavnica a Archanjel 
Banská Štiavnica srdečne po-
zývajú všetkých úprimne de-
mokraticky zmýšľajúcich ľudí 
na podujatie pri príležitosti 
osláv Dňa študentstva a Dňa 

boja za slobodu a demokraciu - 
Spomienku na nežnú revolúciu.
16. NOVEMBER 2012 

12:00 – 16:00 – Socialistické 
chute v originálnom obchodíku 
Mix-Marx - centrum mesta, bý-
valá mäsiareň

17. NOVEMBER 2012 
16:00 – 18:00 – Detský kútik v 

Archanjeli v socialistickom štýle 
19:00 – Sviečková slávnosť na 

Námestí sv. Trojice
19:30 – Retrokvíz - Archanjel

Informačné centrum mladých BS

Požívanie alkoholu mladistvých 
Obvodné oddelenie PZ Banská 

Štiavnica v súčinnosti s Mestskou po-
líciou Banská Štiavnica  vykonalo dňa 
8.11.2012 kontrolu  dodržiavania Zá-
kona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialko-
holických záchytných izieb v zábav-
ných podnikoch na Ulici Dolná v Ban-
skej Štiavnici, pričom bolo zistené v 11 
prípadoch požitie alkoholu osobami 
mladšími ako 18 rokov, čím bolo  po-
rušené ustanovenie o priestupkoch.
Krádež

Dňa 13. 11. 2012 začal povere-
ný policajt OO PZ Banská Štiavnica 
trestné stíhanie za prečin „Krádež“ 
ktorej sa dopustil neznámy páchateľ 
tým, že v čase od 22.30 h dňa 12. 11. 
2012 do 07.40 h dňa 13. 11. 2012 
dňa na Ul. Bratskej v Banskej Štiav-
nici odcudzil odstavené o. m. v. zn. 
Mitsubishi Pajero, ev. č. BS 927 AF, 
čím majiteľovi J. S. spôsobil škodu vo 
výške 11.000,-euro.  Žiadame obča-
nov, ak majú akékoľvek informácie 
týkajúce sa odcudzenia uvedeného 
vozidla, aby ich oznámili osobne ale-
bo telefonicky na OO PZ v Banskej 
Štiavnici (045 6921158), prípadne 
na číslo 158.
Lúpež

Dňa 14. 11. 2012 príslušníci Od-
boru kriminálnej polície OR PZ Žiar 
nad Hronom v súčinnosti s prísluš-
níkmi OO PZ Banská Štiavnica ob-
jasnili prípad zločinu lúpeže, ktoré-
ho sa dopustila M. K., ktorá dňa 12. 
11. 2012 v poobedňajších hodinách 
za použitia násilia odcudzila v rodin-
nom dome na Ul. Pod Kalváriou v 
Banskej Štiavnici poškodenému D. 
M. z vrecka nohavíc finančnú hoto-
vosť, pričom mu spôsobila zranenia 
s dobou liečenia do 14 dní.

Milan Kašiar
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O pohár primátorky nášho mesta

Anketa o využití Domu smútku na Štefultove

V sobotu 10.11.2012 sa v 
Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici konal už 4. ročník 
tanečnej súťaže v štandard-
ných a latinsko-amerických 
tancoch o Pohár primátorky 
mesta Banská Štiavnica.

Tanečnú súťaž zorganizovala Ta-
nečná škola Fáber Dance School v 
spolupráci s Mestom Banská Štiav-
nica, oddelením kultúry, športu a 
mediálnej komunikácie. V tejto sú-
vislosti sme oslovili hlavného orga-
nizátora súťaže Juraja Fábera a opý-
tali sa ho na jej samotný priebeh.
Juraj, ako si spokojný s prie-
behom tohtoročnej tanečnej 
súťaže? 

„Tanečná súťaž začína mať svoju 
tradíciu nielen v Banskej Štiavnici, 
ale aj medzi tanečnými pármi. Ten-
to rok sme mali 119 kvalitných ta-
nečných párov zo Slovenska a Ma-
ďarska. Táto tanečná súťaž bola 
postupová, bodovacia súťaž otvore-
ná aj pre okolité štáty. Samotná sú-
ťaž prebiehala už od doobedňajších 
hodín podľa veku a výkonnostných 
tried v kategóriách Juniori I D, Ju-
niori II D, Juniori II C, a v poobed-
ňajších hodinách v kategórii Do-
spelí D, C, B, A, v štandardných a 
latinskoamerických tancoch. Súťaž 
moderovala a tanečníkov vyzývala 
na tanečný parket Stela Víťazková. 
Nad tanečnými pármi dohliadala 
odborná porota. Medzi tanečníkmi 
boli aj páry z Banskej Štiavnici: Ma-
rek Kysel, Bianka Šniagerová a súro-
denci Daniel a Zoja Didiovci, ktorí si 
v silnej konkurencii počínali výbor-
ne. Marek Kysel a Bianka Šniagero-
vá obsadili v kategórii Junior II D 
LAT 1.miesto a v kategórii Dospelí 
D LAT 2.miesto. Súrodenci Didiov-

ci v kategórii Dospelí C STT obsadi-
li 7. miesto a v kategórii Dospelí B 
LAT skončili na 8.mieste. Víťazom 
odovzdávala ceny primátorka mes-
ta Banská Štiavnica Mgr. Nadež-
da Babiaková. Víťazi okrem medai-
lí a pohárov dostali balíčky od Funn 
parfumerie a kvety. Tanečné páry 
získavajú v každej súťaži body za fi-
nálové umiestnenia. Mám tanečné 
páry, ktoré tancujú v Hurbanove, 
Banskej Štiavnici, Zvolene, Brezne, 
v Poľsku a v minulom roku aj na Si-
cílii. Všetky tieto tanečné páry tan-
cujú pre Fáber Dance Team Slova-
kia.“
Aké plány máš v najbližšom 
období? 

„Vyhrali sme konkurz na uspo-
riadanie tanečnej súťaže Maj-
strovstiev Slovenska, ktoré sa 
uskutočnia v marci 2013 v Banskej 
Bystrici. Páry, ktoré sa umiestnia 
na 1. a 2. mieste v súťaži, musia 
reprezentovať Slovensko na Maj-
strovstvách sveta, Európy, alebo 
Svetovom pohári. V rámci Banskej 
Štiavnice pripravujeme výchov-
né koncerty pre základné a stred-
né školy. Na Ministerstve kultúry 
Slovenskej republiky sme poda-
li projekt s názvom „Slušná mlá-

dež“, ktorý nám prešiel, ale nakoľ-
ko nám zrušili kultúrne poukazy, 
samotný projekt sa nedá momen-
tálne realizovať. V mesiaci decem-
bri, konkrétne 18.12., budeme vy-
stupovať na kultúrnom podujatí  
„Oslávme Vianoce spolu“ v Kul-
túrnom centre v Banskej Štiavnici, 
kde sa predstavia oba štiavnické 
tanečné páry Marek Kysel a Bian-
ka Šniagerová, ako aj súrodenci Di-
diovci. V Banskej Štiavnici funguje 
aj disco krúžok moderných tancov, 
ktorý sa koncom roka predstaví na 
tanečnom venčeku s 35 tanečnými 
pármi taktiež v Kultúrnom cen-
tre. V budúcom roku pripravujeme 
kurzy spoločenského tanca pre do-
spelých, kde už od januára bude-
me robiť nábor. Samozrejme, bez 
podpory a pomoci Mesta Banská 
Štiavnica v zastúpení primátor-
ky mesta Mgr. Nadeždy Babia-
kovej, ale aj Vierky Göndočovej 
a sponzorov by som nemohol 
tu existovať a šíriť tak všetkým 
toto tanečné umenie, ktorému 
sa naplno venujem.“

Našim tanečným párom srdečne 
blahoželáme k dosiahnutým výsled-
kom a prajeme aj naďalej veľa taneč-
ných úspechov. Michal Kríž

Aké bude budúce využitie 
Domu smútku na Štefultove?

Dom smútku pri Hornom 
cintoríne na Štefultove bol 
daný do užívania v roku 1987.  
Už dlhšiu dobu pre nezáujem 
občanov nie je využívaný pre 
svoj účel, teda ako Dom smút-
ku na vykonávanie obradov a 
stavba postupne chátra. Mesto 
Banská Štiavnica, ako vlastník 
objektu, má záujem uvedený 
stav riešiť, preto si dovoľujeme 
touto cestou osloviť občanov, 

aby vyslovili svoj názor na ďal-
ší osud tejto stavby. 
Prosíme  zakrúžkujte číslo 
odpovede:

1. Funkciu Domu smútku je 
potrebné obnoviť a tento objekt  

 využívať  na účel, na ktorý bol 
postavený.

2. Dom smútku navrhujem 
odpredať a zisk z predaja použiť 
v miestnej časti Štefutlov, a to na 
údržbu cintorínov, resp. projek-
tovú dokumentáciu na výstavbu 
nového Domu smútku a pod. 

3. Iný názor , ( napíšte) 
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Ďakujeme za vyplnenie do-
tazníka a prosíme o jeho vhode-
nie do schránky umiestnenej na 
Štefultove v Jednote v termíne 
do 30. novembra 2012, dotazník 
je možné vyplniť aj elektronicky 
na stránke mesta www.banskas-
tiavnica.sk                               MsÚ

Hlasujte za 
Piarsku bránu
Vážení priaznivci kultúrneho 
dedičstva,

Aj tento rok sa v rámci nadač-
ného projektu Poklady môjho srd-
ca môžete zapojiť do hlasovania o 
záchranu pamiatok. Témou tohto 
roku je obnova  brán a do užšieho 
výberu sa dostala aj Piarska brána 
v Banskej Štiavnici. Podporte, pro-
sím, svojím hlasom obnovu kul-
túrneho dedičstva Slovenska. Hla-
sovanie potrvá do 30.11.2012.  

http://www.vub.sk/brany/?-
gclid=CNCbgduxv7MCFUW_zA-
odSDQAEg

Anna Faturová

Rozhlasová 
hra o Štiavnici
Autor historických a fantasy 
románov Juraj Červenák sa 
už Banskej Štiavnici alebo 
blízkym lokalitám venoval vo 
viacerých knihách (hlavne v 
sérii Dobrodružstvá kapitána 
Báthoryho).

Dej svojho najnovšieho príbe-
hu s názvom Mŕtvy na Pekelnom 
vrchu taktiež umiestnil do rodné-
ho mesta. Nejde však o knihu, ale 
o rozhlasovú hru, ktorú nahra-
li v košickom štúdiu Slovenské-
ho rozhlasu a bude mať premié-
ru na Rádiu Regina 28. novembra 
2012. Ide o historickú detektívku, 
ktorá sa odohráva v Štiavnici na 
začiatku 17. storočia, na rušnom 
pozadí protitureckých vojen a sta-
vovských povstaní. Hlavní hrdi-
novia, notár Barbarič a mestský 
kapitán Stein, musia vyšetriť zá-
hadnú vraždu zemana Velického, 
ktorá možno súvisí so strašidel-
nými povesťami o zhýralej Bar-
bore Rösselovej... Viac sa dozvie-
te, keď si v poslednú novembrovú 
stredu naladíte Reginu o 21:00.

Redakcia ŠN

Pozvánka
Pozývame vás na prezentá-

ciu novej knihy Antona Hy-
kischa MOJA ŠTIAVNICA 
23. novembra o 15,30 do Jo-
ergesovho domu (Vášáryovský 
dom) na Námestí sv. Trojice.
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Prekladateľ ka románu Anna Regina na Radnici
Vo štvrtok 8. novembra sa 
uskutočnilo prijatie pani Kláry 
Körtvélyessovej, významnej 
maďarskej prekladateľky, na 
banskoštiavnickej Radnici 
spolu s prezentáciou maďar-
ského vydania románu Rút 
Lichnerovej Anna Regina. 

Slávnostnú atmosféru navodil 
spevácky zbor Štiavničan. Primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková vo svojom príhovore priblížila 
život a tvorbu významnej sloven-
skej spisovateľky Rút Lichnerovej 
a osobnosť Kláry Körtvélyessovej. 
Vzápätí pani Katarína Ivaničová 
priblížila hodnotenie románu Anna 
Regina z pera literárneho vedca Ale-
xandra Halvoníka, prítomní si vy-
počuli úryvok z románu v podaní 
Renáty Taligovej a ukážku maďar-
ského textu, ktorú predniesol pán 
Andrej Ebert. Nasledovalo poďako-
vanie primátorky, odovzdanie kytíc 
kvetov a zápis do Pamätnej knihy 
mesta. Primátorka mesta zažela-
la obom dámam veľa tvorivých síl a 
entuziazmu do ďalších rokov.
Kto je pani Klára Körtvélyessová?

Rodáčka z Prešova. Po absolvova-
ní Konzervatória v Košiciach sa v r. 
1963 vydala do Budapešti za huslis-
tu Sándora Devicha, člena slávneho 
Bartókovho kvarteta, neskôr pro-

fesora Akadémie múzických umení 
F. Liszta. Manžel trávil celé mesia-
ce na koncertných turné v zahrani-
čí, a tak sa pani Klára starala sama 
o tri deti. Pretože milovala litera-
túru, vymyslela si intelektuálnu 
prácu, ktorú mohla robiť doma. Z 
domu ovládala maďarčinu, navšte-
vovala slovenské školy, čítala českú 
literatúru, „nalepila“ sa na ňu šariš-
tina, ktorá má blízko k poľštine.  K 
týmto jazykom sa neskôr pridružila 
slovinčina. A tak sa stala preklada-
teľkou z týchto jazykov. Že sa jej v 
tejto oblasti darí, svedčia najvyššie 
ocenenia za prekladateľskú tvorbu 
v Maďarsku i v Českej republike.

Prekladom románu Anna Regina 
Klára Körtvélyessová priblížila ma-
ďarským čitateľom kus spoločnej 
histórie Slovákov a Maďarov, kto-
rí v minulosti žili v spoločnom štát-
nom útvare, a zviditeľnila aj Banskú 
Štiavnicu. Prispela tak k prehĺbeniu 
kultúrnych kontaktov medzi naši-
mi národmi. Preklad románu vyšiel 
vo vydavateľstve Európa.

Hosťami podujatia boli aj  pán 
Ákos Capdebo, vedúci Sekretariátu 
Organizácie miest svetového dedič-
stva pre členské mestá zo strednej 
a východnej Európy, a Dr. Kiss Ka-
talin, čestná vedúca Regionálneho 
sekretariátu miest svetového dedič-
stva pre členské mestá zo strednej a 

východnej Európy.  Nora Bujnová

Poďakovanie pani Kláry Kört-
vélyessovej

„V hlave i v srdci mi ešte stále ví-
ria krásne momenty nášho stretnu-
tia. Ten deň, to mesto, ľudia, kto-
rých som v ňom spoznala, celá tá 
srdečná atmosféra, ktorá ma ob-
klopovala, bola pre mňa rozprávko-
vá. Môj štiavnický deň bol čarovný, 
plný slnka a úprimnej dobrej poho-
dy. Ďakujem všetkým za milú po-
zornosť, za zaujímavé predstavenie 
mesta, za všetko.“ 

Zvláštne poďakovanie patrí spe-
vokolu Štiavničan:

„Vážení členovia mužského ba-

níckeho zboru, po vašom štvrt-
kovom vystúpení som nemala 
príležitosť pohovoriť si s vami, a 
tak mi dovoľte, aby som sa vám 
touto cestou poďakovala za to, 
čo som od vás na radnici poču-
la. Moja rodina je nakazená hud-
bou, manžel a z troch detí dve sú 
profesionálni hudobníci, ja sama 
som skončila Konzervatórium 
v Košiciach. Tým väčší bol môj 
obdiv, tým úprimnejšie moje po-
tešenie, keď som počúvala krás-
ny, hutný, vyrovnaný súzvuk 
vášho zboru a vynikajúcu inter-
pretáciu prednesených diel. Bla-
hoželám vám za perfektný pro-
fesionálny výkon.“

Vzácni hostia na slávnostnom podujatí foto ján petrík ml.

Prezentácia novej knihy Štiavnické jesene
V piatok 9. novembra 2012 sa veľká 

sála Kultúrneho centra v Banskej Štiav-
nici stala miestom stretnutia milovní-
kov nežnej poézie Márie Petrovej a krás-
nych fotografií Lubomíra Lužinu pri 
slávnostnej prezentácii ich druhej spo-
ločnej knihy Štiavnické jesene.

Po veľkom úspechu ich prvého spo-
ločného diela, Naša Štiavnica, sa auto-
ri nechali inšpirovať pre mnohých z nás 
jednoznačne najkrajším ročným obdo-
bím - jeseňou. Obaja sú narodení v zna-
mení škorpióna a práve jesenná nád-
hera im „vystielala kolísky“ a dala do 
vienka cit pre krásu, ktorú prostredníc-
tvom slova a obrazu ponúkajú vo svo-
jich knihách.

Niekoľko veršov s nádychom jesen-
nej nostalgie v podaní Márie Petrovej a 
Arpáda Pála pohladilo srdcia, kým pa-
leta jesenných obrázkov Lubka Luži-
nu, premietaných na plátno pódia, sýti-
la oči. K obohateniu sluchového vnemu 

prispeli  nádherné piesne v podaní jedi-
nečného spevokolu Štiavničan, Zdenky 
Koreňovej a skupiny Impresia a dvoch 
roztomilých speváckych talentov Ma-
rušky Kissovej a Veroniky Bačíkovej, 
ktoré na klavíri sprevádzala p. riaditeľka 
ZUŠ Irenka Chovanová.

Novú knižočku vyprevádzala do ži-
vota pani primátorka Nadežda Babia-
ková tichom padajúcich jesenných lis-
tov a slovami vďaky a uznania obom 
autorom. Gratulácie nielen dušu hladia-
cej knižočke, ale aj k životným jubileám 
oboch autorov pokračovali príhovormi 
Daniela Šouca, zástupcov Levického i 
Banskoštiavnického klubu literátov, keď 
ich náhle prerušil mocný hlas predseda-
júceho (Milan Urbánek), aby začal sláv-
nostný šachtág pri príležitosti autorkin-
ho jubilea a udelenia čestného členstva 
kandidátke Márii Petrovej v stave baníc-
kom. Veselé spestrenie programu, za-
končené skokom cez ošliador, vyvolalo 

ešte lepšiu náladu, v ktorej pokračovali 
gratulácie , autogramiáda a chutné po-
hostenie zároveň. O kúpu knižočky bol 
nemalý záujem, no ujde sa aj tým, ktorí 
zaváhali, alebo nemohli prísť.

Na Slovensku nie je zvykom, aby 
poézia a literatúra zapĺňala veľké 
sály svojimi priaznivcami. Našťastie, 
v Banskej Štiavnici je všetko inak. 
Veľká sála Kultúrneho centra bola v 

piatok plná nielen Banskoštiavniča-
nov-  priaznivcov pekného umenia, 
za ktoré Márii Petrovej a Lubomíro-
vi Lužinovi ešte raz ďakujeme!

Na príprave podujatia spolupracova-
li: POS Žiar nad Hronom - Pracovisko 
Banská Štiavnica, Kultúrne centrum a 
Mestská knižnica Banská Štiavnica, Au-
torský klub v Banskej Štiavnici.
Janka Bernáthová a Katarína Kissová

Autori a jubilanti foto janka bernáthová
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120. výročie zriadenia „židovského kostola“ 
(alebo o osudoch jedného domu) – 1. časť
Banskoštiavnická synagóga 
patrí medzi zaujímavé sakrálne 
objekty nachádzajúce sa v našom 
meste. Svojou architektúrou i 
„vnútorným obsahom“ obohacuje 
kolorit mesta, zároveň pripomína 
niekdajšiu prítomnosť židovského 
etnika.  

Objekt sa nachádza v historickom 
centre mesta, na mieste stretu Strie-
bornej a Novozámockej ulice a je po-
stavený do svahu. Zaujímavosťou je, 
že vznikol na mieste dvoch starších 
budov, teda nie ako vo väčšine prípa-
dov stavieb tohto typu, na voľnej par-
cele. Koncom 19. storočia, Izraelitská 
obec v Banskej Štiavnici, hlavne vďaka 
štedrým príspevkom jej bohatších čle-
nov, zakúpila dva domy, na základoch 
ktorých bola realizovaná prestavba pô-
vodne profánnej architektúry na sak-
rálny objekt.  Staviteľ, resp. projektant 
tejto stavby z konca 19. storočia, pri jej 
realizácii čerpal z renesančného a klasi-
cistického slohu.  Vstup do objektu zo 
strany od Radničného námestia sme-
ruje do priestorov bývalej židovskej ľu-
dovej školy (na prízemí). Na poscho-
dí čelnej fasády objektu sa nachádzajú 
tri okná ukončené polkruhovým oblú-
kom, nad nimi je hebrejský nápis – ci-
tát z Biblie, ktorý zvýrazňuje niekdajšiu 
funkciu budovy. V preklade do sloven-
ského jazyka znie: „… a postavili mi 
chrám a prebýval som medzi nimi / v 
ňom“. Fasáda je členená pásovou bo-
sážou, na jej nárožiach sú pilastre, v 
hornej časti ukončené rímsou. Domi-
nantným prvkom fasády je štít, v jeho 
strede sú umiestnené dosky Desatora. 
Štít je po stranách zrezaný a na oboch 
nárožiach je dotvorený stĺpmi ukonče-
nými plechovými ozdobami v tvare ih-
lana. Z Novozámockej ulice má objekt 
dva vstupy. Jeden pre mužov, ktorým 

sa vchádza do priestoru modlitebne, 
druhý umiestnený vyššie nad ním, po-
užívali ženy pre vstup na galériu.

 
V interiéri je zaujímavý najmä hlavný 
priestor – modlitebňa, ktorý je zakle-
nutý valenou klenbou. Je to klenba „fa-
lošná“, tvorená omietnutou drevenou 
konštrukciou. Zaujímavým a praktic-
ky najvzácnejším prvkom interiéru 
sú ornamentálne nástenné maľby na 
klenbe modlitebne. Z ďalších zacho-
vaných prvkov sa v interiéri nachádza-
jú pôvodné liatinové stĺpy, slúžiace ako 
podpera empory. Toľko stručný a dosť 
laický popis objektu z hľadiska jeho ar-
chitektúry.  

Synagóga je centrom nábožen-
ského života židovskej komunity. Je 
miestom stretávania sa členov nábo-
ženskej obce, v jej priestoroch sa odo-
hrávajú náboženské obrady cez bežné 
aj sviatočné dni. Môže byť aj súčas-
ťou areálu viacerých budov (škola, bi-
túnok, rituálny kúpeľ), slúžiacich pre 
potreby náboženskej obce. Prestav-
ba banskoštiavnickej synagógy bola v 
roku 1893 ukončená a objekt bol daný 
do užívania. Na prízemí bola zriade-
ná ľudová škola (chéder), tiež sa tu na-
chádzal byt školníka. Poschodiu do-
minovala obradná sála, v ktorej sa na 
východnej stene nachádzala najdôle-
žitejšia časť synagógy - Aron ha kodeš, 
miesto kde sa uchovávala Tóra.  

Objekt bol na spomenuté účely vyu-
žívaný až do roku 1941, keď bol vydaný 
zákaz vykonávať v synagóge bohosluž-
by. Po ukončení II. sv. vojny bola miest-
na náboženská obec značne okyptená, 
časť jej niekdajších členov zahynula, 
niektorí v predvojnovom období, prí-
padne počas vojny konvertovali na ka-
tolícku, alebo evanjelickú vieru, iní ne-
mali záujem pokračovať v aktívnom 
náboženskom živote. Väčšina tých,  

ktorí sa so židovstvom nerozišli, po 
čase, vidiac nastúpený trend smerova-
nia politiky štátu, v roku 1948, resp. 
1968 mesto i krajinu opustili.  

V roku 1949 sa Izraelitská obec v 
Banskej Štiavnici dohodla s predsta-
viteľmi mesta na tom, že im synagó-
gu predá. Súčasťou zmluvy boli dve 
dodatkové podmienky. Podľa prvej  
kostol nesmie byť používaný na ne-
dôstojné ciele, ako napríklad zábavnú 
miestnosť, krčmu a pod. Druhá pod-
mienka požadovala v priečelí budovy 
umiestniť pamätnú dosku s nápisom: 
„Tu bol židovský kostol od roku 1892 
do roku 1949“. Takto koncipovanú 
a oboma stranami podpísanú zmlu-
vu schválil v auguste 1950 Slovenský 
úrad pre veci cirkevné. Budova sa tak 
dostala do vlastníctva mesta. Zakrát-
ko bola začlenená do podniku komu-
nálneho hospodárstva. V priestoroch 
bývalej školy (na prízemí) umiest-
nili klampiarsku dielňu,  hlavná loď 
bola rozdelená na dve podlažia, pri-
čom prvé sa využívalo ako autoško-
la. Fakt, že objekt nebol rekonštruo-
vaný, sa podpísal na jeho postupne 
sa zhoršujúcom technickom stave, 
predovšetkým na narušení statiky. 
(pokračovanie v budúcom čísle)

Daniel Havran

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky 
spolok v Banskej Štiavnici vás pozýva
na slávnostné stretnutie 
pri príležitosti 20. výročia 
založenia 

Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku, ktoré sa uskutoč-
ní v Banskej Štiavnici 22. novem-
bra  2012 (štvrtok) o 15,00 hod 
v hlavnej sále Kultúrneho centra 

Banskej Štiavnice s nasledovným 
programom:

slávnostný nástup, otvorenie 
podujatia a privítanie hostí, baníc-
ka hymna „Zdar Boh hore!“, prí-
hovor predsedu baníckeho spol-
ku, príhovor primátorky Banskej 
Štiavnice, pieseň „Štiavnica je pek-
né mesto“, odovzdávanie vyzname-

naní „Za zásluhy“, príhovory hostí, 
ukončenie podujatia, poďakovanie  
a pozvanie na občerstvenie  baníc-
ka hymna „Banícky stav“

Účasť v baníckych uniformách a 
iných uniformách je vítaná!

Vstup len pre pozvaných! 
S pozdravom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa

inšpirácie
spod Sitna

Práce v 18. roč. literárnej súťaže 
Živeny hodnotila 3-členná porota v 
zložení: PhDr. Nora Bujnová, Mgr. 
Renáta Taligová a Jolana Šamová.

I.kat. – Dospelí,
Poézia: Počet autorov: 14,

Výsledky: 1. Anna Prnová – Hor-
né Sŕnie, Vrbová, 2. Jozef Páleník 
– Svinná, 3. Silvia Gelvanicsová – 
Streda n/Bodrogom

Próza: Počet autorov: 9,
Výsledky: 1. Zuzana Martišo-

vá – Topoľčany, 2. Milan Fecske 
– L.Mikuláš, 3. Marta Lehetová – 
Hanušovce

II. kat. - Stredné a vysoké školy
Poézia: Počet autorov: 21
Výsledky: 1. Miroslava Luptá-

ková – B.Štiavnica, 2. Andrea Kvo-
tidianová – Prešov, 3. Diana Vacu-
lová – Topoľčany 

Próza: Počet autorov: 21, Vý-
sledky: 1. Veronika Jurášová – Že-
liezovce, 2. Ivan Donič – B.Štiavn-
ica, 3. Michaela Štangová – B.Belá

III. kat. - ZŠ
Poézia: Počet autorov: 14, Vý-

sledky: 1. Patrik Lekeš – Topoľča-
ny, 2. Katarína Jančeková – To-
poľčany, 3. Kristína Kosáková 
– B.Bystrica

Próza:Počet autorov: 18
Výsledky: 1. Kristína Krajníko-

vá – Ružomberok, 2. Daniela Mo-
tičáková – ZŠ J.Horáka, Nikole-
ta Platková – Ľubotice, 3. Kristína 
Haasová – Ľubotice, Nikolaj Taliga 
– ZŠ J.Horáka,

Cena poroty
Próza:Karina Čaklošová – ZŠ 

J.Kollára
Poézia: Jana Biganičová – ZŠ 

Stará Ľubovňa, Barbora Plutová – 
ZŠ Stará Ľubovňa      Jolana Šamová

pondelok zatvorené
utorok 11:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 4.9.2012):
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Sú ľudia, 
ktorí pre nás 
z n a m e n a j ú 
viac ako ostat-
ní. O to ťažšie je 
naučiť sa bez n ich žiť. Uplynu-
lo 5 rokov, ako od nás navždy 
odišiel náš drahý manžel, otec, 
starký, prastarký Ladislav Si-
kula, na ktorého stále spomí-
name s veľkou láskou a úctou. 
Deduško, veľmi nám chýbaš. 
Prosíme priateľov o tichú spo-
mienku. Manželka, dcéry a sy-
novia s rodinami.

Hodina deťom
16.11.2012 sa v Banskej Štiav-

nici bude realizovať verejná zbier-
ka na podporu Nadácie pre deti 
Slovenska - Hodina deťom. Dob-
rovoľníci koordinovaní Informač-
ným centrom mladých BS budú 
označení logom nadácie a „Hu-
gom“. Cieľom celej zbierky je vy-
zbierať čo najviac financií na 
projekty pomáhajúce deťom a 
mladým ľuďom na Slovensku. 

ICM BŠ

Verejno-
obchodná súťaž

Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica vyhlasuje: Ve-
rejnú obchodnú súťaž na prenájom 
nebytových  priestorov. Verejnú 
obchodnú súťaž na odpredaj hnu-
teľného majetku. Podrobnejšie info 
na webovej stránke www.sosbs.sk v 
časti Dokumenty  príp. na info ta-
buli  v budove Spojenej školy, Špi-
tálska 4, 969 56 Banská Štiavnica.

Spomienka

Kurz plávania 
Počas školského roka v utorok až 

piatok bude prebiehať na Mestskej 
plavárni v čase od 8:00 -14:00 plá-
vanie detí od 6 mesiacov do 6 rokov. 
Plavecký klub BŠ počas školského 
roka každý mesiac bude organizovať 
kurz pre plavcov začiatočníkov  v uto-
rok a štvrtok v čase od 15:00 -16:00. 

PK Banská Štiavnica

Aktuálne grantové výzvy - 8. časť
Máte nejaký zaujímavý projekt 
a neviete, odkiaľ naň môžete 
získať finančnú podporu? 
Prinášame Vám 8. časť aktuál-
nych grantových výziev.

Nadácia otvorenej spoločnosti 
OSF – Stredoškolské štipendiá

Program ponúka 1-ročné študij-
né pobyty na prestížnych súkrom-
ných stredných školách v USA a Veľ-
kej Británii. Je určený študentom 2. 
ročníka gymnázií a sexty osemroč-
ných gymnázií a lýceí.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
30. 11. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.osf.sk/progra-
move_oblasti/vzdelavanie/stipen-
dia_staze_a_sutaze/secondary_
school_scholarship_program/

Višehradský fond – Malé granty
Podporuje oblasti: 1. kultúrnej 

spolupráce (festivaly, publikácie), 2. 
vedeckej výmeny a výskumu (kon-
ferencie, publikácie), 3. vzdelávania 
(semináre, letné školy), 4. výme-
ny mladých ľudí (športové, vzdelá-
vacie a kultúrne aktivity pre deti a 
mládež), 5. cezhraničnej psoluprá-
ce (projekty na hranici dvoch štátov 
V4 – do 50 km od hraníc), 6. podpo-
ra turizmu (sprievodcovia, prezen-
tácie, veľtrhy).

Ukončenie prijímania žiadostí:   

1. 12. 2012
Viac informácií na internetovej 

stránke: http://visegradfund.org/
grants/small_grants/

Ekopolis – Zelené oázy
Cieľom programu je vytvoriť, ob-

noviť alebo oživiť ekologický hod-
notné plochy a trasy v spoluprá-
ci s neziskovými organizáciami, 
miestnymi samosprávami a škola-
mi, predškolskými zariadeniami či 
centrami voľného času. Programu 
podporuje trvalú starostlivosť o en-
vironmentálne hodnotné územia, 
ktoré slúžia širokej verejnosti, pod-
porujú koncept ochrany prírody a 
trvalej udržateľnosti.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
12. 12. 2012

Viac informácií na inter-
netovej stránke: http://www.
oazy.sk/o-programe

Blokový grant na podporu part-
nerstiev Programu švajčiarsko-
slovenskej spolupráce – Spoloč-
né projekty

Účelom Spoločných projektov, 
ktoré sú predmetom Blokového 
grantu pre podporu partnerstiev, je

posilnenie vzájomnej spolupráce 
medzi inštitúciami Švajčiarskej fe-
derácie a Slovenska, a tým prispieť

k znižovaniu ekonomických a so-
ciálnych rozdielov medzi slovenský-
mi regiónmi a rozvinutejšími kraji-

nami EÚ.
Ukončenie prijímania žiadostí: 

15. 1. 2013
Viac informácií na internetovej 

stránke: http://www.bgsfm.sk/blo-
kovy-grant-pre-podporu-partner-
stiev/vyzvy-pp.html

Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja

Verejná výzva VV 2012 nemá 
žiadne obmedzenia týkajúce sa 
vecného zamerania projektov vý-
skumu a vývoja (ďalej len „pro-
jekt“). Ich zameranie, ciele a vec-
nú náplň výskumu a vývoja určuje 
žiadateľ. Základnou snahou agen-
túry je zvýšiť kvalitu výskumu 
a vývoja prostredníctvom súťa-
že všetkých žiadateľov v konku-
renčnom prostredí. Žiadateľ bude 
v predloženom projekte sám indi-
kovať odbor vedy a techniky, a tým 
aj rozhodne, ktorá rada agentúry 
bude hodnotiť kvalitu projektu.

Žiadosti môžu predkladať slo-
venské právnické osoby a sloven-
ské fyzické osoby – podnikate-
lia bez obmedzenia príslušnosti k 
sektoru výskumu a vývoja.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
21. 1. 2013

Viac informácií na inter-
netovej stránke: http://www.
a p v v. s k / g r a n t o v e - s c h e m y /
vseobecne-vyzvy/vv-2012

Henrieta Godová

Nová hydraulická ruka prispeje 
k zlepšeniu separácie odpadov
Na prelome mesiacov október 
a november 2012 bola na 
Technické služby dodaná 
hydraulická ruka na veľkoka-
pacitnom kontajneri.

Hydraulická ruka bola kúpená v 
rámci projektu: „Zhodnocovanie 
odpadov v banskoštiavnickom 
regióne, 2. etapa: Zlepšovanie 
manipulácie s vyseparovanými 
komoditami“, ktorý bol podpore-
ný Recyklačným fondom.

Zariadenie bude slúžiť na ma-
nipuláciu s vytriedenými ko-
moditami, najmä na vysýpanie 
zvonových kontajnerov na sepa-
rovaný zber, na nakladanie su-
rovín, zlisovaných balíkov a pod. 
Bude poháňané nákladným vo-

zidlom MAN TGS 26.320 6x4 BB 
s hákovým nakladačom, ktoré 
Mesto získalo z projektu „Za-
vedenie efektívneho systému 
separovaného zberu odpa-

dov v meste Banská Štiavni-
ca“. Táto technika prispeje k 
skvalitneniu systému triede-
ného zberu pre verejnosť.

Miloš Veverka
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Matica slovenská vyznamenala nášho rodáka
Od Riečana po Augustína

Podľa zachovanej dobovej fo-
tografie z augusta roku 1966 pri-
šiel vtedy do mesta Banská Štiavni-
ca impozantný postarší pán, ktorý 
v tom roku zhodou okolností oslá-
vil  66 rokov. Svojím zjavom pripo-
mínal Pavla Országa Hviezdoslava. 
Mohutná prešedivená oválna brada, 
veľké fúzy a najmä veľké srdce.  

Bol to bývalý banskobystrický ob-
čan Jozef Riečan Rakytovský, ktorý v 
tomto meste počas Slovenského ná-
rodného povstania býval  na Dolnej 
ulici číslo 16 so svojím synom Belosla-
vom. Už v tom čase bol vdovcom, ale 
staral sa o početné príbuzenstvo a za-
bezpečoval pre nich potraviny. Práve k 
nemu sa uchýlil v týchto neistých ča-
soch profesor J. Beseda s manželkou 
a celou rodinou, ktorý pôsobil na sláv-
nej Chemickej škole v Banskej Štiavni-
ci. Svedectvo o tomto ťažkom období 
spísala pani Alena Bancíková. Po prí-
chode do Banskej Štiavnice sa Jozef 
Riečan Rakytovský ubytoval  vo Val-
nerovskom dome za pomníkom pad-
lých vojakov Červenej armády a ak-
tivizoval sa ako dôchodca najmä v 
rámci Slovenskej evanjelickej cirkvi 
a.v.  Ako prichádzali dejinné  zmeny a 
blížila sa povestná jar 1968, bol to prá-
ve on, ktorý znovu obnovil Miestny 
odbor Matice slovenskej a získal me-
dzi jej členov mnohých mladých Štiav-

ničanov, ako aj miestnych vzdelancov. 
Medzi nimi bol aj dnešný  predseda 
MO MS PhDr. Ján Novák CSc a v sú-
časnosti ocenený spisovateľ, historik 
umenia a výtvarník Milan Augustín. 
Jožko Riečan Rakytovský bol upravo-
vateľ textov, korektor a aktívny činov-
ník na „roli národa dedičnej“. Dokazu-
je to aj fakt,  že ako vdovec vychoval 
syna, z ktorého sa stal profesor RNDr. 
Beloslav Riečan, DrCs, slávny, ma-
tematik, pedagóg a pracovník mate-
matického ústavu SAV. Jozef Riečan 
Rakytovský bol aj osnovateľom ná-
vrhu a realizácie symbolického hrobu 
a pomníka Márie Pischlovej, povest-
nej nenaplnenej lásky básnika Andre-
ja Braxatorisa – Sládkoviča. Pomník 

sa nachádza na banskoštiavnickom 
evanjelickom cintoríne za Klopačkou. 

Založenie Miestneho odboru Ma-
tice Slovenskej na jar roku 1968, ako 
aj meno jej zakladateľa, si  pripomí-
name aj z dôvodu, že dňa 22. októb-
ra na pôde Matice Slovenskej v Bratisla-
ve bol ocenený banskoštiavnický rodák 
spisovateľ, výtvarník a historik ume-
nia Milan Augustín, spolu so spisovate-
ľom Petrom Jarošom. Obaja spisovate-
lia boli ocenení pamätnými medailami z 
rúk predsedu Matice slovenskej Mariá-
na Tkáča na slávnostnom zhromaždení 
v Jozefínskej knižnici za dlhoročnú prá-
cu a prínos pre zveľaďovanie národnej 
kultúry. Oceneným blahoželáme! 

Maroš M. Bančej

Preberanie ocenenia foto archív šn

Výberové 
konanie

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

Valéria Koreňová,  Klub dô-
chodcov, Nám. sv. Trojice

Tvarohové tyčinky
Potrebujeme:

250 g hladkej múky špeciál, 250 
g tvarohu, 250 g Hery, štipku soli, 
1 žĺtok
Postup:

Všetko zmiešame a vyvaľkáme na 
1,5 cm hrúbky. Vykrajujeme tyčinky, 
potrieme bielkom a posypeme  seza-
mom (rascou), syrom a dáme zapiecť.

Dobrú chuť!

Nočné 
spomienky
Je tmavá noc, aj mesiac zradca mrzký,
vzal času moc a nevyliezol z búdky.
Myšlienky sa valia, jak žeravá láva,
v návale spomienok ťažko sa zaspáva.
Spomínam, ako nám plynul čas,
na životné klady, ale aj mínusy,
človek sa so všetkým popasovať musí.
Navždy si odišiel kdesi do neznáma,
tak jeseň života trávim už len sama.
Spánok neprichádza, bude dlhá noc,
prečo  mesiačik vzal čaru všetku moc?
Chcem Ti poslať iba lúč lásky do neba,
takto sa v stred noci rozcítiť netreba.
Prepáč, drahý, že Tvoj pokoj spo-
mienkami ruším, modlitbou vy-
prosím pokoj našich duší.

Júlia Sikulová

Banskoštiavnická kalvária sa rozsvieti
Najznámejšia kalvária na 
Slovensku bude zdobiť Banskú 
Štiavnicu už aj po zotmení.

Jej obnova, ktorá prebieha už 5 ro-
kov, postupuje do ďalšej fázy. Projekt 
nasvietenia jednotlivých kostolov a 
kaplniek, na ktorom aktivisti zo zdru-
ženia Kalvársky fond pracovali približ-
ne 2 roky, sa v utorok 27. novembra o 
17,00 hod pretaví do prvých viditeľ-
ných výsledkov. 

V tento deň sa za účasti verejnos-
ti, predstaviteľov Kalvárskeho fondu 
a riaditeľa SSE p. Antoina Jourdaina. 
– generálneho sponzora elektrifikácie 
areálu, spustí trvalé nasvietenie ob-
jektu Horného kostola. 

Nasvetleniu bude predchádzať „uza-
tváranie kaplniek“, ktoré symbolizuje 
začiatok zimnej sezóny na Kalvárii. Po-
čas toho bude zabezpečené sprievod-
né slovo o priebehu obnovy. Kaplnky 

sa začnú zatvárať o 15,30 hod. Sprevá-
dzanie sa začne v priestoroch návštev-
níckeho centra v Dolnom kostole.

Samotné nasvetlenie sa spustí o 
17.00 z priestorov Sládkovičovej uli-
ce, odkiaľ je najkrajší výhľad na Kalvá-
riu. Počas podujatia bude predstavený 
aj nový adopčný katalóg zmiznutých 
a poškodených sôch a oltárov, ktoré by 
sme v ďalších rokoch chceli prinavrátiť 
na svoje miesto. K všetkým aktivitám 

je pozvaná aj verejnosť. Zámerom zdru-
ženia Kalvársky fond je v nasledujúcich 
rokoch postupné nasvietenie aj ďalších 
objektov kalvárskeho komplexu. Horný 
kostol sa tak od 27.11.2012 stane popri 
Novom a Starom zámku ďalšou nočnou 
dominantou Banskej Štiavnice. K obno-
ve prispievajú hlavne generálny partne-
ri: Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry 
SR, a World monuments fund. 

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Snehulienka a lovec (DVD)
Piatok 16.11. o 18:30 hod. Akčná dobrodružná dráma, 127 min.,USA,2012,MP12,Vstupné:2,50€

Mocná čarodejnica Ravenna (Charlize Theron) sa ľsťou votrela do priazne kráľa prosperujúcej a mocnej ríše, 
ktorý z nej čoskoro urobí kráľovnú a potom zomrie. Ravenne podľa proroctva kúzelného zrkadla stojí v šťastí ne-
vlastná dcéra Snehulienka (Kristen Stewart) a posadnutosť vlastnou krásou, ktorú by si rada uchovala navždy. 
Všetky problémy by vyriešila Snehulienkina smrť, ibaže dievčina práve ušla z domáceho väzenia do Temného lesa, 
odkiaľ sa ešte nik živý nevrátil. Ale kráľovná potrebuje mať istotu, a tak si najme odvážneho lovca (Chris Hem-
sworth), ktorý dostane za úlohu vystopovať ju a priviesť späť. Jeho vražednú misiu komplikujú nielen čudní oby-
vatelia lesa, ale aj to, že Snehulienka nie je len taká obyčajná dievčina. Pokoja pri práci lovcovi nepridáva ani statoč-
ný princ (Sam Claflin), ktorý má pre ňu slabosť už od detstva, a najmä partia siedmich trpaslíkov, ktorí síce nie sú 

takí milí ako Prófa a Stydlín, zato vedia dobre narábať so sekerou a vedia, že so Snehulienkou im svitla nádej na záchranu temnotou zmietanej ríše.

FILMOVÝ FESTIVAL:
EXPEDIČNÁ KAMERA
BANSKÁ ŠTIAVNICA - KINO 
AKADEMIK - 23. 11. 2012  od 
17:00 - 21:00 hod. Vstupné 1 €

Filmový festival o dobrodružstve, di-
vokej prírode, extrémnych športoch a 
zážitkoch je opäť na Slovensku. Vo viac 
ako 40 mestách.  Budete si môcť po-
zrieť tie najlepšie cestovateľské a out-
doorové filmy z celého sveta! To všetko 
by nebolo možné bez podpory spon-
zorov a partnerov a obzvlášť hlavného 
spoluorganizátora, ktorým je NATIO-
NAL GEOGRAPHIC Česko.

COLD – CHLAD 19 min.,  Réžia:  
Anson Fogel,  ocenenie: hlavná cena 
Grand Prize na festivale BANFFCold, 
je príbeh o unikátnom zimnom výstu-
pe Coryho Richardsa a jeho partne-

rov, horolezcov svetovej špičky, Simona 
Mora a Denisa Urubka, na osemtisícov-
ku Gasherbrum II. Uvidíte natáčanie vo 
veľmi náročných prírodných podmien-
kach, film plný zvratov a prekvapení. 
Tento film si žiadny milovník hôr nemô-
že nechať ujsť!

VO VLČEJ KOŽI PO STOPÁCH 
DŽINGISCHÁNA

Austrália, 43 min., réžia: Tim Cope, 
ocenenie: MHFF - najlepší cestopisný 
film Na konskom chrbte putujte z Mon-
golska cez strednú Áziu až do Európy, 
rovnakou cestou, ktorou kedysi prechá-
dzali bojové hordy najväčšieho dobyva-
teľa všetkých čias, Džingischána.

BOD, ODKIAĽ NIET NÁVRATU 
USA, 24 min., kamera a produkcia: 
Wade Johnson a Peter Mortimer, oce-
nenie: MHFF – zvláštna cena poroty 
Špičkoví horolezci sa vydávajú na ne-
zlezený vrchol vo východnom Tibete. 

Poctivo sa pripravujú, študujú mapy, 
tvrdo na sebe „makajú“, ale všetko sa 
rozhodne vždy až na mieste. Aj keď 
urobíte všetko správne, je to nakoniec 
sila prírody, ktorá rozhoduje o úspechu 
či neúspechu, o živote či smrti.

NAJDLHŠIA CESTA Nemecko, 5 
min., réžia: Christoph Rehage  Koľko ki-
lometrov sa dá prejsť po svojich v Číne? 
Viac ako meria Veľký čínsky múr? Ako 
takáto cesta zmení človeka po psychic-
kej či fyzickej stránke? Odpovede nie-
len na tieto otázky sa dozviete pri sle-
dovaní tohto krátkeho snímku.

OBETA GANÉŠOVI Francúzsko, 15 
min., réžia: Vladimir Cellier, Julien Na-
diras, ocenenie: MFHF – najlepší horo-
lezecký film   Partia mladých horolezcov, 
ktorí sa lezením naozaj bavia, sa vydáva 
do Badami v Indii, aby tu otestovali svo-
je lezecké schopnosti. Ak chcete zažiť at-
mosféru strednej Indie na vlastnej koži, 

príďte si pozrieť úžasný príbeh o prvom 
výstupe na "Ganesh", 8b +, ktorý navyše 
skvelo dopĺňa výborná hudba.

ČO SA STALO NA OSTROVE PAM 
Poľsko, 30 min., réžia: Eliza Kubarska, 
ocenenie: MHFF - hlavná kategória fes-
tivalu Vylezte s poľskou dvojicou na naj-
vyšší pobrežný útes na svete. 1500 m 
vysoká kolmá stena v Grónsku! A jediná 
možnosť ako sa k nej dostať je na mor-
skom kajaku - pomedzi ľadové kryhy.

BAFFIN BABES  Norsko, Kana-
da, 28 min., réžia: Baffin Babes, ocene-
nie: najlepší  dobrodružný film – ShAFF 
2011 BONUSOVÝ FILM Najdlhšia ly-
žiarska, navyše čisto dámska expedícia: 
1200 km cez arktickú pustatinu, pozdĺž 
ostrova Baffin. Nie je to práve prechádz-
ka ružovou záhradou, pokiaľ vezme-
me do úvahy 100 kilogramov nákladu 
na saniach, teploty okolo -40 stupňov a 
všade naokolo polárne medvede.

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

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.38/2012: „Láska je oveľa 
väčšie a omnoho odvážnejšie dob-
rodružstvo, ako plavba okolo svata.“ 
Výhercom sa stáva Janka Melce-
rová, Prenčov 203. Srdečne bla-
hoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
E.Rooseletovej: „Veľkí mysli-
telia diskutujú o... (dokonče-
nie v tajničke)

A., Otrasenie, polotekutá 
hmota, predložka, B., 2.časť taj-
ničky, farba, C., Urán, opak dole, 
český spisovateľ, loďka, aj, D., 
Dáva so zmeneným prízvukom, 
Anka, pochodovanie, E., Spoj-
ka, nákladné auto, ozn. kuchyn-
ských sporákov, zn. áut Košíc, 
F., Popevok, časť chôdze, domá-
ce zviera, horí, G., Oska, úžitko-

vá plodina, Dorota, tenký plát 
železa,H., Vysloboď, rozumie, 
príslušník sarmatského kmeňa, 
tona, I., Nervová porucha, výr, 
horská rastlina, ozn. áut Sloven-
ska, J., Ozn. áut Islandu, namo-
taj, krík, sťa, K., Anno Domini, 
4.časť – koniec tajničky, L., Kŕ-
mila, ukazuj, ruská rieka,  1., Ci-
cavec z pralesa, 3.časť tajničky, 
2., Rvala, písomnosť, predlož-
ka, 3., Patriace Riovi, telocvičný 
postoj, Národná agentúra vzde-
lávania, 4., Lietadlá, tkaný ob-
raz, samotná, 5., Náš denník, 
zn. kozmetiky, kŕmil, 6., Medo-
vé pečivo, vracala, 7., Aranka, 
hŕba, vie po česky, ozn. vozidiel 
Uruguaja, 8., Snívajú, oceán, ná-
boj,   9., Tis s dĺžňom, za, hliník, 
citoslovce pri cirkusových vystú-
peniach, 10., Samohlásky v slo-
ve malo, kartová hra, bál, už aj, 
11., Rovina, vypracovaný po-

stup, Andrej, 12., Radoslav, list-
natý strom, atletická disciplína, 
13., Začiatok tajničky, málo. 

Pomôcky: Lora, Klen, Ela, 
Rais, Avia, Aras, Spas, Mora.

A. Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L



10 číslo 41 • 15. november 2012
sn@banskastiavnica.skkultúra

Štiavnický umelec opäť vo Francúzsku
Vyrezávaný Štiavnický 
betlehem mal veľký úspech na 
minuloročnej Svetovej výstave 
betlehemov vo francúzskom 
mestečku Allouville Bellefosse. 

Francúzom sa zapáčil natoľko, že 
si objednali u majstra Ing.arch. Pet-
ra Chovana podobný, ale s domi-
nantami svojho mesta a okolia. Ing. 
Arch. Peter Chovan im ho prisľúbil, 
a tak hneď po návrate z Francúzska 
so svojím tímom začal pracovať na 
tomto diele. V rozhovore nám pre-
zradil niektoré zaujímavosti.
1. Majstre, ako ďaleko ste po-
stúpili s betlehemom?

Finišový adrenalín je vždy pre 
umelca impulzom, aby sa popo-
náhľal. Takže to stihneme.
2. Akú podobu bude mať nový 
betlehem?   

Tento betlehem nenapodobňu-
je štiavnický tvarom ani formou. 
Vytvorili sme celkom iný. Bude sa 
dať obchádzať zo všetkých strán. 
Ústredným motívom je 450 rokov 
starý strom, v ktorom sú dve ka-
plnky. Okolo tohto stromu, kulto-
vého miesta AllouvilleBellefosse, 
budú dominanty mestečka, etno-
grafia a tradície Normandie. Má 
tvar nepravidelného kruhu s prie-
merom 3,5 m, s výškou 3,5 m. 
3. Koľko figúrok ste zhotovili 
a koho budú predstavovať? 

Na francúzskom betleheme 
bude 250 figúrok, 50 pohyblivých. 
Mali sme na zhotovenie betlehe-
mu necelý rok, preto predpokla-
dáme, že sa postavičky budú ešte 
dorábať. Tieto stelesňujú občanov 
mesta, remeselníkov Norman-
die. Podobu, s ktorou pôjdeme do 
Francúzska, predstavíme štiavnic-
kej verejnosti 23. novembra.
4. Kedy sa vydáte na cestu a 

kedy sa vrátite domov?
Odchádzame 25. novembra, s 

návratom počítame okolo 15. de-
cembra. Kvôli francúzskemu bet-
lehemu ustrnuli práce na štiav-
nickom, ktorý stále nepokladáme 
za dokončený. 
5. Máte už skúsenosti s prepra-
vou Vášho diela. Kto ju bude 
tohto roku zabezpečovať?

Prepravu sme zverili tej istej 
firme, lebo sa nám osvedčila. 
A na záver p. inžinier dodáva:

Normandský betlehem z Ban-
skej Štiavnice je odzrkadlením veľ-
kého priateľstva, ktoré sa zrodi-
lo pri návšteve Francúzov Banskej 
Štiavnice. Francúzi sa už nemôžu 
dočkať „svojho“ betlehemu a aj my 
sa tešíme na stretnutie s nimi.

Prajeme Ing. arch. Petrovi Chova-
novi a jeho spolupracovníkom šťast-
nú cestu, príjemný pobyt vo Fran-
cúzsku a bezproblémový návrat 
domov. Ďakujeme za odpovede.

Nora Bujnová

Terra banensium

Banícka činnosť nielen u nás 
v Banskej Štiavnici, ale až 
na malé výnimky na celom 
Slovensku pomaly patrí 
minulosti.

Banícke tradície v spolkoch 
bývalých baníkov, ich potom-
kov a priaznivcov však ešte zo-
trvávajú. Najsilnejšie sú v mat-
ke slovenských banských miest, 
teda v našom meste.

Popri Salamandri, šachtágoch 
a iných podujatiach prispeje k 
baníckemu povedomiu, k udr-
žiavaniu slávy a tradície tohoto 
povolenia aj nová krásna pub-
likácia, ktorá uzrie svetlo sveta 
ešte dokonca tohto roka len pár 
dní pred Vianocami.

Nová obrazová kniha Terra ba-
nensium predstavuje štiavnickú 
banícku krajinu, mesto, obce a 
osady v okolí Banskú Belú, Ban-
ský Studenec, Hodrušu – Hámre, 
Sklené Teplice, Štiavnické Bane 
a Vyhne a samozrejme Banskú 

Štiavnicu.
Publikáciu pripravuje AB ART 

press renomované vydavateľstvo 
kníh o Slovensku (www.knihyo-
slovensku.sk). Autorský kolektív 
tvoria odborníci v baníctve, his-
torici, významní publicisti a fo-
tografi: Milan Durbák, Richard 
Kaňa, Vladimír Bárta, Vladimír 
Barta ml. Lubo Lužina. Na tvorbe 
diela spolupracovali aj Ján Novák 
a Jozef Labuda, riaditeľ Sloven-
ského banského múzea, ktorý je 
odborným garantom diela.

V knihe Terra banensium je 
spracovaná bohatá história baníc-
tva v jednotlivých obciach. Slo-
vom i obrazom sú predstavované 
aj jednotlivé banské diela (šachty, 
štôlne, ťažné veže, huty, tajchy, 
klopačky, významné prevádzkové 
objekty, budovy banských správ 
a pod.). Okrem súčasných foto-
grafií obsahujú publikácie aj staré 
historické snímky, vzácne mapy, 
plány, kresby zo zbierok Sloven-
ského banského múzea a Štátne-
ho ústredného banského archívu. 
Vďaka pochopeniu pani riaditeľ-

ky Eleny Kašiarovej. Okrem ba-
níckych pamiatok v knihe nájde-
me aj sakrálne pamiatky, ktoré si 
baníci stavali v obciach a pri svo-
jich šachtách a štôlňach (kostolí-
ky, kaplnky, kríže, Božie muky, 
krížové cesty, sochy svätcov a 
iné). Jednotlivé obce zviditeľňu-
jeme nádhernými leteckými po-
hľadmi a nechýbajú ani snímky zo 
starých fotografií a pohľadníc. 
Unikátom však budú nevšedné 
fotografie odlesnených priesto-
rov štiavnického Starého mes-
ta so základmi historických bu-
dov, vrátane gotickej hradnej 
kaplnky, ktoré budú prvýkrát 
verejne publikované.

Publikácia Terra banensium 
bude mať veľký formát, 128 strán, 
tvrdú väzbu s luxusným preba-
lom, modernú grafickú úpravu a 
slovenské texty budú preložené 
aj do angličtiny. Nádherná kniha 
bude vhodným reprezentačným 
predmetom, ktorý bude Sloven-
sko, jeho tradície a pamiatky pro-
pagovať aj v styku so zahraničím.

Čitateľov ŠN ešte potešíme in-

formáciu, že aj tieto knihy budú 
môcť získať úplne bezplatne, ak 
sa zapoja do našej novej súťaže 
Terra banensium, ktorú odštar-
tujeme už teraz. 

1.súťažná otázka
Podľa ktorého štiavnického taj-

chu sa nazývajú dve susediace 
štôlne Dlhá a Krátka?

a/Ottergrud 
b/Rozgrund
c/Klinger
Súťaž pripravuje Klub fotopub-

licistov SSN v spolupráci s vyda-
vateľstvom AB ART press,  s.r.o

Súťaž o novú knihu o Banskej Štiavnici a okolí
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V. liga v stolnom tenise
Víťazstvo LN TRADE

V ďalšom zápase V. ligy stolné-
ho tenisu zvíťazilo družstvo LN 
TRADE po výbornom výkone nad 
MTK Žarnovica „B“ jednoznačne 
13:5. Výborný výkon podal  Martin 
Dobrovič, ktorý získal opäť 4 body, 
a v tomto ročníku V. ligy neprehral 
ešte ani jeden zápas. Ďalšie stret-

nutie zohrá LN TRADE v sobotu 
17.11.2012 o 17:30 na stoloch sú-
pera v Hornej Ždáni.

LN TRADE – MTK Žarnovica „B“ 
13:5

Body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj-Sedilek, Dobrovičovci 
Ján + Martin

dvojhry: Dobrovič Martin 4, 
Sedilek a Prokaj po 3, Dobro-
vič Ján 1. Dva zápasy odohral aj 
Adam Dobrovič, ktorý striedal J. 
Dobroviča, ale nebodoval.

Ján Sedílek

informácie pre všetky športové kluby
Športové kluby v Banskej Štiav-

nici môžu zasielať na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici žiadosti 
o finančný príspevok na rok 2013 
do termínu 30.11.2012! 

Žiadať o poskytnutie dotá-

cie možno len písomnou for-
mou na základe podmienok 
a v termínoch zverejnených 
mestom podľa VZN č. 2/2011 
o poskytovaní dotácií z roz-
počtu Mesta Banská Štiavni-

ca. Bližšie informácie a vzor 
žiadosti nájdete na www.ban-
skastiavnica.sk – Občan – Do-
kumenty, Tlačivá – Tlačivá. 

Viktória Michalská,
zapisovateľka KŠ

Plavecké preteky našich plavcov
Ms SSO dlhé trate 2012

Bazén:25m
Dátum: 20.10.2012
Tréner: Vlado Rajčok
Mesto: Banská Štiavnica
Krajina: SVK

Adamský Marian
M 18 400m  Voľ.sp. 3.m.04:44.98, 

800m Voľ.sp. 3.m. 09:59.42
Babús Benjamin

M 13 1500m Voľ.sp. 2.m. 
18:19.25
Ernek Šimon

M 12 400m Voľ.sp. 6.m. 06:01.15, 
800m Voľ.sp. 7.m. 12:22.54
Longauer Jakub

M 15 400m Voľ.sp. 4.m. 05:12.77, 
800m Voľ.sp. 4.m. 10:55.20
Maruniaková Monika

F 16 800m Voľ.sp. 2.m. 10:26.99
Orság Dalibor Daniel
M 14 1500m Voľ.sp. 8.m. 

22:36.95
Potančoková Timea

F 11 800m Voľ.sp. 10.m. 
13:20.03

Ms SSO 2012
Bazén:25m
Dátum: 27.10.2012
Tréner: Vlado Rajčok
Mesto: Dolný Kubín
Krajina: SVK

Adamský Marian
M 18 100m Prsia 1.m. 01:12.86, 

100m Motýľ 1.m.  01:02.99, 50m 

Voľ.sp. 2.m. 00:25.88, 100m Pol.pr. 
1.m. 01:04.33
Babús Benjamin

M 13 200m Znak 2.m. 02:27.39, 
100m Motýľ 3.m. 01:09.34, 200m 
Motýľ 2.m. 02:31.64, 200m Pol.pr. 
1.m. 02:29.77, 400m Pol.pr. 1.m. 
05:13.59
Longauer Jakub

M 18 100m Motýľ 5.m. 1:16.30, 
100m Voľ.sp. 8.m. 1:03.01 , 50m 
Voľ.sp.10.m. 00:25.88, 200m Voľ.
sp. 4.m. 2:26.63
Beracková Michaela

F 13 100m Znak 1.m. 01:18.96, 
200m Znak 5.m. 02:52.61, 100m 
Motýľ 3.m. 01:20.32, 50m Voľ.sp. 
7.m. 00:31.67, 100m Voľ.sp. 7.m. 
01:10.72
Doletina Dárius

M 17 100m Motýľ 3.m. 01:10.44, 
50m Voľ.sp. 8.m. 00:28.40, 100m 
Voľ.sp.7.m. 01:02.51, 200m Pol.pr. 
2.m. 02:33.93
Ernek Šimon

M 12 100m Znak 5.m. 01:25.42, 
200m Prsia 3.m. 03:16.14, 50m 
Voľ.sp. 8.m. 00:33.50, 100m Voľ.
sp. 7.m. 01:17.35, 200m Voľ.sp. 
4.m. 02:50.19
Konečný Marek

M 18 100m Prsia 3.m. 01:17.19, 
200m Prsia 2.m. 02:56.73, 18 50m 
Voľ.sp. P 01:51.06, 50m Pol.pr. P 
02:02.33, 100m Motýľ P 01:16.30, 
50m Voľ.sp. P 00:29.20, 100m Voľ.
sp. P 01:03.01, 200m Voľ.sp. P 
02:26.63
Maruniaková Monika

F 16 100m Motýľ 3.m.  01:12.23, 
400m Pol.pr. 3.m. 05:44.50
Orság Dalibor Daniel

M 14 100m Prsia 3.m. 01:18.68, 
200m Prsia 4.m. 03:00.25, 50m 
Voľ.sp. 7.m. 00:29.33
Potančoková Timea

F 11 200m Prsia 6.m. 03:23.81, 
50m Voľ.sp. 11.m. 00:34.96, 100m 
Voľ.sp. 10.m. 01:23.28

Muži, 4 x 50m voľný spôsob: 
 15 roč. a st. 1.m. PK Banská 

Štiavnica 1:51.06, Adamský Marian 
94 26.08 Doletina Dárius 95 27.60, 
Orság Dalibor 98 28.39 Longauer 
Jakub 97 28.99

Muži, 4 x 50m polohové preteky:
 2.m. PK Banská Štiavnica  

2:02.33, Babús Benjámin 99 32.81 
Adamský Marian 94 27.24, Koneč-
ný Marek 94 33.27 Longauer Jakub 
97 29.01

Podrobnejšie informácie http://
www.swimmsvk.sk.

Peter Sliacky

Stredoškolská profesorka s dlho- �
ročnou praxou doučí matematiku ZŠ 
a SŠ so zárukou úspešného výsledku. 
Pripravím na prijímacie skúšky na SŠ 
a VŠ. Tel.č.: 0917 947 880, e-mail: ko-
larnika@zoznam.sk

inzercia

Plavecké preteky 
stredných škôl 2012 -  
„Plávanie je super „

V stredu 7.novembra 2012, 
v dopoludňajších hodinách, 
sa v priestoroch Mestských 
kúpeľov – plavárne v Banskej 
Štiavnici stretli v treťom 
- finálovom kole študenti 
miestnych stredných škôl, 
aby si posledný raz v tomto 
roku medzi sebou zmerali sily.

Neprofesionálne plavecké 
preteky „Plávanie je super“ pre 
nich pripravila Bytová správa, 
s.r.o., s finančnou podporou 
Banskobystrického samospráv-
neho kraja. 

Prsia, kraul, štafeta, krik, po-
vzbudzovanie, zábava ..... ,mno-
hí sa snažili prekonať svoje vlast-
né rekordy a niektorým sa to 
podarilo. A ani o odmeny núdza 
nebola. Každý plavec si od nás 
odniesol malý darček, diplom 
a víťazi aj pekné ceny. Veríme, 
že sa na podobnej mokrej akcii 
stretneme aj nabudúce.

Slezáková Denisa

Pozvánka
OZ Klub Zdravia v spoluprá-

ci v Kultúrnym centrom v Ban-
skej Štiavnici Vás srdečne pozý-
vajú na prednášku na tému: Ako 
si udržať imunitu“

Kedy: 19.11.2012 o 17:00
Kde: Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica
Bližšie info: www.klubzdravia.sk

Prenájom 
priestoru

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

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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

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

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

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

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reality, 
0948 959 697, 0918 561 181, e-
mail: madar@dobrereality.sk

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

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

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

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

Dám do prenájmu 1 – izbový byt v  �
Banskej Štiavnici, tel. č.: 0905 762 039

Prenajmem 2-izbový byt na Križo- �
vatke zariadený, tel.č.: 0903 322 178

Vymením príjemný 2-izbový byt v  �
ZH na Hviezdoslavovej ul. za byt v BŠ, 
tel.č.: 045/673 56 13, 0944 165 479

Kúpim garáž, tel.č.: 0902 827 287 �
Predám 1-izbový byt na Ul. L. Exná- �

ra 4, neprerobený, cena dohodou, tel.č.: 
0905 421 566

Dám do prenájmu 3-izbový byt na  �
Drieňovej, tel.č.: 0903 761 217

Predám 4 ks zimné pneu na diskoch  �
195/65 R 15, jazdené 4 mesiace, tel.č.: 
0908 618 563

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

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

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

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

Predám Mercedes C220 Diesel, Opel  �
Vectra 2,0i lacno, tel.č.: 0915 615 521

Predám dámske, pánske vreckové,  �
staré, funkčné, nefunkčné hodinky 
zn. Regina, Meisen, Zenit, skrinko-
vý starý gramofón aj s platňami, ori-
ginál 2-dvierka na kachlovú pec, sta-
rožitnosť, skrinková šijací stroj len 
vážny záujemca, tel.č.: 0908 086 791 
od 17:00 – 18:00.

Darujem strážneho psa, kríženec NO,  �
ostrý, vhodný na stráženie objektov, 
zvyknutý na reťaz, vyrástol na samote. 
Rodinné dôvody, tel.č.: 0907 108 770

Predám rohovú sedačku rozťahova- �
ciu s úložným priestorom, farba biela 
káva 250 x 180 cm za 50,-Eur, sklene-
ný konferenčný stolík za 20,-Eur, tel.č.: 
0904 203 759

Predám Opel Combo 1.3 TD rok  �
výr.2005, zimné gumy, malá spotreba, 
tel.č.: 0903 313 542

Predám piecku Peterku, cena 35 eur,  �
tel.č.: 0918 996 465

Prijmeme do PP kuchár – čašník ,  �
prevádzkar penziónu Vyhne, tel.č.: 
0903 753 926

Tidly
Prenajmeme 2 – izbový byt 
(68,12 m²)  na ulici A. T.

Sytnianskeho 2 v bytovom 
dome - oproti autoškole Bosák.
Mesačný nájom 215 € + energie. 

Kontakt: 045/692 08 82. 
Mobil: 0915 826 295

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

k TV prijímačom stolík (držiak) zdarma -
k DVD prehrávačom fi lmy zdarma -
k notebookom, fotoaparátom, MP3  -
prehrávačom a mobilom puzdro 
zdarma

nákup nad 99 € darčekový balík zdarma -
nákup nad 199 € hodinky zdarma -

Akciové ZĽAVY až do 50%!
 + dovoz zakúpených aj odvoz starých 

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma

+ SERVIS ELEKTRONIKY

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácať začnete až o 3 mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

Každý utorok o 17:30 v Kultúrnom centre


