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InzercIa

Stretnutie štiavnických
študentov s primátorkou
V piatok 16.novembra 2012 
primátorka mesta Mgr.
Nadežda Babiaková  prijala 
a ocenila  39 študentov 
banskoštiavnických škôl pri 
príležitosti Dňa študentov.

V Obradnej sieni MsÚ si tak 
vypočuli slová vďaky a povzbu-
denia do ďalšieho štúdia a ži-
vota a prebrali vecné ocenenie 
študenti za vynikajúci pro-
spech, reprezentáciu škôl a 
mesta, vynikajúce umiestnenia 
v olympiádach v cudzích jazy-
koch, prírodovedných olympi-
ádach, ale aj medzinárodných 
drevorubačských pretekoch, 
barmanských súťažiach, za 
publikačnú a mimoškolskú čin-
nosť, za angažovanosť v kultúr-
no-spoločenskom živote mesta, 
ako aj za záchranu ľudského ži-
vota. Naozaj rôznorodé oblas-

ti úspešnosti  sa stretali v jed-
nom spoločnom bode: Takmer 
pri každom mene navrhnutom 
ich školami bola aj poznámka: 
„ ako aj za ľudskosť, morálne 

zásady, skromnosť, ochotu po-
môcť.“ Krásne, výstižné a nao-
zaj hodné ocenenia.

Ďakujeme.
Viera Ebert

Prijatie študentov  foto ján petrík ml.

Pozvánka na zasadnutie MsZ
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici na deň 28. no-
vembra 2012 (stredu) o 13.hod. 
Zasadnutie sa uskutoční v za-
sadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Inter-
pelácie občanov od 15.hod. Sr-
dečne pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
primátorka mesta

Vianočná súťaž 
Štiavnických novín

Aj v tomto roku sme pre vás, milí 
naši čitatelia, pripravili Vianočnú sú-
ťaž ŠN o hodnotné ceny. Jej obsahom 
sú vianočné sviatky. Druhú otázku s 
kupónom uverejňujeme v tomto čís-
le. Súťaž má 4 kolá. Odpoveď spolu s 
kupónom pošlite do redakcie alebo 
vhoďte do našej schránky.

Výhercov oznámime vo vianoč-
nom čísle - 20. decembra 2012.
Otázka č.2: 

Kde a kedy sa zrodila najzná-
mejšia vianočná koleda Tichá 
noc, svätá noc...?

Kupón č.2
Správna odpoveď:

Meno, priezvisko:

Adresa:

Tel. č.:
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Zimná údržba 
miestnych komunikácií

Správcom miestnych komu-
nikácií sú Technické služby, 
m. p., Banská Štiavnica, ktoré 
zabezpečujú zimnú údržbu na 
základe schváleného Operač-
ného plánu zimnej údržby  
miestnych komunikáciách v 
sezóne 2012 – 2013.

Za stredisko ručné čistenie sú 
to 7 kmeňoví pracovníci.  Na za-
bezpečovaní zimnej údržby sa 
podieľajú aj občania zaradení na 
práce menších obecných služieb 
(MOS). Spoločne zabezpečujú 
zimnú údržbu na schodištiach a 
chodníkoch na území celého mes-
ta. Rozdelenie jednotlivých úse-
kov podrobne obsahuje uvedený 
operačný plán, ktorý je na webo-
vej stránke mesta v  plnom znení. 
Dopravné a mechanizačné stre-
disko sa podieľa na zimnej údrž-
be nasledovnými vozidlami: 
Multicar FUMO sypač 
s predsadenou  radlicou    1 ks
Man L 90 SK6M sypač 
s predsadenou  radlicou   1 ks
traktory  s nesenou  radlicou  3 ks
univerzálny nakladač 4 ks
nákladné vozidlo (ručný posyp) 1 ks         
Gazelle AMC  1 ks  
nákladné vozidlo pre vývoz snehu 2 ks  
SPOLU  13 ks   

V prípade veľkého sneženia (kala-

mity) v ťažko priechodných uliciach 
mesta  bude použitá snehová fréza, 
o nasadení ktorej rozhodne MsÚ na 
návrh Technických služieb. 
Požiadavky a pripomienky na 
výkon zimnej údržby je možné 
realizovať prostredníctvom na-
sledovných telefónnych čísel:
0908 272630 – dispečing
6922243, 0905 462356 - miestne 
komunikácie - ručné čistenie
6922407, 0905 262058 - dopravno-
mechanizačné stredisko
6922244, 0905 682279 riaditeľ TS
0905 467388 – malé obecné služby 

Pre výpomoc pri zimnej údržbe 
MsÚ uzatvoril s 5 dodávateľmi zmlu-
vy, ktorí kooperujú pri zabezpečova-
ní zimnej údržby.

V prípade mimoriadnej situácie, 
ktorá  v ZÚ MK nastáva vtedy, keď 
poveternostné podmienky pri in-
tenzívnom a opakovanom snežení 
svojím rozsahom a vplyvom vážne 
narušia, zmenia hospodársky, či spo-
ločensky život a chod mesta z hľadis-
ka dostupnosti, dopravy a zjazdnosti 
miestnych komunikácií a schodnos-
ti chodníkov, primátorka mesta zvo-
lá krízový štáb, ktorý na území mesta 
priamo riadi zimnú údržbu.

Podrobnejšie informácie o zim-
nej údržbe nájdete na webovej 
stránke Banskej Štiavnice. 

Heiler Peter, riaditeľ TS

19.11.
Uskutočnilo sa zasadnutie  �
Rady ZMOS na Štrbskom 
Plese.

20.11. 
Individuálne pracovné stret- �
nutia, práca v meste.  
Príprava rozpočtu. �

21.11.
Účasť na prezentácii knihy Vla- �
dimíra Bártu a autorského ko-
lektívu "Banská Štiavnica - Ako 
sme tu žili 3".   

22.11.
Zasadnutie valného zhromaž- �
denia oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región  Banská 
Štiavnica.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami spoločnosti Salamandra 
Resort vo veci riešenia prenáj-
mu pozemkov. 
Slávnostné stretnutie pri prí- �
ležitosti 20. výročia založenia 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku. 

23.11.
Prezentácia knihy Antona Hy- �
kischa "Moja Štiavnica". 

Andrea Benediktyová

Priestupok proti
verejnému poriadku 

Dňa 15.11.2012 o 09.15 
hod. počas hliadkovej služ-
by príslušníci MsPo zistili, 
že v Banskej Štiavnici na Ul. 
L. Svobodu sa združujú oso-
by, pričom pijú alkoholic-
ké nápoje a znečisťujú verej-
né priestranstvo. Bola zistená 
totožnosť osôb. Osoby sa do-
pustili priestupku proti verej-
nému poriadku podľa § 47/1d 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch. Vec bola vy-
bavená v zmysle priestupko-
vého zákona a osoby opustili 
miesto.   

Priestupok na úseku ochra-
ny pred alkoholizmom

Dňa 12.11.2012 o 00.20 
hod. hliadka MsPo zistila, že v 
Banskej Štiavnici na internáte 
Lesníckej školy na Ul. Mládež-
nícka sa nachádza osoba M.S., 
ktorá má zranenie spôsobené 
pádom. Následne bolo ziste-
né, že  menovaný je mladistvý 
a je pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov. Bolo zabezpe-
čené ošetrenie menovaného, 
vyrozumenie zákonného zá-
stupcu a pracovníkov inter-
nátu. Vo veci priestupku na 
úseku ochrany pred alkoho-
lizmom a inými toxikomá-
niami podľa § 30 zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. je vykonáva-
né objasňovanie. 

Vypátraná osoba
Dňa 12.11.2012 o 21.00 

hod. hliadka MsPo spoločne 
so záchrannými zložkami vy-
konala pátranie po nezvest-
nom P.G.. Na základe pátrania 
bol menovaný nájdený v rokli-
ne nad Klingerom. Príslušníci 
HaZZ zabezpečili vytiahnutie 
P.G. a následné prevezenie na 
lekárske ošetrenie.

Vladimír Kratoš,
náčelník MsPo

Pozvánka
Pozývame vás na prezen-

táciu novej knihy Antona 
Hykischa MOJA ŠTIAVNI-
CA  23. novembra o 15,30 
do Joergesovho domu ( Vá-
šár yovský dom) na Námestí 
sv. Trojice.

Heslo dňa
Mám dnes toľko práce, že sa

k nej vôbec nedostanem.
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Štrajk pracovníkov školstva
Z médií ste sa už iste dozvedeli o 

pripravovanom štrajku pracovníkov 
školstva.

Samotní zamestnanci dúfajú, že k 
nemu napokon nedôjde (v čase uzávier-
ky ŠN je vyhlásenie štrajku stále plat-
né), ale ak nedosiahneme dohodu na 
rokovaniach s vládou, „neobmedzený“  
štrajk vypukne 26.11. a skončí sa ne-
vedno kedy. Všetky školy a školské za-
riadenia v okrese Banská Štiavnica, kto-
ré sa do štrajku zapoja, sa však z ohľadu 
na rodičovskú verejnosť rozhodli obme-
dziť jeho trvanie na 1 až 3 dni. Rodičia i 
žiaci boli o podrobnostiach informovaní 
v priebehu tohto týždňa.

Napriek tomu, že sme si plne vedo-
mí, koľko problémov štrajkom spôso-
bíme vo všetkých oblastiach spoločen-
ského života, a že mnohých rodičov 
dostaneme do nezávideniahodnej situ-
ácie, už nemáme kam ustúpiť pred ne-
riešením našich problémov.

Nechceme robiť z detí rukojemní-
kov, ani komplikovať už aj tak dosť ťaž-
ký život rodičov našich detí, nechceme 

traumatizovať spoločnosť - nechceme 
ani štrajkovať! Žiaľ, naše postavenie v 
tejto spoločnosti nám neumožnilo pre-
javiť nespokojnosť  iným spôsobom. 
Chceme pomôcť nášmu školstvu po-
staviť sa z kolien späť na nohy a zabez-
pečiť našim zamestnancom ich právo 
na dôstojný život.

Štrajkom chceme dosiahnuť nielen 
zvýšenie platov zamestnancov, ale aj 
upozorniť vládu a verejnosť na to, že si 
vážime sami seba, prácu, ktorú denne s 
láskou a odovzdaním vykonávame, a že 
nám záleží na budúcnosti nášho škol-
stva a vzdelaní našich a vašich detí. Prob-
lémy, ktoré riešime, nevznikli zo dňa na 
deň, vlády si ich navzájom posúvali už 
celé roky. Tento proces však musíme ko-
nečne zastaviť a pokúsiť sa získať nášmu 
školstvu postavenie, ktoré mu právom 
patrí. Možno si niekto povie, že v časoch 
krízy nie je na to vhodná doba, ale kedy 
taká vhodná doba nastane ?

Požadované zvýšenie o 10 % pova-
žujme za symbolickú hranicu našej tr-
pezlivosti. Ak zaváhame teraz, naši žiaci 

už našej výchove k spravodlivosti, pocti-
vosti a potrebe pravdy nikdy neuveria. 

Nestratili sme úctu spoločnosti aj 
preto, že sami nepoznáme hodnotu 
našej práce?  Nechceme sa dať zastra-
šiť názormi tých, ktorí si nás nevážia ! 
Keď už v tejto krajine rezignujú vzdela-
ní a čestní ľudia, tak ako bude vyzerať 
jej budúcnosť? Akú lásku k akej vlasti 
chceme učiť? Aj o tom bude náš protest.

Štrajk nie je jednoduchým kro-
kom, účasť na ňom jednoduchým 
rozhodnutím, pretože strata čo i len 
jednodňovej mzdy je pre mnohých 
zamestnancov rezortu vážnym zása-
hom do rodinného rozpočtu, práve 
kvôli nízkym príjmom. Vyjadrujem 
veľký obdiv všetkým, ktorí sa do štraj-
ku zapoja a nielenže dobrovoľne pri-
chádzajú o nemalé financie, ale popri 
tom často čelia tlaku, nepochopeniu 
a niekedy až výsmechu okolia ! Prosí-
me o pochopenie a podporu všetkých 
rodičov a rodinných príslušníkov, kto-
rým náš štrajk spôsobí ťažkosti.

Renáta Taligová

Priestupky proti majetku
Príslušníci Obvodného odde-

lenia PZ v Banskej Štiavnici vy-
konávajú objasňovanie priestup-
ku proti majetku, ktorého sa 
dopustil doposiaľ nezistený pá-
chateľ tým, že v dobe od 15:40 h 
dňa 14.11.2012 do 06:45 h dňa 
15.11.2012 poškodil plastové 
okno na unimobunke zberných 
surovín na Ul. A.T. Sitnianskeho 
v Banskej Štiavnici, čím spôsobil 
škodu vo výške 230 eur. 

Príslušníci Obvodného od-
delenia PZ v Banskej Štiavni-
ci prijali dňa 16.11.2012 ozná-
menie a následne vykonávajú 
objasňovanie priestupku pro-
ti majetku, ktorého sa dopus-
til doposiaľ nezistený páchateľ 
tým, že odcudzil 3 ks parapet-
ných medených dosiek z budo-
vy na Ul. Kammerhofskej č. 26 
v Banskej Štiavnici. Po pácha-
teľovi polícia pátra. 

Dopravná nehoda
Príslušník Okresného do-

pravného inšpektorátu OR PZ 
v Žiari nad Hornom vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo 
veci dopravnej nehody, ku kto-
rej došlo dňa 18.11.2012 v čase 
okolo 07:00 hod. na Ul. Križo-
vatka v Banskej Štiavnici, kde 
vodič M.Š. pod vplyvom alkoho-
lu spôsobil dopravnú nehodu, 
kde poškodil štyri doparkované 
motorové vozidlá. Vodičovi bol 
zadržaný vodičský preukaz a je 
dôvodne podozrivý zo spácha-
nia trestného činu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky. 

Lúpež
Dňa 19.11.2012 vyšetro-

vateľ OKP OR PZ v Žiari nad 
Hronom začal trestné stíhanie 
pre trestný čin lúpeže, ktorej 
sa dopustil doposiaľ neziste-
ný páchateľ v dobe okolo 05:30 
hod. dňa 19.11.2012 tým, že 
násilím vošiel do rodinného 
domu na Ul. Potočná v Banskej 
Štiavnici a pod hrozbou použi-
tia zbrane žiadal od majiteľa 
peniaze, ktorý sa ho nezľakol 
a snažil sa ho zadržať, po čom 
páchateľ z miesta ušiel. Polícia 
po páchateľovi pátra. 

Vladimír Fábry,
riaditeľ OO PZ BŠ

Starý zámok patril generáciám
Talentovaní žiaci Gymnázia 
Andreja Kmeťa v Banskej 
Štiavnici sa aj tento školský rok 
podieľali na tradičnom stretnutí 
mladých so staršími spoluob-
čanmi, ktorí si zasluhujú úctu a 
pozornosť nás všetkých.

Pravdou ostáva, že seniori by 
mali byť pre mladých veľkým vzo-
rom. Podujatie „Starý zámok ge-
neráciám“ bolo určené študentom, 
členom Živeny, Klubu seniorov a 
klientom Domova Márie.  Uskutoč-
nilo sa 8. novembra 2012. 

Prvá časť podujatia sa začala na 
Trojičnom námestí v Banskej Štiav-
nici, odkiaľ sa hostia presunuli na 
prehliadku výstavy „Tajomstvo ba-
níckeho kladivka a želiezka.“ Po-
tom sa všetci presunuli do Ry-
tierskej sály Starého zámku.  Tam 
program pokračoval. Pripravili ho 
žiaci nášho gymnázia.

Technické problémy sa nám po-
darilo odstrániť ešte na generál-
nej skúške, takže všetko išlo ako po 
masle. Vystriedali sa rôzne umelecké 
žánre – tance, vážna i menej vážna 
poézia, klasické, no aj improvizova-
né divadlo. Herci z tohto netradič-
ného divadla sa prihovorili publiku 
už v úvodnej časti programu. Diva-

delníci požiadali prítomných, aby im 
navrhli témy, ktoré mali mladí her-
ci stvárniť v záverečnej časti progra-
mu. Hostia  navrhli dve témy – Šíp-
ková Ruženka a Trať mládeže. Herci 
potom odišli do zákulisia a pripravi-
li si krátke divadielko. Obe témy sa 
im neskôr podarilo skĺbiť do jednej a 
umelecky stvárniť v krátkej a vtipnej  
scénke. Okrem improvizovaného di-
vadla sa dostalo k slovu aj tradičné 
divadlo – žiaci nám zahrali zaujíma-
vú scénku  Zázračná jablonka. 

V rámci umeleckého programu sa 
vystriedalo niekoľko tancov – coun-
try tanec,  cigánsky tanec, ľudový, 
ale aj moderný Gangnam style – teda 
konský kórejský tanec. Program obo-
hatili aj naše dievčatá z Texasiek, kto-
ré ani tentoraz nesklamali. Keď herci 

dohrali a tanečníci dotancovali,  pri-
šiel čas na inštrumentálnu hudbu. 
Zazneli tóny klavíra i flauty.  Aj ostat-
ní účastníci si pripravili niekoľko bás-
ní a počuli sme aj spev.   

Po skončení oficiálneho progra-
mu si účinkujúci prisadli k seniorom 
a pustili sa do vzájomných rozhovo-
rov. Kde-tu ešte doznievali tóny ľu-
dových piesní. Popri spievaní či roz-
právaní  sme sa mohli zahriať čajom 
alebo kávou. Nakoniec sme to celé 
zakončili chutnou kapustnicou.  

Myslím, že na stretnutie viacerých 
generácií sa vždy oplatí prísť. Každá 
generácia totiž môže tú druhú neja-
kým spôsobom obohatiť. Aj keď sme 
sa pre istotu ešte doma poriadne na-
obliekali, zima nám na Starom zám-
ku vôbec nebola Marek Žilík

Stretnutie pred Morovým stĺpom foto katarína patchová
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Spolu a v novom otvárame dvere... 
alebo život v mnohých praktických 
podobách na jednom mieste...
Vitajte v Banskej Štiavnici na 
pôde Spojenej školy!  
Plece pri pleci vám otvárajú 
dvere vynovených priestorov 
jej dve organizačné zložky: 
SOŠ obchodu a služieb a SOŠ 
Ľudovíta Greinera.

Najviac sa prekvapia ľudia, 
ktorí všetko vidia prvýkrát – 
ako ja. Úžasné preslnené a pre-
svetlené priestory s terasami a 
neskutočným výhľadom. Štiav-
nica v slnečných jesenných ša-
tách ako na dlani! Čulý ruch 
domácich študentov, pedagó-
gov, majstrov a návštevníkov 
najmä z radov žiakov základ-
ných škôl...

Zvuky,  vône, kontrasty, vi-
zuálnosť, dynamika.... to sú 
pojmy, ktoré vás budú  spre-
vádzať počas celej prehliadky a 
určite neostanete ľahostajní.... 
Hrmotný zvuk ťažkej lesnej 
techniky a čistá forma  sláv-
nostnej tabule k zlatej svadbe, 
zuby motorových píl zahryz-
nutých do dreva a jemná práca 
kaderníčok, chvíľu vôňa benzí-
nu, chvíľu vôňa neodolateľné-
ho suši, fyzicky náročná prá-
ca v lesnom prostredí a priam 
chirurgická presnosť pri vy-
rezávaní ornamentu na ovocí, 
špeciálne odolné  oblečenie do 
ťažby a krása večerných spolo-
čenských rób, z kabíny trakto-

ra do zákutí voňavej kuchyne 
cukrárov, z priestrannej stolár-
skej dielne k pultu s majstrov-
sky namiešaným nápojom, o 
ktorom rozmýšľate, či je viac 
pekný ako chutný alebo opač-
ne. A prezentácie úspechov aj v 
ďalekých krajinách a worksho-
py, kde každý predstaví to svo-
je v tom najlepšom svetle...
Nech žije dynamika, nech žijú 
kontrasty...žiadna jednostran-
nosť a nuda. Tieto dve organi-
začné zložky zapadajú do seba 
ako puzzle, či kocky domina ....
život v mnohých praktických 
podobách na jednom mies-
te... k tomu snáď už len živá 
folklórna žiacka hudba z Gre-

inerky a prekvapivé podmien-
ky na šport v podobe veľkej 
športovej haly so všetkým, čo 
k tomu patrí.

Hovoríme o Dni otvorených 
dverí v Spojenej škole v Ban-
skej Štiavnici, ktorá po pr-
výkrát predstavila svoje štu-
dijné a učebné odbory oboch 
organizačných zložiek v rekon-
štruovaných priestoroch na 
Kolpašskej ulici.

Všetky informácie o odbo-
roch nájdete na stránkach 
školy: www.sosbs.sk; www.
soulesnickebs .edupage.org ; 
a o možnostiach ubytovania 
na www.dmbs.wbl.sk.

Dušan Kabina

Sťahovanie do nových priestorov foto archív šn

Anketa o využití Domu smútku 
na Štefultove
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

Predkladanie 
žiadostí o dotácie 
na rok 2013

V zmysle VZN č. 2/ 2011 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica môžu 
subjekty predkladať 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

Informácie pre 
športové kluby 
v B. Štiavnici

Športové kluby v Banskej 
Štiavnici môžu zasielať na 
Mestský úrad v Banskej Štiav-
nici žiadosti o finančný príspe-
vok na rok 2013 do termínu 
30.11.2012! 

Žiadať o poskytnutie dotá-
cie možno len písomnou for-
mou na základe podmienok a v 
termínoch zverejnených mes-
tom podľa VZN č. 2/2011 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica. Bliž-
šie informácie a vzor žiadosti 
nájdete na www.banskastiav-
nica.sk – Občan – Dokumenty, 
Tlačivá – Tlačivá. 

Viktória Michalská

informácia pre 
učiteľov

Nadácia otvorenej spoločnos-
ti OSF – Ročné stáže učiteľov vo 
Veľkej Británii

Program umožňuje učiteľom 
stredných, príp. základných 
škôl a študentom posledných 
ročníkov vysokých škôl s peda-
gogickým zameraním jednoroč-
nú stáž na súkromných školách 
vo Veľkej Británii, kde učia v 
angličtine aspoň jeden predmet 
iný ako anglický jazyk.

Ukončenie prijímania žiados-
tí: 15. 12. 2012

Viac informácií na interneto-
vej stránke: http://www.osf.sk/
novinky/rocne_staze_ucitelov_
vo_velkej_britanii/

Henrieta Godová
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iCM Banská Štiavnica zorganizovalo 
spomienku na Nežnú revolúciu
Uplynulo už 23 rokov od 
Nežnej revolúcie, od nekrva-
vých udalostí, ktoré prebehli 
v Česko-Slovensku s cieľom 
odstrániť komunistickú vládu. 
Pred 23 rokmi študenti, tak 
ako i dnes, slávili Medzi-
národný deň študentstva a 
toto pokojné zhromaždenie 
prerástlo do protestného 
sprievodu. A spravili sme prvý 
krôčik k slobode...

Kvôli spomienke tých skôr 
narodených, ale hlavne pre po-
znanie mladých ľudí zorgani-
zovalo Informačné centrum 
mladých Banská Štiavnica Spo-
mienku na Nežnú revolúciu.

16. novembra sa návštevníci 
Banskej Štiavnice mohli zasta-
viť v miestnom obchodíku s ná-
zvom Mix-Marx, ktoré ponúka-
lo sortiment výlučne z obdobia 
socializmu. Dobovo oblečené 
predavačky dotvárali atmosféru 
vtedajšej éry. Starší návštevníci 
si zaspomínali na svoju mladosť 
a tým mladším sa predstavi-
la realita každodenného života 
spred 1989.

17.11. bol od 16:00 do 18:00 
vyhradený deťom a premieta-
li sa socialistické rozprávky v 

Archanjeli. Sviečková slávnosť 
sa začala o 19:00 na Námestí 
sv. Trojice a po príhovore Be-
atky Nemcovej (štatutárky ICM 
BS) si všetci zúčastnení vypo-
čuli dojímavé skladby v podaní 
žiačok ZUŠ BŠ a zároveň si za-
pálili sviečku, ktorou vytvori-
li nápis 17.11., ako spomienku 
na 17. november 1989. Na zá-
ver sa na námestí vypustili lam-
pióny šťastia. Program k 17.11. 
pokračoval hudobným retrokví-
zom o zaujímavé ceny.

Chceli by sme sa touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí po-

máhali pri realizácii spomien-
ky – dobrovoľníkom, ktorí po-
máhali v obchodíku, ale aj pri 
premietaní a retrokvíze, Pe-
ťovi Sliackemu za ozvučenie, 
študentkám ZUŠ BŠ, Peťovi 
Líškayovi za tvorbu plagátu, caf-
febaru Archanjel za zapožičanie 
priestorov ako aj prvú cenu do 
retrokvízu a v neposlednej rade 
veľká vďaka tým, ktorí si prišli 
spolu s nami na Nežnú revolú-
ciu zaspomínať, zaspomínať na 
časy, ktoré už nechceme späť. 

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica

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
Sviečková slávnosť na 17.november foto lubo lužina

Tradičné podujatie Od srdca k srdcu
14.11.2012 sa v Kaplnke 
Kammerhofu konalo 
podujatie, ktorého názov 
Od srdca k srdcu naozaj 
vystihol podstatu a zmysel 
tejto akcie.

Už niekoľko rokov pripravu-
jú spoluorganizátori Sloven-
ského zväzu telesne postihnu-
tých (SZTP) v Banskej Štiavnici 
a Pohronské osvetové stredisko 
(POS) Žiar nad Hronom - Pra-
covisko Banská Štiavnica pod 
týmto názvom podujatie, kde 
sa prezentujú so svojou tvor-
bou a činnosťou členovia SZTP 
a ich hostia. Účinkujúci a orga-
nizátori tento program s láskou 
a srdcom pripravujú a diváci ho 
s otvoreným srdcom prijímajú, 
aby si aspoň na krátky čas sprí-
jemnili neľahké životné osudy.

V žánrovo rôznorodom 
programe sa aj tento rok strie-
dali veselé i komornejšie vy-
stúpenia, poézia, hudba, spev, 
tanec, scénky… Ďakujeme 
všetkým účinkujúcim - nada-
ným gitaristom zo ZUŠ, tem-
peramentným šikovným žia-
kom zo ZŠ J. Horáka, poetke 
Katke a speváčke Marienke 
Kissovej, členom KD Štefultov, 
manželom Debnárovcom, naj-
mladšej účinkujúcej Veronike 
Bačíkovej, p. Marike Bucholce-
rovej, p. Márii Petrovej, ktorá 
program s p. Ivanom Madarom 
aj moderovala, p. Jozefovi Du-
bovskému, ktorý rozospieval 
celú sálu i p. viceprimátorovi 
za pekný emotívny príhovor v 
závere podujatia.

Po oficiálnej časti nasledo-
valo malé spoločné posedenie 

a občerstvenie, ktoré pripravi-
li členky SZTP. Už teraz sa te-
šíme na ďalší ročník podujatia 
Od srdca k srdcu.

Organizátori podujatia

Členovia SZTP a ich hostia
foto lubo lužina

Spoločenská 
kronika

BANSKÁ ŠTIAVNICA – 
MOJE RODISKO 

3.10.2012 Terézia Glezgo-
vá, 8.10.Marko Celder, 10.10. 
Zuzanna Ďuricová, 10.10. Na-
tália Prílepková, 30.10. Vivien 
Benková, 31.10. Nela Kučero-
vá, 12.11. Nina Bartolovicová, 
14.11. Rebeka Kalabová.

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽI-
VOTOM SA VYDALI 

29.9. 2012 Marek Benedik-
ty a Jana Gregušová, 6.10. Mi-
chal Markievič a Eva Kuko-
vá, 20.10. Marek Kaštoto  a 
Dominka Hricová, 20.10. Ju-
raj Daubner a Jana Foltánová, 
10.11. Daniel Marko a Katarí-
na Totkovičová.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

2.10. Brigita Gažová vo veku 
80 rokov, 3.10. Štefan Pekár 
vo veku 51 rokov, 8.10. Alžbe-
ta Lamperová vo veku 63 ro-
kov, 21.10. Terézia Fazekašo-
vá vo veku 89 rokov, 28.10.
Žofia Hajnická vo veku  85 ro-
kov, 4.11. Margita Pecherová 
vo veku 74 rokov, 4.11. Anton 
Môcik vo veku 65 rokov,  6.11. 
Ján Šlepecký vo veku 89 rokov, 
11.11.2012 Magdaléna Varin-
ská vo veku 97 rokov, 16.11. 
Jozef Ivanič vo veku 45 rokov. 

J. Simonidesová
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160. výročie narodenia štiavnického 
fajkára Karola Zachara

(2.11. 1852 -  22.9. 1925)

Klub historických fajok o.z. Nitra, 
Pipe Club J.I.M. Nitra, Mesto 
Banská Štiavnica, Slovenské 
banské múzeum Banská Štiavnica, 
Dobrovoľný hasičský zbor v 
Banskej Štiavnici, Banskoštiav-
nicko-hodrušský banícky spolok 
usporiadali dňa 2. novembra 2012 
v Banskej Štiavnici spomienkovú 
slávnosť 160. výročia narodenia 
Karola Zachara, najvýznamnej-
šieho výrobcu hlinených fajok na 
Slovensku.

Najznámejšou fajkárskou dielňou v 
Banskej Štiavnici, ale aj na celom území 
Slovenska, bola dielňa Karola Zachara, 
ktorá pokračovala v tradíciach výroby 
hlinených fajok v Banskej Štiavnici, so 
začiatkom na prelome 18. a 19. storo-
čia. Karol Zachar bol zakladateľom pr-
vej privilegovanej výrobne hlinených 
fajok v Uhorsku a súčasne poslednej 
výrobne hlinených fajok na území Slo-
venska, majiteľ ochrannej značky.

Karol Zachar sa po ukončení ľudovej 
školy vyučil svojmu remeslu pravde-
podobne u zvolenského výrobcu fajok 
Eduarda Takáča. Po vyučení  sa vrátil 
do Banskej Štiavnice a pracoval spo-
čiatku sám v lokalite pod Paradajzom, 
na Dolnej Resli, kde vypaľoval svoje faj-
ky najprv v peci na pečenie chleba,  ne-
skôr mal dielňu na Dolnej ulici. 

Živnosť fajkára získal v roku 1880. 
18.4. 1891 prijal za svojho spoloční-
ka Helmutha Gramatiku, ktorý s ním 
pracoval až do roku 1925. 25.6. 1897 
zrušil živnosť Karol Zachar a spoloč-
ník a hneď ohlásil novú Zachar a spol. 

V roku 1925 prevzal dielňu bez 
zmeny názvu jeho synovec Rudolf 
Môcik. Najprv sa venoval obchodo-
vaniu, 26.11. 1920 získal živnosť – 
obchod s miešaným tovarom, kto-
rej sa vzdal 7.1. 1926. Ešte počas 
života Karola Zachara, 18. 5. 1925, 
získal živnosť fajkára a firmu, 28. 5. 
1925. Názov firmy zostal nezme-
nený: K. Zachar – fajkársky maj-
ster, Banská Štiavnica. 

Jeden pracovník denne vyrobil 70 
kusov fajok (aj 100 kusov), 500 ks 
týždenne, ročne 26 000 ks. Dielňa 
by mohla vyrobiť od r. 1880 do roku 
1951  približne 11 490 000 ks fajok.

Zacharove fajky jednodielne, dvoj-
dielne s pevným alebo vymeniteľným 
filtrom mali rôzne tvary, farbu i vý-
zdobu podľa požiadaviek trhu. Typic-
ké boli valcovité, hranolovité, často s 
mušľovitým alebo diskovitým dnom, 
figurálne, na frontálnej strane hlavič-
ky fajky s reliéfom s motívom Banskej 
Štiavnice, ale aj s motívom baníckym, 

hasičským, roľníckym, atď. Rôznoro-
dé boli aj farbou – hnedá, čierna, škvr-
nitá, tzv. mramorová, označené boli 
značkou výrobcu, ale aj značkou kva-
lity,  z dôvodu ich falšovania.

Kvalita a vzhľad fajok boli ocene-
né viacerými medailami a diplomami, 
napríklad na výstavach 1885 v Bu-
dapešti, 1890 vo Viedni, 1891 v Te-
mešvári, a na krajinskej miléniovej vý-
stave 1896 v Budapešti.

Definitívne sa výroba fajok za-
stavila 15.5. 1959.

V Slovenskom banskom múzeu – 
Starý zámok sa nachádza expozícia 
Zacharovej fajkárskej dielne, ktorá 
dokumentuje nielen finálne výrob-
ky dielne, ale aj technológiu, pracov-
né náradie, funkčné stroje, písomnú 
dokumentáciu. Výnimočnosť ex-
pozície spočíva v tom, že pracovní-
ci múzea počas rôznych kultúrnych 
akciách demonštrujú výrobu sve-
toznámych fajok – štiavničiek.

Eva Lovásová

Pri hrobe Karola Zachara foto lubo lužina

6.novembra sa naša škola pre pr-
váčikov premenila na rozprávku.  
Prechodom cez  ZLATÚ BRÁNU sa 
dostali do lesa k medovníkovej cha-
lúpke, ku ktorej zablúdili aj Janko s 
Marienkou. Zlá ježibaba oboch za-
vrela dnu a dobre ich strážila. 

Zatiaľ sa deviataci snažili  pr-
vákom dokázať, že v škole môže 
byť aj dobre, že sa tu dá aj tanco-
vať, spievať... Všetci sa zabávali, 
ale Janko s Marienkou to mohli 
sledovať len cez okno medovní-

kovej chalúpky.
V rozprávkach však všetko končí 

dobre. Aj u nás sa to tak skončilo. 
Zlá ježibaba sa vďaka „odklínadlu“ 
prvákov stala dobrou a milou, pus-
tila Janka s Marienkou a všetci 
traja  potom prváčikov pasovali  za 
oficiálnych žiakov Základnej ško-
ly Jozefa Horáka. Každý z nich 
odchádzal domov spokojný a v 
ruke si niesol medovníkové sr-
diečko od dobrej ježibaby.

Monika Tisovčíková

Pasovanie prvákov v ZŠ Jozefa Horáka

Zlatý diplomant 
v Štiavnici
Ladislav Sombathy

Na terajšej Technickej univer-
zite v Miškolci – priamej 
pokračovateľke Vysokej školy 
banskej - lesníckej v Banskej 
Štiavnici dodržiavajú dávny 
zvyk udeľovania zlatých 
diplomov svojim absolventom, 
ktorí sa dožijú 50 rokov od 
získania diplomu absolventa. 

Asi v roku 1965 sa stal držiteľom 
zlatého diplomu hutnícky inžinier 
Banky József v Miškolci a keďže bol v 
dobrej zdravotnej kondícii, navštívil aj 
mesto svojho študentstva, kde získal 
inžiniersky diplom. Prišiel do Banskej 
Štiavnice a pod dojmom spomienok 
napísal báseň Spomienka na Štiavni-
cu. Báseň objavila v pozostalosti vte-
dajšieho vedúceho cestovnej kance-
lárie Ladislava Csefalvaya jeho sestra 
Gabriela, manželka štiavnického ve-
terinára MVDr. Paczelta, pripravila 
preklad básne do slovenčiny. Prikla-
dáme spomínanie štiavnického aka-
demika – držiteľa zlatého diplomu:
Spomienka na Štiavnicu

József Banky
Zdar Boh ! Baníci, buďte pozdravení!
Spievam si pieseň, hoci v duši 
unavený.
V predstavách dávnych mi oží-
va znovu.
Starý študent čo spieva známu nôtu.
Tie staré múry ošľahané vetrom
Zjavia sa mi v oku slzami zastretom.
A kým myseľ kriesi spomienku jednu,
Ďalšie sa roja, až v slzách mi rednú.
Štiavnica krásna – krásny štu-
dentský čas.
To prežívať sa dá v živote iba raz.
Priatelia, dievčatá krásne, vášeň v 
srdci horí,
V škole bázeň svätá a skvelí múdri 
profesori.
Jedna truhla – tá prekryje všetko...
Štiavnický študent bol a ... už niet ho.
Však pieseň znie a povesť stále žije,
Dnes túto pieseň iný prespevuje...
Starý študent už putuje ďalej...

Preložila :Gabriela Paczeltová

Prenájom 
priestoru

Obec Ilija prenajme nebytový  
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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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

„Vzďaľuješ sa 
nám, no naša 
Láska s Te-
bou letí, tam 
hore na nebi 
ako hviezda svieti, aby okom 
nočným ešte uzrieť sme-
la tých, čo si musel opustiť, 
hoc znamenali pre Teba tak 
veľa.“
Dňa 14. novembra 2012 uply-
nuli 2 roky od bolestnej roz-
lúčky s milovaným manželom, 
otcom, starým a prastarým ot-
com Ľudovítom Kružlicom. 
So žiaľom v srdci spomína-

jú manželka, dcéry , syn, 
vnúčatá a pravnúčik.

120. výročie zriadenia „židovského kostola“  
(alebo o osudoch jedného domu) – 2. časť
Cieľom rekonštrukcie 
banskoštiavnickej synagógy je 
vrátiť do nej život. Ešte v čase, 
keď mesto objekt vlastnilo, 
uvažovalo o jeho adaptácii na 
kultúrny dom, čo súviselo s 
absenciou divadelnej sály, resp. 
kultúrneho stánku v meste.

Nakoniec sa od týchto úvah upusti-
lo a v roku 2002 mesto synagógu pre-
dalo. Nevyužívaný objekt chátral a vy-
striedal viacerých majiteľov. Ani jeden 
z nich však rekonštrukčné práce,  ktoré 
by viedli k jeho záchrane, nerealizoval. 
Súčasný majiteľ synagógy – rodina Ra-
dová, ju kúpil v roku 2009. Podnetom k 
tomu bola vízia generálnej rekonštruk-
cie synagógy a jej začlenenie do súboru 
troch objektov (národných kultúrnych 
pamiatok), ktoré by vytvorili priestor 
„nového banskoštiavnického námes-
tia“. Hellenbachovský dom s priľahlými 
záhradami (objekt nad VÚB), Čačányi-
ovský dom (dnes sídlo pivovaru, reš-
taurácie a divadelnej scény) a synagó-
ga majú vytvoriť v ťažisku mesta nové 
kultúrno-oddychové centrum. Hellen-
bachovský dom má po rekonštrukcii 
poskytnúť hotelové ubytovanie, Čačá-
nyiovský dom sa v súčasnosti už vyu-
žíva a synagóga bude po jej obnove slú-
žiť na rozšírenie aktivít tohto projektu 
(galéria výtvarného umenia) a na rozší-
renie aktivít pivovaru. Ako sa vyjadrila 
pani Gašparová: „Zámerom rodiny Ra-
dovej aj Krajského pamiatkového úra-
du je zrekonštruovať synagógu tak, aby 

v nej boli zachované všetky architekto-
nicky cenné prvky, ako aj prvky zvýraz-
ňujúce sakrálny charakter budovy“. 

Majiteľ objektu začal s jeho rekon-
štrukciou v lete tohto roku. K rozhod-
nutiu na jej urýchlenú realizáciu prispe-
la i predchádzajúca deštrukcia časti 
steny a klenby hlavnej lode. S obnovou 
súvisí i reštaurátorský a archeologický 
výskum, ktorý by mohol priniesť nové 
poznatky k dejinám Banskej Štiavni-
ce, v súvislosti s predchádzajúcim vy-
užitím objektu, v stredoveku, alebo po 
jeho prestavbe na konci 19. storočia.  

Objekt, zapísaný v Ústrednom zo-
zname pamiatkového fondu (ÚZPF) 
pod č. 2493/1, bol 18. 5. 1955 vyhlá-
sený za kultúrnu pamiatku. Bolo by 
ale naivné očakávať, že v politickom 
ovzduší minulého režimu so stavbou 
tohto typu mohlo byť nakladané ako 
s kultúrnou pamiatkou. Treba ale po-
vedať, že snahy o jej využitie na kul-
túrne účely boli, no nenašli podporu. 
A nie tak dávno boli i snahy o jej dôs-
tojné označenie. V lete 1998 sa z ini-
ciatívy Petra Gemeinera a za účasti 
Ladislava Welwarda a p. Kitty Čuteko-
vej, manželky akademického sochá-
ra Antona Čuteka, uskutočnilo stret-
nutie s primátorom mesta Mariánom 
Lichnerom. Jeho výsledkom bol návrh 
na osadenie pamätnej tabule s plasti-
kou, pripomínajúcou holokaust. Žiaľ, 
prostriedky na tento projekt sa nenašli 
a teda sa neuskutočnil.  

Nevhodné využívanie a nedostatoč-
ná starostlivosť sa podpísali pod kon-

díciu budovy, ktorá sa po spoločen-
sko-politických zmenách na konci 20. 
storočia, dostala do súkromného vlast-
níctva. Po výmene viacerých majite-
ľov je dnes vo vlastníctve spomínanej 
banskoštiavnickej rodiny, ktorá zača-
la s jeho pamiatkovou obnovou.  A ako 
sa vyjadril jej zástupca,: „... posledným 
a symbolickým krokom obnovy syna-
gógy, bude umiestnenie pamätnej ta-
bule na jej priečelí“. Možno teda kon-
štatovať, že sa tak splatí morálny dlh 
a naplní jeden z článkov zmluvy, kto-
rou bola synagóga odpredaná mes-
tu Banská Štiavnica. No a ak by sa to 
investorovi podarilo už budúci rok, 
bolo by to o to vhodnejšie, keďže si 
pripomíname 120. výročie zriadenia 
„židovského kostola“. Daniel Harvan

Poznámka: Ďakujem p. Ing. Petrovi 
Gemeinerovi, DrSc., za zaslanie prekla-
du nápisu na fasáde budovy a p. Ing. Lu-
cii Gašparovej za poskytnutie informácií 
o využití objektu v budúcnosti.

Chcú žiť s nami a nie vedľa nás
V našom meste od januára 2013 

bude ponúkať sociálne služby den-
ný stacionár Margarétka DS. Rodi-
ny s ťažko postihnutým členom ako 
aj ostatní potenciálni klienti od 15 – 
45 rokov majú možnosť využívať túto 
službu. Denný stacionár je nízko ka-
pacitné zariadenie komunitného cha-
rakteru poskytujúce sociálne služby 
ambulantnou formou, t.j. v pracov-
né dni od 7:00 hod. – 17:00 hod. den-
ne pre klientov, ktorí spĺňajú pod-
mienky na poskytovanie tejto služby. 
Hlavným cieľom občianskeho zdru-
ženia Margarétka, ktoré je zriaďova-
teľom tohto zariadenia, je, aby klienti 
so zdravotným postihnutím zotrva-
li vo svojom prirodzenom prostredí 
a pritom ich špecifické potreby boli 

uspokojené. Poslaním denného staci-
onára je podpora integrovanej výcho-
vy, vzdelávania a zmysluplného trá-
venia voľného času. Klienti tu nájdu 
širšiu mieru socializácie ako v stere-
otypnom domácom prostredí, spolu 
s odborným personálom budú vyko-
návať terapie, ako sú artterapia, mu-
zikoterapia, nácvik komunikačných 
zručností, rozhovory, nácvik pamä-
ťových schopností, pohybové cviče-
nia a rôzne spoločenské podujatia. 
Do pozornosti dávame tiež sociálne 
poradenstvo, čo je posúdenie povahy 
problému fyzickej osoby, rodiny, ko-
munity a podľa potreby aj odporúča-
nie a sprostredkovanie ďalšej odbor-
nej pomoci. Klientom sa celodenne 
budú venovať dve opatrovateľky a jed-

na vedúca stacionára s kvalifikáciou 
špeciálny pedagóg. Denný stacionár 
bude sídliť v priestoroch Materskej 
školy na Ulici Bratská 9 Banská Štiav-
nica (tam kde sídli občianske zdru-
ženie Margarétka), pri výdajni Pošty 
na prízemí. Aj vďaka podpore mesta 
Banská Štiavnica na čele s primátor-
kou Mgr. Nadeždou Babiakovou, kto-
ré je pre nás významným partnerom, 
sa podarilo tento projekt naštartovať. 
Akékoľvek potrebné informácie vám 
poskytne kontaktná osoba, ktorou je 
Helena Koťová na t.č. 0907/272703, 
0907/144103 alebo osobne Kolpaš-
ská 6, Banská Štiavnica

O činnosti tohto zariadenia vás bu-
deme pravidelne informovať.

Helena Koťová 

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.

Verejno-
obchodná súťaž

Kurz plávania
Počas školského roka v uto-

rok až piatok prebieha na Mest-
skej plavárni v čase od 8:00 -14:00 
plávanie detí od 6 mesiacov do 
6 rokov. Plavecký klub BŠ počas 
školského roka každý mesiac or-
ganizuje kurz pre plavcov začia-
točníkov  v utorok a štvrtok v čase 
od 15:00 -16:00.

PK Banská Štiavnica

Stretnutie baníkov
Oznamujeme, že pravidelné 

stretnutie baníkov sa uskutoční 
dňa 30.novembra 2012 v baníckej 
krčme u p. Karabellyho o 16:00. 
Nak sa páči prísť čo najväčšom poč-
te budeme trénuvat na Vianoce. Na 
Vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

Spomienka
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recept na zdravú pochúťku od 
Idky Hradilovej

Zelerové hranolčeky  
Väčší zeler očistíme a nakrája-

me na hranolčeky (veľkosťou ako 
zemiakové). Pokvapkáme olejom 
(najlepšie olivovým), posolíme, 
posypeme rascou a dáme upiecť 
do vyhriatej rúry. Chutné hranol-
čeky môžeme konzumovať samo-
statne, alebo ako prílohu k mäso-
vým pokrmom. 

Dobrú chuť!

Poďakovanie
Gymnázium Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici touto ces-
tou ďakuje majiteľom Penzi-
ónu Kachelman za sponzor-
skú pomoc, ktorú poskytuje 
škole formou pravidelného 
prania bielizne. Sme radi, že 
aj v dnešnej dobe, keď ško-
la ráta každý cent, aby čo naj-
lepšie zabezpečila chod vyučo-
vania, sa nájdu ľudia ochotní 
pomôcť. Prajeme majiteľom a 
zamestnancom Penziónu Ka-
chelman všetko dobré do no-
vého roku 2013 a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu. 

Renáta Mikulášová

Oznamujeme pacientom, že 
diabetologická a interná am-
bulancia MUDr. Márie Ma-
kovínyiovej od 12. novembra 
2012 je presťahovaná do no-
vého zdravotného strediska 
na ulici Energetikov č.1, na 
sídlisku Drieňová. Telefónne 
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)

Oznam

Stretnutie blízkych priateľov
Nie každé stretnutie je 
naozajstným stretnutím.

Za tie naozajstné považujem bytost-
né stretnutia, ktoré tak ľahko nepre-
kryjú nánosy času. Stretnutia naplnené 
radosťou z toho, že môžeme byť spolu. 
Obzvlášť, ak od toho posledného pre-
šiel už nejaký ten rok. Napriek tomu 
necítime cudzotu, nemusíme sa jeden 
druhému prizerať, či sa ešte spoznáme. 
Hoci nás niekedy delia tisícky kilomet-
rov a každý žije svoj životný príbeh. 

Po 19-tich rokoch sme sa opäť zišli. 
Skoro tak ako v jeden októbrový utorok 
v r. 1993, keď sme spoločne položili zá-
klady Autorskému klubu Salamandra a 
tiež spolupráci s hudobno-poetickým 
združením Padlášový výber. Mno-
ho Banskoštiavničanov i priaznivcov z 
iných kútov Slovenska si ešte pamätá 
legendárne koncerty v podkroví Rubi-
gallu, či literárne stretnutia, ktoré orga-
nizoval klub Salamandra. Spomeniem 
napr. literárne súťaže pre deti a mlá-

dež, donášku poézie do študentských 
domovov, predstavovanie mladých 
debutujúcich autorov, ale i osobnos-
tí slovenskej literatúry (Rút Lichnero-
vá, Pavel Hrúz, Pavel Vilikovský, Ivan 
Kadlečík či Jozef Urban). Členovia Sa-
lamandry spolupracovali so Sloven-
ským rozhlasom a literárnymi periodi-
kami. Počas tohto obdobia boli vydané 
dve publikácie: 

r. 1993, Padlášový výber –texty, na 
ktorom sa autorsky podieľali aj „sa-

lamandristi“ a v r. 2003 svoju tvorbu 
predstavil klub Salamandra vo svojej 
Salamandra revue.  

Utorkové stretnutie „u Archan-
jelov“ potvrdilo, že pred 19-timi 
rokmi sme sa nestretli náhodou.  
Bolo plné príjemných emócií a 
spomienok, upriamilo našu pozor-
nosť na to, že dobrá minulosť vždy 
dokáže pripraviť rovnako dobrú 
prítomnosť a azda i budúcnosť.

Andrea Kočalková

Archeologický výskum na 
Starom meste (Glanzenberg)
Staré mesto (Glanzenberg) v 
Banskej Štiavnici je známou 
lokalitou, ktorá súvisí s 
počiatkami baníctva v Banskej 
Štiavnici.

Preto tu SBM realizuje syste-
matický archeologický výskum od 
roku 1981. Múzeum, Banskoštiav-
nicko-hodrušský banícky spolok a 
Mesto Banská Štiavnica pripravu-
jú koncepciu prezentácie geologic-
ko-archeologicko-montánnych po-
zoruhodností lokality. V roku 2012 
sa do tejto činnosti aktívne zapoji-
lo občianske združenie Kruh, ktoré 
v spolupráci so SBM pripravilo pro-
jekt s názvom „Glanzenberg, Sta-
ré mesto – obnova torzálnej archi-
tektúry – I. etapa“  a tento úspešne 
realizovalo zo zdrojov MK SR (Ob-
novme si svoj dom). Týmto spô-
sobom sa v roku 2012 ukončil ar-
cheologický výskum exteriéru a 
interiéru hradnej kaplnky, datova-
nej do 14. – 15. stor. Zároveň 4 pra-
covití ľudia – prostredníctvom ÚP-
SVR Banská Štiavnica – od mája 
do októbra zabezpečili prezentáciu 
(spojenú aj s jednoduchou konzer-
váciou) objektov, ktoré boli už skú-

mané, avšak systematicky neudr-
žiavané. Išlo napríklad o baštu so 
strieľňou, taviacu pec a skúšobňu 
rúd, areál Kostolíka s podzemným 
priestorom a výskumom Dr. B. Pol-
lu v roku 1956. Týmto sa pripravi-
la trasa pre návštevníka po lokali-
te, ktorý keď dosiahne informačnú 
tlačovinu a prečíta si text na poste-
ri,  získa podstatne iný pohľad na 
históriu a význam lokality. 

V tejto súvislosti treba spome-
núť aj odlesňovacie práce Mest-
ských lesov, s.r.o., Banská Štiavni-
ca, ktoré prispeli k „zviditeľneniu“ 
lokality a najmä jej okolia, preto-
že poloha lokality mala strategic-
kú pozíciu pri obrane mesta v 12. 
– 17. stor. a až po odlesnení vrcho-

lových miest si túto skutočnosť 
bolo možné uvedomiť.

V týchto dňoch prebiehajú sta-
vebné práce, súvisiace s prekrytím 
hradnej kaplnky jednoduchou drev-
nou konštrukciou, ktorá zabráni 
rozrušeniu odkrytých murív. Tieto 
sa majú perspektívne konzervovať, 
ako aj ďalšie miesta objektov, vhod-
né na prezentáciu verejnosti. Záro-
veň prebieha aj vyhodnotenie arche-
ologického i umelecko-historického 
výskumu, aby mohol byť predložený 
nový projekt na rok 2013. Postupný-
mi krokmi bude verejnosti atraktív-
nym spôsobom sprístupnený areál, 
ktorý od 19. stor. bol miestom vy-
chádzok, oddychu a poučenia.

Jozef Labuda
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Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Snehulienka a lovec (DVD)
Nedeľa 25.11. o 15:00 hod. Animovaný / Dobrodružný / Komédia / FantasyUSA, 1998, 83 min Vstupné:2,20€

Animovaná dobrodružná komédia zo sveta hmyzu MravenecZ sa môže pochváliť pozoruhodnými vizuálnymi 
efektami, originalitou a vtipom, ktorými si získala publikum aj kritikov. MravenecZ, služobným zaradením ro-
botník-kopáč, trpí pocitom sebaobetovania sa záujmom mravčej kolónie aj tým, že sa nikto neobzerá na jeho city 
a potreby. Raz však náhodou stretne mravčiu princeznú Balu, zamiluje sa do nej a aby sa s ňou mohol znova stret-
núť, vymenia si miesto s kamarátom snovacích, ktorý je vojak. Omylom sa tak dostane do bitky s termitmi, ako 
jediný ju prežije, ale neskôr skončí na úteku ako princeznin únosca. Tým si však na život a na smrť znepriatelí ge-
nerála hryzadlami, ktorý sa po svadbe s princeznou chce zmocniť vlády a potom chce celé mravenisko vyhubiť. Po 
sérii dobrodružstvo vo vonkajšom svete sa Z vracia domov a konečne všetkým dokáže, že je skutočný hrdina!

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

Filmový festival o dobrodruž-
stve, divokej prírode, extrémnych 
športoch a zážitkoch je opäť na Slo-
vensku. Vo viac ako 40 mestách.  
Budete si môcť pozrieť tie najlepšie 
cestovateľské a outdoorové filmy 
z celého sveta! To všetko by nebo-
lo možné bez podpory sponzorov a 
partnerov a obzvlášť hlavného spo-
luorganizátora, 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 partnerov, 
horolezcov svetovej špičky, Simona 

Mora a Denisa Urubka, na osemtisí-
covku Gasherbrum II. Uvidíte natá-
čanie vo veľmi náročných prírodných 
podmienkach, film plný zvratov a pre-
kvapení. Tento film si žiadny milovník 
hôr nemôže nechať ujsť!

VO VLČEJ KOŽI PO STOPÁCH 
DŽINGISCHÁNA

Austrália, 43 min., réžia: Tim 
Cope, ocenenie: MHFF - najlepší 
cestopisný film Na konskom chrb-
te putujte z Mongolska cez strednú 
Áziu až do Európy, rovnakou ces-
tou, ktorou kedysi prechádzali bo-
jové hordy najväčšieho dobyvateľa 
všetkých čias, Džingischána.

BOD, ODKIAĽ NIET NÁVRATU 
USA, 24 min., kamera a produkcia: 
Wade Johnson a Peter Mortimer, 
ocenenie: MHFF – zvláštna cena 
poroty Špičkoví horolezci sa vy-
dávajú na nezlezený vrchol vo vý-
chodnom Tibete. Poctivo sa pripra-
vujú, 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  Koľ-
ko kilometrov sa dá prejsť po svo-
jich v Číne? Viac ako meria Veľký 
čínsky múr? Ako takáto cesta zme-
ní človeka po psychickej či fyzickej 
stránke? Odpovede nielen na tie-
to otázky sa dozviete pri sledovaní 
tohto krátkeho snímku.

OBETA GANÉŠOVI Francúzsko, 
15 min., réžia: Vladimir Cellier, 
Julien Nadiras, ocenenie: MFHF 
– najlepší horolezecký film   Partia 
mladých horolezcov, ktorí sa leze-
ním naozaj bavia, sa vydáva do Ba-
dami v Indii, aby tu otestovali svo-
je lezecké schopnosti. Ak chcete 
zažiť atmosféru strednej Indie na 
vlastnej koži, príďte si pozrieť úžas-

ný príbeh o prvom výstupe na "Ga-
nesh", 8b +, ktorý navyše skvelo 
dopĺňa výborná hudba.

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

BAFFIN BABES  Norsko, Kana-
da, 28 min., réžia: Baffin Babes, oce-
nenie: najlepší  dobrodružný film 
– ShAFF 2011 BONUSOVÝ FILM 
Najdlhšia lyžiarska, navyše čisto 
dámska expedícia: 1200 km cez ark-
tickú pustatinu, pozdĺž ostrova Baf-
fin. Nie je to práve prechádzka ružo-
vou záhradou, pokiaľ vezmeme do 
úvahy 100 kilogramov nákladu na 
saniach, teploty okolo -40 stupňov a 
všade naokolo polárne medvede.

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

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky z 
č.39/2012: „Láska znamená pre ženu 
oveľa viac ako pre muža, pre ňu zna-
mená všetko.“ Výhercom sa stáva 
Stanislav Trenčan, L.Svobodu 14, 
B.Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok T.H. 
Ekera: 

A., Otep, srbské mínové pole skr., 
hudobný nástroj, Lesná správa,

B., Začiatok tajničky, citoslov-
ce bolesti,

C., Dusík, strč pod vodu, Andrej, 
belgický spevák, síra,

D., Aj, naša hudobná skupina, 
4.časť tajničky, malá káva, starší skr.,

E., Kúzlo, pozná, česky Sára, skr. 
napríklad,

F., Olej, koniec tajničky, 3.pád 
slova more, G., České elektrárne, 

ozn. kancelárskych potrieb, liečivá 
rastlina, daj radu,

H., Obidvom, zárodok, má ples-
nivý syr,

I., Nie sem, naučený etický zvyk, 
český operný spevák, slovenský jazyk,

J., 5.časť tajničky, citoslovce bolesti,
1., Antimón, 3.časť tajničky, tam,
2., Áno, pokrývka tela husí, hudob-

ný skladateľ,
3., Zbavil fúzov, otázka na 3.pád,
4., Bábika chlapca, hlas vrabca, 

1500 v Ríme,
5., Stonanie, nie dnu, pre po česky,
6., Mier česky, ozn. vozidiel Švajčiar-

ska, Talianska a Nórska,
7., Miesta nárečovo, patriaci Elovi, 

ozn. lietadiel USA,
8., Hrajú, stupeň, citoslovce 

híkania, 
9., Meno Jurgensa, máte nárečo-

vo, medzinárodná agentúra novi-
nárov, skr.

10., Maďarský pozdrav, orajú, jed-
noduchý nástroj,

11., Malé lano, impresionalista,
12., Zn. starších bicyklov, pat-

riace Nore,

13., Predmestie Viedne, urob, 
zvratné zámeno, 

14., 2.časť tajničky.
Pomôcky: Haken, Anka, Laa, 

Chin, Aloe, Mrav  A. Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Najkrajšia dovolenková fotografia 2012
Výsledková listina
I. kategória – Pamiatky
UNESCO vo fotografii:

1. miesto : neudelené
2. miesto: Martin Kopál - 
“Noc v Banskej Štiavnici”
2. miesto: Marián Holub -
“Colosseum”
3. miesto : neudelené
Cena NÁDEJE: Miron Brez-

noščák - ” Perún nad Štiavnicou”
II. kategória  - 
Príroda a krajina:

Hlavná cena firmy Prospect 
Banská Štiavnica: Ján Petrík   -  
“Inverzia nad Štiavnicou”

Cena Pohronského osvetové-
ho strediska Žiar nad Hronom: 
Martin Purtz – “Zem siedmich 
farieb”

Cena fotoklubu BLUR Banská 
Štiavnica : Radimír Siklienka  -  
za sériu fotografií

Cena NÁDEJE: Jana Repiščá-
ková  – “Mak, mak, makovička”
III. kategória - Múzeá – Oži-
vená minulosť:

Cena Múzea vo Svätom An-
tone:  Norbert Píš -  “Štiavnické 
živé šachy…”

Cena NÁDEJE : Jozef Černák
IV.  kategória  -
Dovolenka dýcha človečinou:

Cena Cestovnej agentúry Jan-
tárová Cesta:  Marián Bačík  -  

“Sitno”
Cena časopisu Cestovateľ:  

Martin Purtz - “Život na pláži”
Cena NÁDEJE: Peter Szekely : 

Oddanosť”
V.  kategória  -  Môj najkrajší 
prázdninový zážitok (pre deti 
a mládež do 16 rokov):

Cena Hotela Grand Matej Ban-
ská Štiavnica: Radimír Siklienka 
ml.  -  “V rannej hmle”

Cena NÁDEJE : ZŠ Holíč  za sé-
riu fotografií žiakov
VI.  kategória:
Čiernobiela fotografia:

Cena firmy Diela a dielka slo-
venských výtvarníkov Bansklá 
Štiavnica: Veronika Klimantová  

-  “Rodina Voderady”
Cena NÁDEJE: Jozef Štrba -  

“Neha”
VII.  kategória  - 
Podoby vody:

Cena Slovenského vodohos-
podárskeho podniku š.p. Banská 
Štiavnica: František Prefertus  –  
”Bakomi I., II., III.”

Cena vydavateľstva AB ART 
press Slovenská Ľupča: Vratislav 
Polák za sériu fotografií “Rešov-
ské vodopády”

Cena NÁDEJE : Martin Kopál  
– “Letná búrka”

Cena primátorky mesta Ban-
ská Štiavnica : František Prefertus – 
“Nový zámok” Mária Petrová

Odmenení autori - Martin Kopál a Marián Holub foto lubo lužina

Terra banensium - 2. kolo
Súťaž o novú knihu o Banskej 
Štiavnici a okolí.

Nová obrazová kniha Terra 
banensium predstavuje štiav-
nickú banícku krajinu, mesto, 
obce a osady v okolí Banskú 
Belu, Banský Studenec,  Hod-
rušu – Hámre, Sklené Teplice, 
Štiavnické Bane a Vyhne a sa-
mozrejme Banskú Štiavnicu.

V knihe slovom i obrazom 
sú predstavované aj jednotli-
vé banské diela (šachty, štôlne, 
ťažné veže, huty, tajchy, klopač-
ky, významné prevádzkové ob-
jekty, budovy banských správ 
a pod.). Okrem súčasných fo-
tografií obsahujú publikácie aj 
staré historické snímky, vzácne 
mapy, plány, kresby zo zbierok 
Slovenského banského múzea 
a Štátneho ústredného banské-

ho archívu. Vďaka pochopeniu 
Jozefa Labudu a Eleny Kašiaro-
vej. V knihe nájdeme aj sakrálne 
pamiatky, ktoré si baníci stavali 
v obciach a pri svojich šachtách 
a štôlňach (kostolíky, kaplnky, 
kríže, Božie muky, krížové cesty, 
sochy svätcov a iné). Unikátom 
budú nevšedné fotografie odles-
nených priestorov štiavnického 
Starého mesta so základmi his-
torických budov, vrátane gotic-
kej hradnej kaplnky, ktoré budú 
prvýkrát verejne publikované.

Čitateľov ŠN ešte potešíme in-
formáciu, že aj tieto knihy budú 
môcť získať úplne bezplatne, ak 
sa zapoja do našej novej súťaže 
Terra banensium, v ktorej dnes 
uverejňujeme ďalšiu súťažnú 
otázku. 
2.súťažná otázka
V areáli ktorej pôvodnej ban-

skoštiavnickej šachty vybudo-
vali Banské múzeum v prírode 
(skanzen)?

a/  Ondrej
b/  Maximilián
c/  Zigmund
Súťaž pripravuje Klub fotopubli-

cistov SSN v spolupráci s vydavateľ-
stvom AB ART press, s.r.o.

Dielnička
u tety Anky
Možnosť zalietať si na 
krídlach fantázie a tvorivosti 
poskytuje už pár rokov 
známa tvorivá dielňa v 
Kammerhoffe, ktorú s láskou 
vedie Mgr. Anna Ďuricová.

Je súčasťou zaujímavej ponuky 
SBM v Banskej Štiavnici. Poskytuje 
priestor pre všetkých bez ohľadu na 
vek či zdravotné postihnutie. 

O tom sme sa už druhýkrát 
mohli presvedčiť spolu s našimi 
klientmi z DSS   pre mentálne po-
stihnuté deti, mládež a dospelých v 
Banskej Štiavnici. Chodievame sem 
radi, nielen vďaka dobrému prístu-
pu „tety Anky“, ako lektorku nazý-
vajú naši klienti, ale hlavne kvôli 
novým zážitkom. Veď vlastnoruč-
ne vytvarovať a urobiť farebnú gla-
zúru na svojich výrobkoch z hliny, 
odhaliť tak celé tajomstvo kerami-
kárskeho umenia, či splstením vlny 
vyčarovať rôznofarebné kvety je pre 
nás naozajstným dobrodružstvom. 
Už dnes sa tešíme ako o pár týž-
dňov zavítame do dielničky znovu, 
aby sme si vyrobili vianočné darče-
ky pre našich blízkych.

Andrea Kočalková

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

Pozvánka
Súkromná hotelová akadémia 

vám pozýva na Týždeň ázijskej 
kuchyne, ktorý sa bude konať od 
27.11.2012 do 1.12.2012 v rešta-
urácii Balans na Ul. Drieňová 12 v 
Banskej Štiavnici.

Otváracia doba: 11:00 – 20:00 hod.
Tešia sa na vás žiaci 2.HA
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• ŠTUDIJNÉ ODBORY: 
      5-ročné stredoškolské štúdium 

Hotelová akadémia 
      3-ročné vyššie odborné štúdium 

Manažment hotelov 
 
• Platená zahraničná prax v 

prvotriednych hoteloch na Cypre, vo 
Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku. 
 

• Práca v prestížnych hoteloch, na 
výletných lodiach, recepcie pre 
európskych monarchov, prezidentov, 
veľvyslancov či ministrov vlády SR, a 
manažérska budúcnosť pevne v 
rukách.  
 

 
 

Deň otvorených dverí:  
29. november 2012 

10.00 – 13.00 hod. v učebni IKT na druhom 
poschodí vpravo 

 

 

• Súkromná hotelová akadémia bola založená 
v roku 1994 ako jedna z prvých súkromných 
škôl na Slovensku. Kvalita jej výchovno-
vzdelávacieho procesu je ocenená 
európskym certifikátom IES (International 
Education Society) s ratingom CCC 
„Neustále sa zlepšujúca inštitúcia s pevným 
postavením na vzdelávacom trhu“. 

 
• SHA disponuje vlastným ubytovacím 

zariadením hotelového typu, reštauráciou, 
kaviarňou a športovým areálom. 
 

• Zabezpečuje akreditované profesijné 
barmanské, somelierske a carvingové 
kurzy.  
 

• 18 rokov kvalitné štúdium. 
       18 rokov nezvýšené školné. 

                                       
                   

Kontakt:  
Súkromná hotelová akadémia 

Drieňová 12 
969 01 Banská Štiavnica 

Telefón: +421(0)45 6921 095 
e-mail: studijne@sha.sk 

www.sha.sk 

V. liga v stolnom tenise
Remíza LN Trade na stoloch 
Hornej Ždáne.

Družstvo LN Trade odohralo ďal-
ší zápas, tentokrát na stoloch sú-
pera v Hornej Ždáni. Po bojovnom 
výkone hráči LN Trade uhrali cen-
nú remízu 9:9. Výborný výkon po-

dal opäť Martin Dobrovič ktorý zís-
kal 3 body, a zdatne mu sekundoval 
nestarnúci Prokaj, ktorý získal tiež 
3 body.

Ďalší zápas odohrá LN Trade 
na stoloch družstva ŠKST Banská 
Štiavnica v telocvični Katolíckej 
školy, a to v piatok 23.11.2011 o 

17:00.
Horná Ždáňa – LN TRADE Ban-

ská Štiavnica 9:9
Body za LN Trade:  Dobrovič 

Martin a Prokaj po 3, Dobrovič Ján 
2, Dobrovič Adam 1.

Ján Sedílek

Krytá plaváreň
v Banskej Bystrici
Štiavničky - 3.- 4.11.2012

Adamský Marián
100 P, 1:16.68 5. miesto
200 P, 2:48.79 6. miesto
100 M, 1:06.28 9. miesto
50 VS, 25.98 6. miesto 

Konečný Marek
100 p, 1:17.70 6. miesto
200 p, 2:59.14 9. miesto
50 vs, 28,53 15. miesto 

Longauer Jakub
100 m, 01:16,8 6. miesto
200 m, 2:58.85 10. miesto
50 vs, 29,48 10. miesto

100 vs , 1,05,35 12. miesto 

Orság Dalibor Daniel
100m Prsia P, 01:20.69 2. miesto
200m Prsia P, 03:01.47 10.miesto
50m Voľ.sp P,  00:29.32 7. miesto

Potančoková Timea
50m Voľ.sp P, 00:34.27 9. miesto

PK Banská Štiavnica

Banskobystrický pohár v plávaní

Mestská volejbalová liga
10.november - hrali Seniori a 

Renegáti - výsledok zápasu 0:3 pre 
Renegátov

- 2. zápas hrali Renegáti a Čistá 
práca - výsledok zápasu bol 0:3 pre 
Čistú prácu

11.november (nedeľa) - hral sa 
dohodnutý zápas na tréningu na ZŠ 
J.Horáka - hrali Čistá práca a Tek-
vice - výsledok zápasu 

1. set - 21:25
2. set - 15:25
3. set - 25:15
4. set - 25:17
5. set (tajbrejk) - 15:13 vyhrali 

Čistá práca  3:2  

17. november - nakoľko bola ob-
sadená telocvičňa na ZŠ J. Kollára, 
poskytol nám telocvičňu p. riaditeľ 
Mgr. Maruniak 

1. zápas hrali Seniori a Ďzani – 
výsledky: 1. set - 12:25

2. set - 14:25

3. set - 20:25 , celkový výsledok 
3:0 pre Ďzanov

2. zápas Tekvice a Renegáti – 1. 
set 25:20

2. set 25:17
3. set 25:20
- výsledok zápasu 3:0 pre Tekvice

 Názov Počet zápasov Počet bodov Sety Skóre

1 Štefultov - Tekvice 6 11 17 : 6 533 : 463

2 Čistá práca * 5 10 15 : 2 403 : 313

3 Džani 6 9 9 : 10 441 : 387

4 Renegáti 6 8 9 : 12 420 : 436

5 ORIM * 5 7 7 : 9 332 : 369

6 Seniori 6 6 0 : 18 295 : 456

* zápas sa dohráva 24.11.2012

OZ Sitnianski 
rytieri

OZ Sitnianski rytieri malo za-
sadnutie 15.10.2012 a tu sme 
okrem iného hodnotili letnú turis-
tickú sezónu, kde podľa vyjadrení 
jednotlivých členov išlo v tomto 
roku o veľmi dobrú až nadprie-
mernú, čo samozrejme vyplýva-
lo aj z dobrého počasia, kvalitnej 
vody v jazere, ale aj v poskyto-
vaných službách či v kultúrnych 
programoch. A tak touto cestou 
sa chceme poďakovať  všetkým čo 
pomáhali alebo organizovali pod-
ujatia na Počúvadlianskom jaze-
re. Ďakujeme za podporu podujatí  
vedeniu mesta BŠ, pracovníkom 
mestskej kultúry, pracovníkom 
ICM ako aj všetkým podnikate-
ľom a jednotlivcom pri organizo-
vaní podujatí. Osobitne chceme 
poďakovať Združeniu turizmu 
v Banskej Štiavnici za pomoc 
pri oprave chodníka na Sitno, 
za projekt aj finančnú podporu, 
tiež Nadácii Ekopolis za finanč-
nú podporu a za vykonané práce 
na oprave chodníka dobrovoľní-
kom zo Skautského domu a ich 
vedúcim. Srdečná vďaka, 

členovia OZ Sitnianski rytieri 
Počúvadlianske Jazero

V Kultúrnom centre 
sa opäť premietalo

Po dlhých rokoch odmlky sa v 
Kultúrnom centre, bývalom,  slan-
govo nazývanom Kaťáku, rozsvie-
tilo veľké filmové plátno a vyše 
900 študentov mohli zhliadnuť 
film Gympl. Premietanie sa usku-
točnilo 15.11.2012, pri príležitos-
ti  Medzinárodného dňa študent-
stva, pod záštitou primátorky 
mesta Banská Štiavnica.
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práca

inzercia

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 doho- �
dou, tel.č.: 0907 049 145

Dám do prenájmu RD v Banskej Belej,  �
tel.č.: 0903 029 083

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

Predám RD v centre BŠ, časť Penzión,  �
tel.č.: 0915 615 521

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

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

Prenajmem 3-izbový prerobený byt na  �
Drieňovej (Ul. L.Svobodu) za 300,-€/me-
sačne, tel.č.: 0908 902 712

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

Prenajmem 2-izbový byt na Križovat- �
ke 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

Doučujem anglický jazyk od začiatoční- �
kov po vyššie pokročilých, príprava na ma-
turity, tel.č. 0903 571 358

Stredoškolská profesorka s dlhoročnou  �
praxou doučí matematiku ZŠ a SŠ so zá-
rukou úspešného výsledku. Pripravím na 
prijímacie skúšky na SŠ a VŠ. Tel.č.: 0917 
947 880, e-mail: kolarnika@zoznam.sk 

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

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, napíle- �
né, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

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

Predám dámske, pánske vreckové, sta- �
ré, funkčné, nefunkčné hodinky zn. Re-
gina, Meisen, Zenit, skrinkový starý gra-
mofón aj s platňami, originál 2-dvierka 
na kachlovú pec, starožitnosť, 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 rozťahovaciu s  �
úložným priestorom, farba biela káva 250 
x 180 cm za 50,-Eur, sklenený konferenč-
ný 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

Predám nelúpané orechy, á 2,50 Eur,  �
tel.č.: 0910 270 632

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

Predám garáž za Tabakovou to- �
várňou, cena 5 000,-Eur, tel.č.: 0905 
924 219

Predám prasce cca 200 kg, tel.č.:  �
0915 537 325 Predám garáž za Taba-
kovou továrňou, cena 5 000,-Eur, tel.č.: 
0905 924 219

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny

OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

Až do Mikuláša 6.12.2012

dostane každý k platbe nad 99,-€

Mikulášsky balík v hodnote

10% nákupu zdarma!

Kto Vám dá 10% ?

Nemusíte žobrať o žiadne „klubové“ karty,

stačí ak poviete čo chcete!

 + 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


