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Aj takto by sa dala nazvať 
jedinečná tanečná súťaž, ktorá 
sa v utorok 17.11.2009 v deň 
20. výročia „Nežnej revolúcie“ 
konala v našom meste. Táto 
celoslovenská súťaž v latinsko-
amerických a štandardných 
tancoch sa konala pod záštitou 
primátora mesta Mgr. Pavla 
Balžanku. Celé podujatie 
zorganizoval tanečný majster 
a profesionálny tanečník Juraj 
Fáber so svojou tanečnou sku-
pinou Fáber Dance Team. 

Od samého rána sa registrovali 
súťažné páry, ktoré v priestoroch 
Katolíckeho gymnázia sv. Františ-
ka z Assisi predviedli svoje tanečné 
umenie až do večerných hodín. Do 

súťaže o Pohár primátora mesta sa 
prihlásilo 124 súťažných párov z 
celého Slovenska od Bratislavy po 
Košice a dokonca 1 súťažný pár 
bol až z Maďarska. Súťažilo sa v 
12 kategóriách od najmenších detí 
Hobby mládež, Hobby Juniori I., 
II., a Hobby deti až po dospelé 
tanečné páry,  kategórie D, C, B, 
A v latinsko-amerických a štan-
dardných tancoch. Všetky tanečné 
páry hodnotila odborná porota z 
celého Slovenska. Okrem iného 
treba spomenúť dvoch tanečníkov 
z tanečnej šou Let´s Dance Juraja 
Fábera a Milana Plačka. Súťažné 
páry po krátkom roztancovaní sa 
mohli pustiť do tanečného súboja. 
Moderátorkou a vedúcou súťaže 
bola pani Stela Víťazková. Tanečnú 

súťaž otvoril zástupca primátora 
Ing. Juraj Čabák. Po jeho úvod-

ných slovách sa mohla samotná 
súťaž začať. 5.str.
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Účastníci si pripomenuli Pochodom slobody udalosti Novembra´89 zapálením sviečok 

Tanečná súťaž plná vášne a temperamentu všetkých prítomných v sále rozohriala 

O pohár primátora nášho mesta

20. výročie nežnej revolúcie – 17.11.
Aj Banská Štiavnica si 17. novem-

bra pripomenula  20. výročie Než-
nej revolúcie. Program s názvom 
Novembrové návraty pripravilo 
mesto Banská Štiavnica v spoluprá-
ci s nadšencami, ktorí stáli pri zrode 

novembrových udalostí v roku 1989 
a za aktívnej účasti ICM Banská 
Štiavnica. Pestrý program začal v 
hoteli Grand Matej „Novembro-
vým zemetrasením“, čo bol v pod-
state  koncert štiavnických kapiel a 

úspešná dobová módna prehliadka 
v podaní študentov SPŠ S. Miko-
víniho. Všetci účastníci, ku ktorým 
sa pripájali i ďalší obyvatelia mesta 
Pochodom slobody na námestie sv. 
Trojice, vyjadrili sympatie s ideálmi 

revolúcie a zažatými sviečkami pred 
súsoším sv. Trojice vytvorili obraz s 
dátumom tejto dejinnej udalosti. So 
spomienkou a pripomenutím odka-
zu Novembra 89 vystúpil primátor 
mesta p. Pavol Balžanka, 4.str.

Víťazným párom odovzdával poháre primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Oznam

Výsledky volieb pre kandidátov na poslan-

ca do VÚC BBSK - obvod Banská Štiavnica

Meno, priezvisko  počet platných hlasov
1. Marian Zimmermann – zvolený   760
2. Ondrej Binder    759
3. Dušan Lukačko    599
4. Mária Ivica Moravčíková    226
5. Eduard Rada    208
6. Ľudmila Blašková    194
7. Marian Streško    140
8. Miriam Ďuricová    103
9. Dominik Kútnik     84 
10. Rudolf Rücker     62
11. Alžbeta Piteková     25
12. Henrieta Čečetková     24
13. Martina Durbáková     11
14. Imrich Kečkéš     11
Účasť voličov v %    24,72

P. Márii Ivici Moravčíkovej sa ospravedlňujeme za vzniknutú chybu v 
ŠN č.42/09, ktorá vznikla pri prepisovaní výsledkov, vo volebnom obvo-
de č.6 dostala 16 platných hlasov.

red

OBEC PODHORIE vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v ďalšom znení a doplnení 

výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola PODHORIE
s predpokladaným nástupom od 1. januára 2010

Kvalifi kačné predpoklady:

- vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Iné kritériá a požiadavky:

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
- znalosť predškolskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej praxi
- profesijný životopis
- aktuálny výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia v písom-

nej forme
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle § 7 ods. 1. a 2. zákona č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením  „VÝBEROVÉ 
KONANIE – MŠ Podhorie“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť naj-
neskôr do 4. decembra 2009 na adresu: 
Obec PODHORIE,

Obecný úrad č. 84

 969 82  Podhorie

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným 

uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

OcÚ Podhorie

Výberové konanie

Bolo...

20.11.

Slávnostné odovzdanie budovy 
ZUŠ do užívania po rekonštrukč-
ných prácach a poďakovanie dodá-
vateľom.
24.11.

Zasadnutie predstavenstva a 
dozornej rady Nemocnice Banská 
Štiavnica. 

Účasť na prezentácii novej kni-
hy Márie Petrovej „Zastavte čas na 
jednu báseň“.
25.11.

Uskutočnila sa medzinárodná 
vedecká konferencia Cintoríny v 
kontexte kultúrneho dedičstva ve-
novaná cintorínu Zvonový vršok.
26.11.

Vztýčenie vlajky Zelená škola, 
ktorú získala Materská škola na ul. 
Bratskej v Banskej Štiavnici.

Zasadnutie predsedníctva Slo-
venskej banskej komory.

Prevzatie ceny „Fénix - Kultúr-
na pamiatka roka“ na Ministerstve 
kultúry SR v Bratislave.
Bude....

1.12.

Uskutoční sa rokovanie Komisie 
na koordináciu úloh ochrany loka-
lít svetového kultúrneho dedičstva 
na Ministerstve kultúry SR v Bra-
tislave.
1.– 2. 12.

Účasť na 15. zasadnutí Rady 
ZMOS na Štrbskom Plese.  
3.12.

Uskutoční sa konferencia „Ma-
nažment plán lokality UNESCO 
– Banská Štiavnica a technické pa-
miatky jej okolia“.

5.12.

Účasť na Mikulášskom posedení 
pre členov OZ Margarétka.

Andrea Benediktyová Prichádza čas adventný, čas svia-

točný. 

Pozývame vás, malých aj veľ-
kých, v čase adventu na Nám. 
Sv. Trojice. V oknách na budove 
Berggerichtu každý deň bude-
me postupne spoločne odkrývať 
adventný kalendár. V decembri 
počas 24-och popoludní, presne 
o 15:00 hod. od utorka 1.12. až 
do štvrtka 24.12., sa zjavia v ok-
nách maľované vianočné motívy. 
Tešíme sa na vás a na spoločne 
strávené chvíle na námestí. V 
nasledujúcich troch vydaniach 
Štiavnických novín nájdete aj via-
nočnú súťaž o hodnotné ceny! 

Red.

Vzhľadom na prijatie zákona 
č. 258/2009 Z. z. o majetku obcí 
bolo potrebné uskutočniť zmeny 
v právnych úkonoch pri prevo-
doch majetku a tomu zákonu pri-
spôsobiť aj Zásady hospodárenia 
s majetkom Mesta Banská Štiav-
nica. Celé konanie je v procese 
úprav s následným schválením v 
Mestskom zastupiteľstve v Ban-
skej Štiavnici.

Z tohto dôvodu prosíme žia-
dateľov o prevod nehnuteľností o 
trpezlivosť a pochopenie.

MsÚ Banská Štiavnica

Dňa 13.11.2009 vo večerných 
hodinách oznámila čašníčka z 
reštaurácie Banský dom, že do 
vnútra prišiel neznámy muž zjav-
ne pod vplyvom alkoholických 
nápojov, ktorý krváca z tváre.  
Hliadka zistila, že ide o E.B. zo 
Svätého Antona, ktorému bolo 
následne poskytnuté lekárske 
ošetrenie.

Dňa 15.11.2009 o 15.20 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná  do 
areálu ZŠ J. Kollára na sídlisku  
Drieňová, kde sa  nachádzala 
skupina chlapcov pod vplyvom 
alkoholických nápojov, ktorá sa  
správala vulgárne aj voči zamest-
nancovi školy, ktorý chlapcov 
upozornil na slušné správanie. 
Následne jeden z chlapcov  20 
ročný M.H. z Banskej Štiavnice  
fyzicky napadol  zamestnanca 
školy a spôsobil mu zranenie.  Vec 
je v riešení OO PZ ako podozre-
nie z prečinu ublíženia na zdraví.

Dňa 15.11.2009 bola hliadka 
MsPo privolaná do miestnej časti 
Šobov – lom, kde chcel 31 ročný 
M.K. z Banskej Štiavnice spáchať 
samovraždu skokom zo skalna-
tého brala. Dokonaniu činu bolo 
zabránené a menovaný bol IRS 
prevezený do psychiatrickej lie-
čebne v Kremnici.  

Dňa 23.11.2009 o 16.00 hod. 
bolo na MsPo oznámené, že na 
miestnej komunikácii na Ul. Ob-
rancov mieru leží neznáma žena. 
Hliadka  MsPo po príchode na 
miesto  zistila, že ide o 48 ročnú 
E.P. z Banskej Štiavnice. K me-
novanej bola hliadkou  privolaná  
IRS.                   JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo   
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Polícia informuje 

Mestský úrad – oddelenie kultú-
ry, cestovného ruchu a športu pri-
pravuje na úvod roka 2010 vydanie 
jednoduchého letáku, v ktorom sa 
objavia informácie o najzaujíma-
vejších podujatiach v regióne v 
nastávajúcom roku. Ak preto pat-
ríte medzi tých, ktorí sa chystajú 
zorganizovať zaujímavú kultúrnu, 
športovú alebo spoločenskú akciu, 
máme pre vás ponuku. Zašlite jej 

dátum, alebo aspoň mesiac kona-
nia, názov, krátky popis, zoznam 
organizátorov a kontakty na nich 
na adresu turizmus@banskastiav-
nica.sk, alebo ju doručte vytlačenú 
do Informačného centra na Ná-
mestí sv. Trojice do 10. decembra 
2010 a my vám pomôžeme s jej 
publicitou na tlačených materiá-
loch, ale aj na internete.

Táto ponuka je aktuálna pre tla-

čený materiál, V prípade záujmu 
aj o inú formu propagácie môžete 
kedykoľvek počas roka kontakto-
vať Informačné centrum, ktorého 
zamestnanci vašu akciu radi za-
radia do všetkých pripravovaných 
materiálov (kultúrne leto, internet, 
letáky, ponuky atď.).

Ing. R. Marko

 vedúci oddelenia kultúry, CR a športu

Smrteľný pracovný úraz 

Dňa 10.11.2009 v čase o 10.50 
hod. pri budove Obecného úra-
du v obci Baďan okr. BS došlo k 
smrteľnému pracovnému úrazu 
zamestnanca fi rmy NOVIT s.r.o. 
a to M.B. a to tak, že počas vy-
konávania čistenia slnečných 
kolektorov a rozvodov, ktoré sú 
umiestnené na streche OÚ vystú-
pil po rebríku na strechu a vyko-
nal uvedené práce. Pri  zostupo-
vaní smerom dolu sa mu rebrík 
zošmykol, následkom čoho M.B. 
spadol na betónovú dlažbu a 
schodisko, kde si pádom spôsobil 
zranenia nezlučiteľné so životom 
a po cca 15 min. umrel.

Bytoví vlamači nespia ! 

Neznámy páchateľ v dobe od 
09.00 ho. Do 20.45 hod. dňa 
9.11.2009 sa vlámal do bytu v 
Banskej Štiavnici na ul. Bratskej.  
Do bytu vnikol tak, že rozlomil 
cylidrickú vložku FAB na vcho-
dových dverách bytu, z ktorého 
odcudzil rôzne prstene, náhr-
delník zo žltého a bieleho kovu, 
1 nástenné analógové hodiny, 
čím spôsobil majiteľke bytu K.V. 
z okresu Levice škodu vo výške 
535 € a škodu na dverách vo výš-
ke 25 €. Akékoľvek poznatky o 
páchateľovi sú vítané, anonymita 
je zaručená.

Neznámy páchateľ v dobe od 
18.30 hod. do 19.15 hod. dňa 
20.11.2009 sa vlámal do rodinné-
ho domu v obci Svätý Anton po 
tom, čo nezisteným predmetom 
vylomil vchodové dvere domu v 
oblasti zámku, následne vnikol 
do vnútra. Z bytu odcudzil kovo-
vý trezor, v ktorom sa nachádzali 
účtovné doklady, perkusná pištoľ 
nezistenej značky, čím spôsobil 
majiteľovi O.B. škodu na odcu-
dzených veciach vo výške 990 € a 
škodu poškodením zariadenia vo 
výške 330 €ur.

Akékoľvek poznatky o pácha-
teľovi sú vítané, anonymita je 
zaručená.

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Organizujete v roku 2010 podujatie?

Z rokovania komisií pri MsZ 
Dňa 16. novembra 2009 sa v 
Belháziovskom dome (súčasné 
pracovisko odd. KCRaŠ) usku-
točnilo spoločné zasadnutie 
Komisie obchodu, služieb a 
cestového ruchu a Komisie 
športu. Spoločné rokovanie 
sa uskutočnilo z dôvodu 
viacerých spoločných bodov 
programu. Prvým bodom bola 
banskoštiavnická plaváreň, jej 
prevádzkový poriadok, cenník 
služieb, návrh na využívanie 
plaveckého bazéna pre plavec-
ké oddiely, následne Zásady 
hospodárenia a  nakladania 
s majetkom obce a majetkom 
štátu, ktorý bol zverený 

Mestu Banská Štiavnica a Do-
datok č. 2 k  VZN Mesta Banská 
Štiavnica č. 4/2008 o príspevkoch 
na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 
Banská Štiavnica. 

Pri prekovaní bodu banskoštiav-
nická plaváreň bol prítomný aj 
RNDr. Pavel Bačík, riaditeľ Bytovej 
správy s.r.o. a Ing. Marián Adam-
ský, zástupca plaveckého klubu. 
Obe komisie súhlasili s prevádz-
kovým poriadkom a cenníkom 
služieb. Najväčšia diskusia bola o 
návrhu na rozdelenie využívania 
plaveckého bazéna pre plavecké 
oddiely. V súčasnosti využívajú 
plaváreň dva plavecké kluby, pri-
čom plavci majú zľavnené vstupné 
0,50 EUR/2 hodiny. Diskusia sa 
týkala najmä správneho nastave-
nia časov a vyčlenenia plaveckých 
dráh,  tak pre plavecké oddiely, ako 
aj pre verejnosť. Nakoľko v zimnej 
sezóne sa má spustiť do prevádz-
ky  lyžiarske stredisko Salamandra 

resort, je predpoklad, že počas 
víkendov budú lyžiari, najmä po 
16:00 hod. , navštevovať plavá-
reň a saunu. Komisie odporučili 
Mestskému zastupiteľstvu vybrať 
z troch predložených variantov 
využívania plaveckého bazénu pre 
plavecké oddiely a verejnosť.

Následne prerokovali návrh Zá-
sad hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce a majetkom štátu, 
ktorý bol zverený Mestu Banská 
Štiavnica. Obe komisie navrhli 
zrealizovať spoločné prerokovanie 
Zásad hospodárenia so spracova-
teľom, poslancami a členmi komi-
sií a následne zapracovať všetky 
predložené pripomienky. 

Dodatok č. 2 k VZN Mesta 
Banská Štiavnica č. 4/2008 o prí-
spevkoch na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti  mesta Banská Štiavnica, 
odporučili obe komisie schváliť. 

Po prerokovaní spoločných 
bodov Komisia obchodu, služieb 
a cestovného ruchu prerokovala 
Informatívnu správu - vyhodno-
tenie činnosti Informačného cen-
tra mesta Banská  Štiavnica počas 
letnej turistickej sezóny 2009 a In-
formatívnu správu - vyhodnotenie 
Salamandrových dní 2009.

V  správe  o činnosti Informač-
ného centra mesta Banská Štiav-
nica bolo konštatované, že počas 
letnej turistickej sezóny 2009 za-
znamenala Informačná kancelária 
nárast klientov, najmä koncom 
augusta a počas konania letných 
kultúrnych podujatí. Komisia od-
poručila aktívne pracovať na vy-
daní brožúry sprievodca po meste 
Banská Štiavnica v spolupráci so 
súkromným sektorom. Členovia 

komisie konštatovali, že sú spo-
kojní s prácou oddelenia, ako aj s 
bohatým kultúrnym letom 2009. 

Správa - vyhodnotenie Sala-
mandrových dní 2009  konštato-
vala, že tohtoročné sa pripravovali 
podobne ako vlani, už od januára. 
V dôsledku ekonomickej krízy 
bolo potrebné rozpočet viackrát 
meniť, najmä v príjmovej časti. 
Snaha bola maximálne využiť  dva 
úspešné projekty – Identity of cul-
ture a Spoločne bez hraníc (s mes-
tom Šoproň). V dramaturgii pod-
ujatia tak dostali veľký priestor aj 
maďarskí umelci. V porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi  sa preja-
vil menší záujem predajcov o trhy. 
Treba otvorene priznať, že sa tak 
stalo aj zásluhou zmeny politiky 
v organizovaní Radvanského jar-
moku, kde rovnako, ako pri iných 
letných podujatiach sme zaregis-
trovali „súťaživosť“ Banskej Bys-
trice s našim mestom. Salaman-
drový program sa v tomto roku po 
prvýkrát predĺžil na celú sobotu. 
Sobotný program bol posilnený o 
špeciálne „pódium“ venované de-
ťom. V tomto roku to bol priestor 
Dolnej ružovej, čo sa ukázalo ako 
správny krok. Sobotný večer vyvr-
cholil koncertom Jany Kirschner. 
Komisia konštatovala,  že predĺ-
ženie Salamandrového programu 
aj na sobotu je veľmi dobrý krok, 
ktorý treba zachovať aj do budúc-
nosti. 

V bode rôzne, bolo navrhnuté 
Mestskému úradu aktívne pra-
covať s Lesmi SR š.p., pri zámene 
pozemkov na Počúvadlianskom 
jazere, najmä pod bývalým auto-
kempingom. 

IN

Spoločné zasadnutie Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu a Komisie športu
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1.str. po ktorom bola v  Infor-
mačnom centre Berggerichtu otvo-
rená výstava dobových fotografi í, 
autorom ktorých je Ľubo Lužina, na 
ktorej prehovoril zástupca primáto-
ra p. Juraj Čabák a spisovateľ Anton 
Hykisch,. Atmosféru novembrových 
a ponovembrových udalostí prinie-
sol  zostrih videozáznamov z mítin-
gov, pracovných stretnutí a štrajkov 
s  protagonistami revolúcie, politik-
mi, súdobými predstaviteľmi štátu a 
mesta, ktorý uviedla v pôvodnom 
„revolučnom kabáte“ p. Oľga Kuch-
tová. Po fi lme ešte raz prehovoril p. 
Anton Hykisch. Súčasťou Novem-
brových návratov bola aj výstava 
fotografi í na „dolnom trotuári“ vo 
výklade Bristolu, nonstop prehráva-
nie videoprojekcie vo výklade Zla-
tého dvora na „hornom trotuári“ a 
naaranžovaný výklad mäsiarne, kde 
okrem bravčových konzerv domi-
novali politické chuťovky, presne 
tak, ako sme na to boli zvyknutí za 
totality.

Celý program zmenežovala a 
skvele odmoderovala riaditeľka 
ICM p. Beata Nemcová.

V týchto súvislostiach sme oslovi-
li priamych účastníkov a iniciátorov 
novembrových dní p. Oľgu Kuchto-
vú a Juraja Paučulu, aby sme im po-
ložili pár nasledovných otázok: 

ŠN: Ako sa pozeráte s odstupom 
20 rokov na tieto udalosti?

O.K.: Ako na búrku, ktorá visela 
vo vzduchu. Doba bola vtedy ťar-
chavá všeobecnou nespokojnosťou 
a výbušnosťou. Situácia dosiahla 
istý bod a strhlo sa to... Vtedy, pred 
20 rokmi sa po policajnej masakre 
voči bezbranným študentom na Ná-
rodnej triede v Prahe začal de facto 
rúcať komunistický režim. Odrazu 
sa problém stal veľmi časovým, lebo 
situácia dospela do neznesiteľného 
štádia, ktoré bolo nevyhnutné nie-
len riešiť, ale aj vyriešiť. A vyriešil 
sa spontánnym postojom väčšiny 
obyvateľstva krajiny, ktorý vyjadrili 
štrajkami za zrušenie totalitného re-
žimu a nastolenie demokracie. Ibaže 
na toto už mnohí zabudli. KSČ však 
neprišla o svoju monopolnú moc 
zo dňa na deň a jej bezpečnostný 
aparát vrátane všadeprítomnej ŠtB a 
Ľudových milícií bežal dokonca ešte 
v časoch, keď Václav Havel koncom 
decembra 1989 skladal prezidentský 
sľub. Vôbec to nebolo také jednodu-
ché, a rozhodne to nemožno baga-
telizovať, dokonca znevažovať, ako 

sa o to mnohí dnes pokúšajú.
J.P.: Teraz sa mi význam novem-

brových udalostí zdá ešte väčší, ako 
tesne po revolúcii. Zmeny, ktoré na-
stali, sú zásadné. Z uzavretého štátu 
sme sa stali súčasťou európskeho 
spoločenstva a dvere máme otvore-
né do celého sveta. Pominula ideo-
lógia, ktorá násilne bránila ľuďom 
vyjadrovať otvorene vlastný názor. 
Komunistická ideológia deformo-
vala myslenie, plodila prisluhovačov 
režimu, udavačov a apatickú masu 
ovládanú strachom. Na „socialistic-
ký spôsob života“ si spomínam ako 
na zlý sen. 

ŠN: Naplnili sa Vaše ideály a oča-
kávania?

O.K.: V princípe áno. Som slo-
bodným človekom v tom najširšom 
slova zmysle. A slobodu si vážim 
hádam zo všetkých vymožeností 
najviac. Slobodu vnímam podobne 
ako vieru. Oboje mi dáva perute… 
Na druhej strane sloboda a to nielen 
mne ukázala, koľkým vyhovoval a 
vyhovuje svet bezprávia a nepocti-
vosti. Ukázala nám, akí sme naozaj. 
Zabudli sme na pravý zmysel slov 
pravda, láska, súcit, úcta, spolupat-
ričnosť. Hrubosť a chrapúnstvo sa 
stali zrozumiteľnejšie. Toto vnímam 
ako negatíva. V súvislosti s našim 
mestom sa moje očakávania napl-
nili. Banská Štiavnica bezosporu 
opeknela. Napriek neprajníkom a 
skeptikom, ktorý jej prorokovali 
po zrútení systému a zániku baní 
defi nitívny koniec. Chválabohu, 
nestalo sa. Nedá mi pripomenúť, 
že Banská Štiavnica dlhé desaťročia 
„živená“ mocnými donátormi chát-
rala, chátrala až sa takmer položila. 
No ona ako hrdá kráľovná, ktorú aj 
keď opustili všetci voľakedajší gava-

lieri, vlastnou silou vstala z kolien a 
zo šedej ubiedenej starenky sa opäť 
stala nádhernou kvitnúcou kráľov-
nou v rokoch. To len slepec nemôže 
vidieť. Teraz bude už len na nás, či 
jej budeme vyberať múdrych a roz-
hľadených dvoranov, alebo nevoľní-
kov… Lebo nevoľníkov duchom je 
medzi nami ešte veľa.

J.P.: V zásadných otázkach ob-
čianskych práv a slobôd sa naplnili. 
Samozrejme proces demokratizácie 
sa nezavŕšil v roku 1990, ale stále 
prebieha. Vymieranie komunistic-
kého myslenia je trochu dlhšie, než 
som čakal. V krátkej histórii Sloven-
ska sa vždy našla aj silná parlament-
ná strana, ktorá sa usiluje občanov 
niektorých práv zbaviť.  Asi to  bude 
tým, že nositelia tohto myslenia sa 
úspešne „prezliekli“ do demokra-
tických štruktúr a riadiacich pozícií 
štátnych a verejných inštitúcií. Mys-
lím však, že na mladú generáciu, 
ktorá poznáva svet, bude už duch 
komunizmu krátky.   

Tesne po revolúcii som očakával, 
že pre postsocialistické krajiny budú 
duchovné hodnoty a ochrana život-
ného prostredia mať väčší význam. 
Tieto hodnoty boli vtedy na vyšších 
priečkach aj v prieskumoch verejnej 
mienky. Vývoj však ukázal, že ceste 
za materiálnym  blahobytom  a kon-
zumom sme sa nemohli vyhnúť. Z 
globálneho hľadiska je to neudrža-
teľný spôsob života.

ŠN: Čo by ste možno dnes urobi-
li inak ak by to bolo možné?

O.K.: V prvom rade by som si ru-
žové okuliare zložila skôr  (smiech). 
Ale teraz už vážne. Určite zopár 
vecí, ktorými som sa aj keď nechtiac, 
predsa len dotkla niektorých ľudí. 
Nechcem ich však špecifi kovať, aby 

som sa ich nedotkla ešte raz aj po 
20.rokoch. Čo ma však skutočne 
mrzí je to, že mnohí vo mne vidia 
stelesnenie všetkého zla, ktoré sa 
ich za tie roky dotklo a vnímajú 
to ako osobnú nespravodlivosť, za 
ktorú som zodpovedná, takže sa 
mi dokonca prestali aj zdraviť. Ale 
to sa tiež nedá zmeniť. Nuž každá 
revolúcia má svojich víťazov i po-
razených a táto naša Nežná nebola 
výnimkou.

J.P.: V tom čase, keď sa rodila 
sloboda prejavu, keď bola komunis-
tická strana zbavená vedúcej úlohy, 
bolo z mnohých účastníkov cítiť ob-
rovské odhodlanie na zmenu, ale aj 
neistotu a ťažkopádnosť vo vyjadro-
vaní názorov. Organizovanie mítin-
gov, diskusných stretnutí, stretnutí 
VPN-ky bolo v tom hektickom čase 
pripravované ako to len išlo. Noviny  
„Štiavnická verejnosť“  sa robili na 
kolene. 

Dnes by sme sa mnohí vyjadro-
vali s väčšou istotou, pripravili  a 
viedli stretnutia s občanmi profesi-
onálnejšie. Na prezentáciu by sme 
využili notebook a na komunikáciu 
internet. Rečníci by hovorili s úsme-
vom. Tieto „nástroje“ sú nám teraz 
ľahko dostupné vďaka slobodnému 
vývoju po novembri ´89. 

Na záver:
Kto by sa chcel o štiavnickom 

novembri dozvedieť ešte viac, napr. 
čo sa písalo v miestnej revolučnej 
tlači, ako sa protestovalo, resp. by sa 
chcel niekto nájsť na dobových fo-
tografi ách, môže tak urobiť jednak 
prostredníctvom výstavy, ktorá po-
trvá do 15. decembra 2009 a jednak 
na webovej stránke www.novem-
berbs.sk, venovanej revolúcii v B. 
Štiavnici. red

20. výročie nežnej revolúcie – 17.11.

Účastníci si pripomenuli Pochodom slobody udalosti Novembra´89 zapálením sviečok na Nám. sv. Trojice
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1.str. A veru tí, čo prišli mi 
iste dajú za pravdu, že sa bolo načo 
pozerať. Vášnivý temperament, 
chytľavá latinsko-americká hudba 
a profesionálni tanečníci sa pred-
stavili v telocvični, ktorá sa v tento 
deň nachvíľu stala tanečným parke-
tom. Nikto nenechal nič na náhodu 
a v dobrej tanečnej atmosfére, za 
potlesku plnej sály telocvične nám 
tanečné páry ukázali, čo dokážu. 
Poháre pre víťazov odovzdával 
primátor mesta spolu s prezentmi, 
ktoré boli zároveň aj spomienkou 
na naše mesto. Treba povedať, že 
práve táto súťaž sa konala už mimo 
tradičného kultúrneho leta, za čo 
treba organizátorom poďakovať. Aj 
napriek obmedzeným fi nančným 
možnostiam je len dobre, že práve 

takéto podujatie sa uskutočnilo v 
našom meste. Je to nielen prezentá-
cia tanečného umenia, ale aj nášho 
mesta a regiónu. Veď práve v tento 
deň tu bolo viac ako 650 návštevní-
kov, ktorí k nám zavítali. Je len prí-
nosom, keď do nášho mesta budú 
aj v budúcnosti prichádzať noví a 
zaujímaví ľudia, umelci a hudobní-
ci a skvalitnia tak kultúrny život v 
Banskej Štiavnici. Takýto zaujíma-
vý kultúrny program pripravil pre 
Banskoštiavničanov aj Juraj Fáber 
so svojím tímom v spolupráci s 
mestom Banská Štiavnica. Taneč-
ník Juraj Fáber pôsobí v našom 
meste už druhý rok ako organizátor 
tanečných kurzov pre deti a dospe-
lých. Má tu svoje silné zastúpenie a 
svojich fanúšikov, ktorí s radosťou 

chodia do jeho tanečnej školy. Po-
hyb, ktorý im na kurzoch ponúka je 
zdravý, ale hlavne si ním účastníci 
formujú postavu a aj ducha. 

Tanečné páry veľmi radi objavujú 
nové mestá a miesta a na otázku či 
prídu aj na budúci rok povedali, ur-
čite áno, prídeme!!! Takže v budú-
com roku by sme radi privítali viac 
Štiavničanov na tejto krásnej akcii a 
taktiež regionálnu televíziu, čo ur-
čite prispeje ešte k lepšej atmosfére 
tejto nádhernej akcie.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k 
zorganizovaniu tejto celoslovenskej 
tanečnej súťaže v latinskoameric-
kých a štandardných tancoch v na-
šom meste.

Michal Kríž 

AKTUALITY

O pohár primátora mesta
Pred niekoľkými dňami sme 

si pripomenuli 20.výročie nežnej 
revolúcie. Pre dnešných mladých 
čitateľov je dnes už neuveriteľ-
né, že pred revolúciou žili u nás 
spisovatelia, ktorých diela boli 
zakázané. Na príkaz vtedajšej 
moci ich diela nemohli ofi ciálne 
vydavateľstvá vydávať a cestu k 
čitateľom si našli len v podobe 
tzv.samizdatov. Medzi najzná-
mejších samizdatových autorov 
patril aj Dominik Tatarka. V 
týchto dňoch sa na pulty kníhku-
pectiev dostali dva najznámejšie 
tituly z jeho tvorby. Pannu zá-
zračnicu napísal ešte v roku 1944. 
V tomto dielku dokázal so sebe 
vlastnou bravúrou skĺbiť subjek-
tívne s objektívnym na niekoľko 
spôsobov. Príbeh Anabelly a nie-
koľkých umelcov-ctiteľov nás za-
vedie do života bohémy v časoch 
II.svetovej vojny. Démon súhlasu 
vznikol po ťažkých 50. rokoch v 
roku 1963.Bol dôležitý vtedy aj 
dnes. Aj teraz je svet plný fi gúrok, 
ktoré v stáde súhlasia s hocičím. 
Figúrka je nebezpečný človek, 
pretože si myslí "že za nič nemô-
že, že tamhore vyššie sú činitelia, 
ktorí za neho myslia, rečnia, plá-
nujú, za neho rozhodujú, za neho 
nesú zodpovednosť". A tak spolu 
s hlavným hrdinom Bartolome-
jom Bolerázom, bojujme so svo-
jími vlastnými démonmi súhla-
su. Ladislav Chudík sa v tomto 
roku dožil 85. narodenín. Jánovi 
Štrasserovi poskytol rozhovory, 
z ktorých vznikla kniha Žijem 
nadstavený čas. Majster Chudík 
sa v nej vyznáva zo svojich lá-
sok aj nelások, výhier aj prehier. 
Spomína aj na mnohých svojich 
kolegov, ktorí sú už v umeleckom 
nebi. Jeho spomienky sú láskavé 
ale aj kritické, veselé aj smutné 
ako život, ktorý bard nášho diva-
delníctva prežil. Ja sama za seba 
mu z celého srdca želám ešte veľa 
nadstaveného času.

Ľubica Balžanková

Knižné okienko

SOŠL sa v tomto roku podarilo 
uskutočniť aj v Hornej botanic-
kej záhrade výsadbu nových dre-
vín, bolo tu osadených 40 kusov 
nových informačných tabuliek s 
názvami drevín, rekonštruovalo 
sa leknové jazierko (zamedzenie 
úniku vody), uskutočnil sa výrub 

nežiaducich drevín a suchárov. V 
súčasnej dobe je pred dokončením 
osadenie plôtika okolo busty A. 
Sládkoviča. 

SOŠL B. Štiavnica

Môžeme s potešením konšta-
tovať, že vďaka pravidelnému 

uzamkýnaniu záhrady sa podarilo 
znížiť vandalské poškodzovanie 
zariadení záhrady a poškodzova-
nie a krádeže sadeníc. 

Veríme, že spoločnými silami sa 
nám podarí udržať záhradu v dob-
rom stave a prispievať k dobrému 
pocitu jej návštevníkov. V.D.

Základná umelecká škola v novom šate
Dňa 20.11. 2009 slávnostne 
uviedli do užívania vynovenú 
budovu Základnej umeleckej 
školy v Banskej Štiavnici riadi-
teľ ZUŠ Pavol Macák a primá-
tor mesta Banská Štiavnica 
Mgr. Pavol Balžanka za účasti  
realizátorov prác.

Historická budova, ktorá sa na-
chádza hneď pri vstupe na Trojičné 
námestie už dlhé roky prepožičiava 
svoje priestory múzam a všetkým, 
ktorí sa o intenzívnu komunikáciu 
s nimi snažia. S väčším i menším 
úspechom. No vzhľadom na úspe-
chy banskoštiavnických amatér-
skych umelcov, ktorí sa dokážu 
presadiť vo svojich kategóriách na 
súťažiach v okrese, kraji i v celo-
slovenskom meradle, je pôsobenie 
ZUŠ-ky, ako ju familiárne vola-
jú, veľmi úspešné. Preto nikoho 
neprekvapuje, že nielen žiaci, ale 
predovšetkým učitelia ZUŠ majú k 

svojej budove mimoriadne osobitý 
vzťah. Ten vyjadrujú aj tým, že sa 
v rámci programu „Obnov si svoj 
dom“ rozhodli skrášliť fasádu a 
zovňajšok historickej budovy, kto-
rá pochádza pôvodne zo 16. sto-
ročia. Nákladom necelých 60 tisíc 

€ sa im to v priebehu niekoľkých 
mesiacov podarilo tak, aby 330 
žiakov mohlo v 3 odboroch (hu-
dobný, výtvarný a literárno-dra-
matický) so svojimi 16 pedagógmi 
pokračovať vo svojej práci. 
PhDr. P. Zemaník, tlačový tajomník mesta 

Informácie o Hornej Botanickej záhrade
Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.
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Slávnostné uvedenie do života budovy ZUŠ v našom meste
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Varenie s hotelkou

Šalát z kyslých rýb

Suroviny:
4 ks kyslé ryby, 1 jablko, 1 veľ-

ká cibuľa, 2  sladkokyslé uhorky, 
1 pohár sterilizovanej cvikly, 1 
kyslá smotana, 2 citróny, soľ, 
mleté biele korenie, 1 polievková 
lyžica cukru.

Technologický postup:
 Kyslé ryby pokrájame na 

kúsky, jablko postrúhame, cibu-
ľu, uhorky a cviklu (bez nálevu) 
pokrájame na drobno. Všetky 
suroviny zmiešame a zalejeme 
nálevom.

Príprava nálevu: 
Do kyslej smotany zamiešame 

citrónovú šťavu, 3 polievkové 
lyžice cviklovej šťavy, cukor, soľ, 
mleté biele korenie. 

 Suroviny s nálevom zľahka  
premiešame a necháme odležať 
na chladom mieste. Podávame 
ozdobené listom šalátu a kyslou 
uhorkou. Šalát má sladkokyslú 
chuť a ružovú farbu.
Sloní šalát

Suroviny:
0,5 kg cesnakovej klobásy, 4 

cibule, 1 pohár kyslých uhoriek, 
5 na tvrdo uvarených vajec, 1 
plechovka sterilizovanej fazule, 
0,3 l kečupu, 1 dl oleja, 1 tatárska 
omáčka, 2 biele jogurty

Technologický postup:
Uvarenú klobásu ošúpeme, 

nakrájame na kolieska a dáme do 
misky na šalát. Cibuľu a uhorky 
nakrájame na drobno, vajcia pre-
tlačíme cez sitko a spolu so sce-
denou fazuľou pridáme ku klo-
báse. Pridáme tatársku omáčku, 
biele jogurty a zalejeme nálevom. 
Zľahka premiešame, necháme 20 
minút odležať v chlade a podáva-
me ozdobené vajíčkom, čerstvou 
zeleninou. 

Príprava nálevu:  
 Kečup spolu s olejom premie-

šame, necháme prevrieť a po vy-
chladnutí nalejeme na priprave-
nú  masu. Ak máte radi pikantné 
môžete použiť pikantný kečup.

Šalát je pestrofarebný, sýty. S 
obľubou sa podáva na  rodinných 
a fi remných oslavách.

Mgr. Viera Baksová

Za Ing. Andrejom Kubiňákom 
Dňa 13. 11.2009 sa uskutoč-
nila v kostole na Štefultove po-
sledná rozlúčka s Ing. Kubiňá-
kom, významnou osobnosťou 
slovenského rudného baníctva 
druhej polovice 20. storočia, 
ktorý zomrel 10.11.2009 vo 
veku 79 rokovň.

Narodil sa 15. septembra 1930 v 
Dobšinej, kde absolvoval základnú 
školu, stredoškolské vzdelanie zís-
kal štúdiom na Gymnázia v Rož-
ňave. V roku 1951 začal študovať 
na Fakulte špeciálnych náuk Slo-
venskej vysokej školy technickej v 
Bratislave, štúdium ukončil na Ba-
níckej fakulte Vysokej školy tech-
nickej v Košiciach v roku 1955 a 
získal titul „banský inžinier“.

Jeho prvým zamestnávateľom 
bola organizácia Západoslovenský 
rudný prieskum, závod Lopej, kde 
pracoval v rokoch 1955-1956 ako 
vedúci úseku. V rokoch 1956 – 
1959 bol zamestnancom Západo-
slovenského rudného prieskumu, 
závod Lučenec vo funkcii vedúce-
ho prevádzky.

Do zamestnania v závode Rud-
ných baní v Banskej Štiavnici 
nastúpil v roku 1959 vo funkcii 
prevádzkového inžiniera. V ro-

koch 1962 – 1964 absolvoval svoju 
prvú zahraničnú pracovnú misiu 
na ložisku Minas de Matahambre 
na Kube vo funkcii banského ex-
perta. Po ukončení misie sa vrátil 
do závodu v Banskej Štiavnici, kde 
do roku 1970 vykonával funkciu 
hlavného inžiniera. V roku 1970 
bol vymenovaný za riaditeľa závo-
du, túto funkciu úspešne zastával 
do roku 1974, kedy bol vyslaný na 
svoju druhú zahraničnú pracovnú 
misiu do Nigérie. Tam pracoval 
vo  funkcii hlavného prevádzko-
vého inžiniera v Československo-
Nigérijskej spoločnosti na ťažbu 
cínovej rudy, neskôr v nigérijskej 
spoločnosti na ťažbu a spracova-
nie kameňa. Po ukončení druhej 
zahraničnej pracovnej misie sa v 
roku 1978 vrátil do Rudných baní 
a pracoval vo funkcii odborné-
ho pracovníka na podnikovom 
riaditeľstve do roku 1980. V roku 
1980 bol vymenovaný za riaditeľa 
závodu v Hodruši- Hámroch, kde 
pôsobil až do svojho odchodu na 
dôchodok v roku 1989. 

Ing. Kubiňák bol aj verejne čin-
ný, v rokoch 1994 – 1998 bol po-
slancom Mestského zastupiteľstva 
Banskej Štiavnice a vykonával 
funkciu podpredsedu Komisie vý-

stavby, územného plánu a ŽP.
Za vyše štvrťstoročia svojho ak-

tívneho pôsobenia v Rudných ba-
niach a v zahraničných pracovných 
misiách si svojou čestnou a poc-
tivou prácou vybudoval pozíciu 
uznávaného banského odborníka. 
Jeho povahové vlastnosti a odbor-
nosť ho právom zaraďujú do galé-
rie najvýznamnejších odborníkov 
slovenského rudného baníctva. 

Za vynikajúce pracovné výsledky 
získal viaceré podnikové a rezort-
né vyznamenania a v roku 1973 
mu prezident republiky udelil Rad 
červenej hviezdy práce. Aj na dô-
chodku sa pri našich plánovaných, 
ako aj náhodných stretnutiach 
naďalej zaujímal o stav baníctva v 
Banskej Štiavnici. Zmeny, ku kto-
rým došlo v slovenskom rudnom 
baníctve po roku 1989 prijímal 
triezvo a realisticky. 

Pietny príhovor na rozlúčke s 
posledným „Zdar Boh!“ za býva-
lých spolupracovníkov a členov 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku predniesol Ing. 
Milan Urbánek. 

Česť jeho statočnej pamiatke!

Ing. Milan Durbák

K príspevku klienta ZSS 
Domov MÁRIE na ulici Svo-
bodu 38 v B. Štiavnici, pána 
J.S., uvádzame nasledovné 
vyjadrenie.

Od roku 1996 zariadenie soci-
álnych služieb (ďalej ZSS) Domov 
MÁRIE v B. Štiavnici prešlo niekoľ-
kými zmenami nielen zriaďovateľa, 
ale i zmenami v poskytovaní soci-
álnych služieb. V zriaďovacej listine 
z r. 1996 sa uvádza typ poskytova-
ných služieb v Domove dôchodcov 
a domove penzióne pre dôchodcov. 
Uvedená zriaďovacia listina bola 
následne upravovaná doplnkami v 
r. 1999 hneď dvakrát, pričom v do-
plnku z 1. 7. 1999, sa typ služby do-
mov penzión uvádza naposledy. 

V r. 2002 bol doplnkom č. 2/2002 
zmenený a doplnený organizačný 
poriadok zariadenia tak, že zmenil 
Domov dôchodcov a Domov pen-
zión pre dôchodcov na Domov dô-

chodcov a Domov sociálnych slu-
žieb s účinnosťou od 1. 3. 2002. Aj 
napriek tomu boli v našom zariade-
ní v zmysle prechodných ustanove-
ní vtedy ešte   zákona č. 195/1998 o 
soc. pomoci poskytované sociálne 
služby aj  v režime domova pen-
ziónu pre dôchodcov až do 30. 6. 
2009. Od 1. 7. 2009 VZN č. 11/2009 
o podmienkach  poskytovania soci-
álnych služieb a o platení úhrad  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 
už službu domova penziónu pre 
dôchodcov nezahŕňa.

V súčasnosti Domov MÁRIE, so 
sídlom na ul. Špitálska 3, B. Štiavni-
ca podľa Doplnku č. 3/2009 k zria-
ďovateľke listine s účinnosťou od 1. 
9. 2009 poskytuje svojim klientom 
nasledovné sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb
Zariadenie podporovaného bý-

vania
Špecializované zariadenie

Preto k vyjadreniu p. J.S. k 
umiestneniu klientov (cit...“ mo-
rálno spoločensky úpadkových 
osôb“...), je potrebné povedať, že 
naše zariadenie poskytuje sociálne 
služby v režime domova sociálnych 
služieb zdravotne postihnutým 
dospelým občanom s duševnými 
poruchami a s telesným a zmyslo-
vým  postihnutím celoročnou for-
mou pobytu na základe sociálneho 
a zdravotného posúdenia odkáza-
nosti na takýto typ sociálnej služby 
sociálnymi pracovníkmi a posud-
kovým lekárom VÚC BBSK.

Obyvatelia nášho zariadenia sú 
informovaní, že na zlepšenie pod-
mienok ich celkového života v ZSS 
môžu podávať svoje návrhy a pri-
pomienky riaditeľke ZSS individu-
álne alebo prostredníctvom výboru 
obyvateľov. Toto je námet i pre au-
tora uvedeného článku.

Vedenie Domova MÁRIE

 Banská Štiavnica

Ad: Quo Vadis – páni úradníci VÚC – Banská Bystrica ?
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Oznamy

Na území Slovenska vzniklo za 
deväť mesiacov tohto roku 10 
013 požiarov, ktoré spôsobili 
priamu materiálnu škodu na 
majetku vo výške 33 265 225 
€. Pri týchto požiaroch bolo 
usmrtených 44 osôb a 171 osôb 
bolo zranených.

Podľa štatistických údajov za 
trištvrte roka 2009 vyplýva, že naj-
viac požiarov vzniklo v mesiacoch 
apríl ( 2 569), máj (1 430) a august 
(1 110).

Z hľadiska hodnotených odvet-
ví ekonomických činností, vzniklo 
najviac požiarov v poľnohospodár-
stve – 1 277 prípadov s priamou 
škodou 1 616 420 €. Pri nakladaní 
s odpadom vzniklo 1 646 požiarov 
s materiálnou škodou za 159 37 €. 
V bytovom hospodárstve eviduje-
me 1 462 požiarov so škodou 5 019 
785 €. Z toho 650 požiarov vzniklo 

v rodinných domoch, 17 osôb bolo 
usmrtených a 48 osôb bolo zrane-
ných. V bytových domoch vznik-
lo 564 požiarov, pri ktorých boli 
usmrtené 4 osoby a 39 osôb bolo 
zranených.

V odvetví cestnej dopravy sme 
zaznamenali 834 požiarov s pria-
mou materiálnou škodou 6 996 445 
€, následkom ktorých bolo 6 osôb 
usmrtených a 16 osôb zranených. 
Najviac požiarov osobných auto-
mobilov – 639 a nákladných auto-
mobilov – 75 prípadov.

Najčastejšou príčinou vzniku po-
žiarov bola nedbalosť a neopatrnosť 
dospelých – 6 768 prípadov, pri kto-
rých bolo 27 osôb usmrtených a 77 
osôb zranených.

Najpočetnejšiu skupinu tvorili 
požiare, ktoré vznikli v dôsledku 
vypaľovania trávy a suchých poras-
tov – 2 614 so škodou 1 637 800 €.

Úmyselné zapálenie neznámou 

osobou bolo príčinou vzniku 992 
požiarov s priamou materiálnou 
škodou 8 051 565 € ( 13 osôb bolo 
pri týchto požiaroch zranených). V 
prírodnom prostredí vzniklo 7 496 
požiarov, pri ktorých vznikla škoda 
9 875 455 E (11 osôb bolo usmr-
tených, 35 osôb bolo zranených). 
Z tohto počtu je najviac požiarov 
trávnatých porastov a úhorov – 2 
751.

Informačný zdroj: Prezídium 
HaZZ.

Vladimír Poprac

Požiarovosť v SR za trištvrte roka 2009

Pozvánky

Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 
členom, že je znovu možné využívať 
služby mestskej plavárne za týchto 
podmienok:

- člen SZTP predloží platný pre-
ukaz zväzu a zakúpi si v plavárni u 
p.Babiakovej permanentku na 10 
vstupov do bazéna v cene 5 €/ 10 
vstupov, 1 vstup 0,50 €. Každé po-
užitie bude zaznamenané. Vstup s 
permanentkou a preukazom každú 
stredu od 13 – 14 hod. 

- poplatok do sauny po predlože-
ní preukazu je 1 € v hodinách urče-
ných pre verejnosť

Pravidelné stretnutie baníkov

Pozývame vás na pravidelné po-
sedenie baníkov a priateľov baníc-
keho stavu, ktoré sa uskutoční dňa 
27. novembra 2009 o 15.00 hod. 
Stretnutie sa uskutoční v Baníckej 
krčme u p. Karabellyho. Príďte si 
pospomínať na staré časy, keď sme 
boli mladí a pekní. Na Vašu účasť sa 
tešia usporiadatelia.

Túlavá labka

PROSBA !!! SÚRNE - Prosíme 
dobrých ľudí, či človeka o pomoc 
s pooperačnou starostlivosťou o 
sučku nižšieho vzrastu, neagresív-
na, priateľská. Išlo by o dva týždne, 
stravu a iné potrebné veci zabezpe-
číme. Ďakujeme. www.tulavalabka.
sk, tulavalabka@gmail.com. 

HĽADÁME dobrého človeka, 
ktorý by daroval pre sociálne sla-
bú rodinu búdu pre psíka väčšieho 
vzrastu. Ďakujeme. www.tulavalab-
ka.sk, tulavalabka@gmail.com. 

Prednáška

Máte problémy s: Obávanou 
cukrovkou, bolestami chrbtice, 
kĺbov, celulitídou, vysokým cho-
lesterolom, kŕčovvými žilami, žen-
skými zápalmi, bolesťami brucha, 
hemeroidmi? Pozývame vás dňa 
27.11.2009 (piatok) o 17 hod. v 
Skautskom dome (Materské cen-
trum) na prednášku: Dr. Borisa 
Subotiča z centra liečby čínskou 
medicínou. Téma: Ako si pomôcť 
pri rôznych zdravotných problé-
moch prírodnou metódou. V prí-
pade otázok nás kontaktujte: 0918 
834 971. Možnosť pulzovej dia-
gnostiky a analýzy krvi bez kvapky 
krvi. 
Poďakovanie

Vážený pán primátor!
Srdečne vám ďakujeme za or-

ganizáciu spoločného stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo pri príležitos-
ti úcty k starším 27. októbra tohto 
roku v priestoroch bývalého KASS. 
Na jednej strane nás veľmi potešil 
terajší stav KASS, v ktorom sme v 
minulosti prežili nejednu krásnu 
chvíľu, na druhej strane nás veľ-
mi príjemne prekvapil pripravený 
kultúrny program, pri ktorom sa v 

očiach viacerých z nás objavili aj 
slzy. Hovorí sa, že starší ľudia žijú 
najmä zo spomienok, takže tento 
program nás nielen príjemne po-
tešil, ale i spomienkami osladil náš 
život. Vaše slová na stretnutí nám 
zase pripomenuli, že ešte máme 
stále svoje miesto v našom meste, 
v našich rodinách a v našich spolo-
čenstvách.

Naše poďakovanie patrí samo-
zrejme i mestským poslancom a 
vedeniu mesta Banská Štiavnica a 
všetkým účinkujúcim. Nech Vás za 
vaše dobré srdcia všetkých milý pán 
Boh živí a nech Vám pomáha. 

seniori zo Štefultova   

Ďakujem všetkým občanom v 
našom meste aj v okrese za hlasy, 
ktoré mi dali vo voľbách do VÚC. 
Ďakujem im za prejavenú dôveru 
a chcem vysloviť presvedčenie, že 
náš zástupca vo VÚC bude zastávať 
naše záujmy tak, ako to bolo pove-
dané v jednom predvolebnom prí-
hovore, že" náš okres sa z posledné-
ho miesta záujmu vo VUC dostane 
na prvé miesto", ktoré mu po kaž-
dej stránke patrí, čo doteraz nebolo 
a viacerí sme to tak  cítili preto sme 
aj do volieb vstupovali, aby sme sa  
to pokúsili zmeniť. Prajem pánovi 
Marianovi Zimmermannovi veľa 
síl a  pevné rozhodnutia v prospech 
občanov nášho okresu. S úctou 
Blašková Ľudmila

Stredná odborná škola
 obchodu a služieb

Špitálska 4 (Povrazník) v Ban-
skej Štiavnici

Vás srdečne pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

dňa 1. decembra 2009 v čase 
od 8.00 h. do 13.30 h.

Ponúkame Vám bohatú škálu 
aktivít a prezentáciu zručností 
a schopností našich žiakov  štu-
dijných a učebných odborov. Zá-
ujemcovia o našu školu získajú 
všetky potrebné informácie o 
možnostiach štúdia v jednot-
livých odboroch, o mimoškol-
ských aktivitách, o ubytovaní a 
stravovaní v školskom internáte. 
Bližšie info: 045/692 21 30; 

045/691 15 54, kl. 120 a kl. 125

Spomienka

„... a sám Boh bude s nimi. 
Zotrie im z očí každú slzu a už ne-
bude smrti ani žiaľu, ani náreku, 
ani bolesti viac nebude, lebo prvé 
sa pominulo.“

Dňa 25.11.2009 uplynulo 9 ro-
kov od smrti nášho milovaného 
Jána Müllera. S láskou spomína 
manželka, deti, mama a ostatná 
rodina.

Združenie Schola Silva pri 
Strednej odbornej škole lesníc-
kej v B. Štiavnici ďakuje Úradu 
BBSK za poskytnutie fi nančných 
prostriedkov vo výške 2.500 eur 
na projekt Chránená časť Dol-
nej botanickej záhrady SOŠL B. 
Štiavnica obnova pamätníka a 
chodníkov. Tento projekt , ktorý 
rieši obnovu chodníkov, výsadieb, 
zdravotný a kompozičný výrub 
drevín, úpravu jednotlivých plôch, 
osadenie informačného systému  
záhrady, reštaurátorský prieskum 
pamätníka dejateľom lesníctva, 
následne jeho rekonštrukciu a tiež 
rekonštrukciu okolia a zariadení 
záhrady vypracovala SOŠL v cel-
kovej výške rozpočtu  34.012,61 
eur. Na základe fi nančného prí-
spevku BBSK sa začalo s obnovou 
chodníka vedúceho k pamätníku 
budovateľov lesníctva a podarilo 
sa uskutočniť jeho reštaurátorský 
prieskum, bez ktorého by nebol 
začiatok možný započatie jeho 
rekonštrukcie. Boli zakúpené 
niektoré dreviny na uskutočnenie 
nových výsadieb v Dolnej záhra-
de. Schola Silva touto cestou ďa-
kuje Ing. Marianovi Zimmerma-
novi za podporu projektu a želá 
mu veľa úspechov v jeho ďalšej 
práci.   V. Dudíková, F. Černotka
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - sobota 8:00 - 16:00

nový zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
utorok - piatok, nedeľa 
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 
 a 15.00
múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici v spolupráci 
s internetovým českosloven-
ským LEGO fórom - KOSTKY.
ORG pripravuje unikátnu 
výstavu z kociek lego. 

Slávnostné otvorenie bude už 
30. novembra 2009 o 14.00 hod. 
vo výstavných priestoroch Starého 
zámku. Výstava bude verejnosti 
prístupná až do 31. januára 2010, 
vždy v utorok až nedeľu, od 8.00 
do 16.00 hod. 

Vystavené budú desiatky najrôz-
nejších modelov a stavebníc, zo-
stavených z kociek svetoznámeho 
dánskeho výrobcu hračiek. 

Členovia internetového fóra 
KOSTKY.ORG pre banskoštiavnic-
kú výstavu, prvú svojho druhu na 
Slovensku, poskytnú desiatky mo-
delov a výtvorov z tejto svetozná-
mej stavebnice. Tie sú vytvorené 
autormi zo Slovenska a Čiech.

Hlavný koordinátor tejto vý-
stavy Ing. Michal Nemčík  z Ko-
šíc prezradil ďalšie podrobnosti: 
„Niektoré modely sú originálne 
sety od výrobcu, iné sú vytvorené 
podľa predlôh alebo fantázie svo-
jich tvorcov. Pripláva sem skoro 
1,9 metrový kolesový model par-
níka Mark Twain až z Hradca Krá-
lové, z Opavy je model železničnej 
stanice, z Kežmarku model Bojnic-
kého zámku, z Košíc mozaika erbu 
mesta Banská Štiavnica … Azda 
najväčším lákadlom by mal byť 

funkčný model koľajišťa o veľkosti 
10 x 1,6 m s množstvom jazdiacich 
vláčikov, ktorého hlavný autor je  z 
Tatranskej Lomnice. „

To je spomenutých len pár mo-
delov z množstva výtvorov,  ktoré 
budeme určite obdivovať. Naši 
najmenší návštevníci si svoje zruč-
nosti pri stavaní modelov aj vy-
skúšajú priamo na výstave. Na cel-
kovej výstavnej ploche /120 m2/, 
bude použitých približne 1 milión 
kusov Lego dielikov. 

Od Ing. Michala Nemčíka sme sa 
dozvedeli aj niečo z histórie: „Lego, 
obchodne označované aj LEGO, 
je rad stavebnicových produktov, 
ktoré vyrába rodinná dánska spo-
ločnosť Lego Group. Vlajkovým 
produktom spoločnosti je pôvod-
ná séria stavebníc obsahujúca tzv. 
Lego bricks, malé legové kocky, 
ktoré sa dajú ľubovoľne skladať. Tie 
sú doplnené veľkým množstvom 

ďalších rôznofarebných dielov, mi-
nifi gúrkami a množstvom ďalšieho 
kompatibilného materiálu. Z Lega 
je možné postaviť model prakticky 
čohokoľvek, napríklad automobi-
lov, vlakov, domov, hradov, zám-
kov, sôch, vesmírnych plavidiel 
aj funkčných robotov. Prvá kocka 
lega prišla na svet v roku 1949 a v 
roku 2000 tento stavebný systém 
získal titul Hračka storočia. Výro-
ba kociek LEGO je nadnárodnou 
záležitosťou. Okrem dvoch tovární 
v Dánskom kráľovstve sa vyrába vo 
Švajčiarsku, USA, Južnej Kórei a v 
Česku v závode v Kladne. Celkový 
ročný objem vyrobených kociek je 
približne dvadsať miliárd, čo je 600 
dielikov za sekundu.“

Toto sú ďalšie informácie o in-
teraktívnej výstave „Hračka i hob-
by“, na ktorú Vás všetkých srdečne 
pozývame.

Mgr. Eva Lovásová

Výstava „Hračky i hobby“
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Piatok 27.11. , 18:30 Kino Akademik

WRESTLER
Dráma ,USA 2008, 115 min., MP 15, vstupné: 2 €
Na konci 80. rokov zapĺňal profesionálny wrestler Randy „The Ram“ Robinson titulné stránky novín. Teraz, o dvadsať rokov neskôr, sa horko-ťažko 
pretĺka životom, vystupuje pre hŕstky wrestlingových fanúšikov v školských telocvičniach a kultúrnych domoch.
Svojej dcére sa dávno odcudzil a nie je schopný udržať si skutočný vzťah. Randy žije pre vzrušenie zo show a pre obdiv fanúšikov. Infarkt ho však 
prinúti odísť do dôchodku. Pomaly si začína zvykať na novú situáciu, avšak nedokáže odolať lákadlám ringu a wrestlingovej vášni, ktorá hrozí, že 
ho opäť pohltí.

Štvrtok 3.12. , 18:30 Filmový Klub OKO

ŠTVRTÉ PROROCTVO
Katastrofi cký, sci-fi , USA/V. Británia, 2009, 121 min, MP 15, vstupné:2 Euro, s preuka-
zom FK:1,50 Euro
Nicolas Cage alias vdovec John Koestler je uznávaný astrofyzik a profesor a nadovšetko 
miluje svojho syna Caleba (Chandler Canterbury). Na školskej slávnosti sa Calebovi do-
stane do rúk z časovej kapsule nezrozumiteľný odkaz do budúcnosti. Pred 50-imi rokmi 
do nej vtedajší žiaci školy vkladali svoje vízie o svete a Calebovi sa ušla podivná spleť čí-
siel od dievčatka menom Lucinda Whelan (Lara Robinson). V ten večer John zmorený 
žiaľom zo straty manželky a následne nadmerným požitím alkoholu, zrazu nachádza 
súvislosti v Lucindinej číselnej správe. Kontaktuje Lucindinho potomka Dianu (Rose 
Byrne) a spolu s jej dcérou Abby (hrá ju opäť Lara Robinson) a svojím Calebom unikajú 
čudesnému šepotu štvorice albínov a hroziacej globálnej katastrofe… 

Nedeľa 6.12. , 15:00. Kino Akademik

LOVCI DRAKOV
Francúzsko / Nemecko / Luxembursko, 2008, 80.min. animovaný pre deti, vstupné:2 
Euro
Pridaj sa k nám! Stratení pútnici a novopečení cestovatelia, vitajte na palube! 
Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde nebezpečenstvo číha za každým rohom, na zoznámenie sa 
s najstatočnejšími hrdinami sveta a na najrýchlejší beh svojho života - ten budete nevyhnutne po-
trebovať, keď sa na vás pohrnú draci z oboch strán Veľkej západnej steny! Títo draci môžu byť väčší 
než ostrov alebo úplne maličký - chŕlia alebo prskajú oheň, lietajú alebo sa plazia, 
sú skrátka všade a každý je iný. Pýtate sa, čo majú spoločné? Neskutočnú 
chuť na vás! Takže ak si chcete zachrániť krk, držte sa Zoe a jej spoloční-
kov - Gwizda, Lian-Chua a Hectora... 

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 3,50€ (100,-Sk) si výherca môže 

prevziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.41/2009 znie: „Kde človek pa-
dol, tam musí aj vstať, aby sa opäť 
dostal hore “. 3,50 € vyhráva Stani-

slav Tomašovič, Križovatka 23, B. 
Štiavnica
V tajničke sa ukrýva výrok H. W. 

Longfellowa: „Žiarlivosť má... (do-

končenie v tajničke...)

A., Zostane, pridájaj, patriace 
otcovi, B., Začiatok tajničky, C., 
Písacia potreba, zbledne, éra, 
D., Boh, ťažkosť, spievanie, E., 
Prelamuj, predpona starý, búvaj, 
otrok, stred slova vocas, F., Vrch 
v Turecku, meno Surehanda, ko-
niec tajničky, G., Druh Bolka, 
predajňa, okno, H., Túzy, patriaca 
Donaldovi, Oliver zriedkavo, I., 
Stred tajničky, svatko, J., Spona 
naopak, kol, lovkyňa perál, áno 
česky, K., Patriaca k Nílu, bývalá 
politická strana, popreliepaj. 

1., Ukolísal do spánku, odpo-
rovacia spojka, vánok, 2., Svätá 
tak ako sa číta, kropení rosou, 3., 
Čistiaci prostriedok, maličká, gól 

bez dĺžňa, 4., Ostrov vo Východo-
sibírskom mori, predložka, bohyňa 
úrody, 5., Predložka nový, jedno-
duchý zbraň, textová skratka, ozn. 
áut Slovenska, 6., Koncovka zdrob-
nenín, braček, stred slova Honzov, 
ampér, 7., Velikáni, Obamova žena 
nárečovo, 8., Vrch v ČR, drobné 
lesné zviera, mužské meno, 9., Po-
žívali potravu, dalo na požiadanie,  
10., Osobné zámeno, časť nervovej 
sústavy, dokopaj, 11., Čaj zriedka-
vo, vlastnilo, predložka, argón, 12., 
Skratka kndidát vied, Demokratic-
ká strana, bábika, náš denník, 13., 
Okopaj, hl. mesto Nórska, hrobla, 
14., V žiadnom prípade, koľajnice,  
15., Kraj na Slovensku, ekologický 
skr., vrchol sťažňa,

Pomôcky: Top, Aton, Ops, Toro, Ko-

los, Tee.

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 
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Pozvánka

Podujatie Od srdca k srdcu
Pár slov, ktorými je poveda-
né všetko, pretože srdce je 
symbolom života, ľudskosti, 
priateľstva a lásky človeka 
k človeku. Život osamote je 
smutný, plný nástrah a stra-
chu, a to neraz i z vlastných 
myšlienok, preto neustále hľa-
dáme, budujeme i opravujeme 
vzácne mosty medziľudských 
vzťahov. 

Vo štvrtok 18. novembra sa v ka-
plnke Kammerhofu stretli členovia 
Slovenského zväzu telesne postih-
nutých na jednom zo svojich pravi-
delných podujatí, ktoré organizujú 
v spolupráci s Pohronským osveto-
vým strediskom. Hovorí sa, že kaž-
dý súmrak života prináša so sebou 
aj svoju lampu. Súmrakom života 
týchto ľudí je podlomené zdravie 
a zažatou lampou hlboký cit a vní-
mavosť, ktoré sa neraz odzrkadľujú 
aj v umeleckej tvorbe. Mgr. Mária 
Petrová a pán Ivan Madara v úvo-
de všetkých srdečne privítali a po-
stupne predstavili účinkujúcich. 
Známe melódie zazneli v podaní 
pedagógov ZUŠ v Banskej Štiav-
nici, akordeonistky Mgr. Ivany Ci-

movej a huslistu Mariana Krnáčika. 
Svoje nádherné verše predniesla p. 
Emília Cútová a manželia Debná-
rovci potešili srdcia prítomných 
spevom. Pani  Zdenka Turáneko-
vá zarecitovala verše JUDr. Jozefa 
Beneša a Jána Smreka. Vlastnou 
tvorbou veľmi radi prispeli  Má-
ria Petrová ,Janka Bernáthová a 
Tomáš Chrien. Organizátori pri-
pravili  ešte jedno prekvapenie pre 
Jožka Beneša, ktorý 1. júla oslávil 
svoje 75. narodeniny.Jeho bývalá 
študentka s úctou prečítala niekoľ-
ko stránok z denníka tohto výni-
močného človeka. Kytica kvetov a 

potlesk všetkých prítomných zaro-
sili oči nič netušiaceho oslávenca 
dojatím. Záverečného slova sa ujal 
primátor Banskej Štiavnice Mgr. 
Pavol Balžanka, ktorý si aj napriek 
množstvu každodenných povin-
ností našiel čas a svojou účasťou 
prišiel podporiť zdravotne postih-
nutých občanov. Tí sa nasýtení 
krásou hudby , umeleckého slova 
a v neposlednom rade i chutnými 
koláčikmi rozchádzali do novem-
brového podvečera, prehriateho 
pocitom súdržnosti, priateľstva a 
lásky.

J. Bernáthová

Dňa 12.11.2009 sa  v Pastorač-
nom centre v Žarnovici konala 
súťaž cirkevných základných 
škôl z Banskobystrickej diecézy 
s názvom "Tri hlavy a tri perá". 
Merania síl v logike, matematike 
a kreativite sa zúčastnili trojčlen-
né družstvá žiakov zo šiestych, 
siedmych a ôsmych ročníkov z 
deviatich škôl našej diecézy. Cir-
kevnú základnú školu sv. Fran-
tiška Assiského reprezentovali: 
Richard Cánik (8.A), Vladimír 
Kráľovič (7.A) Anežka Kašiarová 
(6.A). Týmto trom hlavám, ktoré 
zručne narábali s perami a šikov-
ne využili vedomosti, sa podarilo 
získať krásne 1. miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu!

 CZŠ sv. F. Assiského, Banská Štiavnica

„Tri hlavy a tri perá“

Lions clubu – Banská Štiavnica

na voňavý vianočný punč

Lions club international je me-
dzinárodná organizácia s 1,5 mili-
ónmi členov v dvesto krajinách na 
všetkých kontinentoch. Všetkých 
spája jeden spoločný cieľ – posky-
tovať pomoc ľuďom, ktorí sú akým-
koľvek spôsobom hendikepovaní. 
Na Slovensku je evidovaných 369 
členov. Prostriedky na túto pomoc 
získavajú členovia rôznymi akti-
vitami. Jednou z kľúčových aktivít 
je pre všetky Lions kluby predaj 
tradičného vianočného punču na 
Vianočných trhoch. 

Tento rok v lete vznikol Lions 
klub aj v B. Štiavnici, preto sa taký-
to punč bude predávať aj v našom 
meste.

Nájdete nás v charitatívnom 
stánku s označením L na Hornej 
terase. Spoločne Vás pozývame na 
4. decembra 2009 o 16:00 hod na 
slávnostné otvorenie spojené s kul-
túrnym programom. 

Príďte si kúpiť „lionský vianočný 
punč.“

V stánku sa do začiatku Vianoc 
pri predaji vystriedajú všetci čle-
novia Lions klubu – B. Štiavnica. 
Varenie punču a jeho predaj zabez-
pečujeme v spolupráci so SOŠ ob-
chodu a služieb v B. Štiavnici, začo 
im vopred úprimne ďakujeme.

Výťažok z predaja vianočného 
punču členovia Lions klubu venu-
jú OZ Margarétka – združeniu pre 
zdravotne a telesne postihnuté deti 
a ich rodiny v našom meste.

Ing. Ján Totkovič

Podpredseda Lions clubu B. Štiavnica

Jedna z najnovšie schvále-
ných národných kultúrnych 
pamiatok na Slovensku –  vila, 
slúžiaca pôvodne ako dôstojný 
príbytok profesora historickej 
Banskej akadémie, v súčasnos-
ti sídlo Hudobnej a umeleckej 
akadémie Jána Albrechta – 
poskytla priestor pre medziná-
rodné sympózium.

V dňoch 13. až 15. novembra 
2009 ožili priestory Hudobnej a 
umeleckej akadémie Jána Albrech-
ta na Botanickej ulici 2 viacjazyč-
nou vravou. Predstavitelia ume-
leckého života z Česka, Poľska i 
Rakúska spolu s domácimi odbor-
níkmi predniesli svoje príspevky 
na VI. medzinárodnom sympóziu 
Jána Albrechta: Filozofi cké kon-
cepcie v hudbe a umení, venované 
životu a tvorbe Jána Albrechta pri 
príležitosti 90. výročia jeho naro-
denia.

Hlavnými usporiadateľmi boli 
Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta – Banská Štiavnica 
a Fakulta múzických umení v Ban-
skej Bystrici, spoluusporiadateľmi 
boli Slovenská muzikologická aso-
ciácia, Hudobná únia a Universität 
für Musik und darstellende Kunst 
vo Viedni. Podujatie sa konalo 
s fi nančnou podporou hlavných 
usporiadateľov a Ministerstva kul-
túry SR, Ministerstva školstva SR 
- KEGA MŠ SR.

Bohatý odborný program a živú 
diskusiu doplnili aj osobné spo-
mienky na osobnosť Jána Albrech-

ta. Účastníci tejto významnej kul-
túrnej akcie, po prvý raz konanej 
v Banskej Štiavnici, bez problémov 
preklenuli akékoľvek jazykové ba-
riéry a tak sa k prerokúvaným té-
mam pridružila aj nevšedná pria-
teľská atmosféra plná vzájomného 
pochopenia.

Sympózium sa skončilo, jeho 
príspevky budú publikované v 
zborníku a už teraz hlavní organi-
zátori premýšľajú nad jeho ďalším 
ročníkom.

Tatiana Žáryová

Medzinárodné sympózium v Štiavnici
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Aj naši seniori si môžu byť navzájom blízki...
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Účastníci  medzinárodného sympózia Jána Albrechta
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Oznam

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
je opäť otvorená plaváreň a v pre-
vádzke je plavecký bazén.

Otváracie hodiny: 

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Vstupné: 

Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

pov/13 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie spr-

chy: 1,50 € 
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

V. liga v stolnom tenise

V dobrých výkonoch pokračujú 
v súťažnom ročníku 2009/10 hráči 
LN TRADE Banská Štiavnica, keď 

zaznamenali ďalšie víťazstvo, tento 
krát na stoloch Župkova 
"B". Výborný výkon podal 
opäť talentovaný Martin 
Dobrovič zo ZŠ J. Horáka 
ktorý prispel k výhre LN 
TRADE štyrmi bodmi a 
aj víťazstvom vo štvorhre. 
Dobre mu sekundoval ne-

starnúci Prokaj.
Ďalšie stretnutie odohrá druž-

stvo LN TRADE v piatok 27. no-

vembra na stoloch súpera Vyhne 
"B".

 Župkov "B" - LN TRADE Ban-
ská Štiavnica 6:12

 
Body za LN TRADE: štvorhry- 

Prokaj/Sedilek, Dobrovič Martin + 
Dobrovič Ján

dvojhry - Dobrovič Marin 4, Se-
dilek a Prokaj po 3

JS

 MUŽSTVO Z V R P KO SKÓRE BOD
1. Orovnica "B" 4 4 0 0 0 53:19 12
2. Žiar Seniori 4 3 0 1 0 51:21 10
3. B.Štiavnica 4 3 0 1 0 49:23 10
4.  Hliník "B" 4 2 0 2 0 37:35 8
5. Župkov "B" 4 2 0 2 0 35:37 8
6. Vyhne "B" 4 2 0 2 0 34:38 8
7. Janova Lehota 4 2 0 2 0 32:40 8
8. Horná Ždaňa 4 2 0 2 0 31:41 8
9. Žiar "C" 4 0 0 4 0 26:46 4

10. Kosorín 4 0 0 4 0 12:60 4

Víťazstvo LN TRADE na stoloch Župkova "B"

Priaznivci celoročného plá-
vania v exteriéri, diaľkového, 
kondičného i zimného plá-
vania, budú plávať poslednú 
novembrovú nedeľu, dňa 
29.XI.2009 vo Vindšacht-
skom jazere. Do kalendára 
každoročných akcií si zaradili 
nové podujatie – 1. ročník  
ŠTIAVNICKÝCH LETOKRUHOV. 
Stretnú sa v areáli chaty Assisi, 
kde sa bude konať od 12.30 
do 13.30 hod. ich prezentácia. 
Potom od 14.00 hodiny si za-
plávajú a zasúťažia v tajchu.

Podujatie je prístupné nielen 
organizovaným, ale tiež neorgani-
zovaným zimným plavcom. Ban-
skú Štiavnicu bude reprezentovať 
JUDr. Jozef Beneš, najvýraznejšia 
osobnosť tunajšieho otužovania.  V 

tajchoch pláva už niekoľko desať-
ročí. V lete si pripomenul svoje 75. 
narodeniny. Napriek znevýhodne-
niu, čo mu v detstve spôsobil vý-
buch granátu, zostal nezlomným 
optimistom a ešte stále rád pláva.

Medzi plavcami a divákmi sa 
zaiste bude pohybovať i český ka-
meraman Karel Slach s režisérom 
Drahošom Šišovičom, iniciátorom 
podujatia. Zaznamenávajú posled-
né sekvencie do jeho dlhomet-
rážneho dokumentárneho fi lmu 
BLAHODÁRNE PLÁVANIE. Po-
pularizovaním tohto rekreačného 
športu, chcú motivovať spoluob-
čanov k prevencii a posilňovaniu 
organizmu, každému z nás ľahko 
dostupným a nenáročným spôso-
bom.

Predbežne svoju účasť prisľúbili 
aj traja borci, ktorí prekonali kanál 

La Manche, ako prví zo Slovenska, 
a to Zoltán Makai v roku 2002, Jo-
zef Lendacký v roku 2004 a Ivan 
Gazdík v roku 2009. Záujemcom o 
otužovanie a zimné plávanie bude 
na mieste dostupná literatúra – 
KONDIČNÉ OTUŽOVANIE od 
R. Hlatkého z OZ Ľadové medvede 
Bratislava spolu s knižným titulom 
VODA A CHLAD od P. Dinku z 
OZ Slovenské ľadové medvede. 

   Navštívte podujatie aj vy a 
pridajte sa k zúčastneným. Ak nie 
hneď ako aktívni plavci, tak aspoň 
ako diváci. Keď od budúceho leta 
neprestanete s plávaním v exte-
riéri a denne sa budete sprchovať 
studenou vodou, tak pri druhom 
ročníku tohto podujatia, to už bez 
vás nepôjde. 

 
Silvia Važanová

Otužilci vo Vindšachte
Veľká cena Brna v plávaní 2009

V dňoch 21. a  22. novembra 
2009 sa v Brne v krátkom bazéne 
Komety konal 41. ročník Veľkej 
ceny Brna v plávaní. Na plavec-
kých pretekoch sa zúčastnilo 350 
plavcov tentoraz aj  s medziná-
rodnou účasťou. Slovenský repre-
zentant Ľuboš Križko (Dukla B. 
Bystrica) zvíťazil v pretekoch na 
50 m znak, keď dosiahol vo fi nále 
výkon 24,20, čím prekonal rekord 
týchto pretekov. Ďalší slovenský 
reprezentant Milan Medo (ŠK 
Topvar Topoľčany), ktorý je drži-
teľom B-limitu Slovenskej plavec-
kej federácie a bude účastníkom 
Majstrovstiev Európy v krátkom 
bazéne v tureckom Istanbule 
skončil druhý na 100 m polohové 
preteky časom 56,58. Nedeľňajší 
fi nálový program nerozšíril ďalší 
počet slovenských plavcov so spl-
neným limitom na ME, ktoré sa 
budú konať v dňoch 10. – 13. de-
cembra 2009. Medzi účastníkmi 
plaveckých pretekov nechýbal ani 
náš Marian Adamský z Plavecké-
ho klubu Banská Štiavnica, ktorý 
sa v silnej konkurencii nestratil. 
Prinášame výsledky: 
Kategória Open: 

Marian Adamský: 30. 100 m 
kraul – 56.34, 31. 50 m motýlik – 
27.34, 34. 50 m kraul – 25.59.  red.

Reality

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835

Predaj – kúpa nehnuteľností,  
www.realtor-slovakia.sk

Prenajmeme skladové alebo kan- 
celárske alebo obchodné priestory 
na Križovatke. Tel: 0905 581 866.

Prenajmem 2-izbový byt v RD  
pod Starým Mestom, tel.č.: 0910 
564 638

Prenajmem pekný 3-izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0907 805 961

Prenajmem garáž na Povrazníku  
(ul. Komenského 7), cena doho-
dou, tel.č.: 0907 642 275

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 

info: 0902 882 707
Dám do prenájmu veľký 5-izbo- 

vý byt, tel.č.: 0905 658 224
Prenajmem garáž pod Kalvá- 

riou, tel.č.: 0905 449 535
Dám do prenájmu exkluzívny  

priestor vhodný ako reprezentačné 
sídlo fi rmy, tel.č.: 0905 658 224

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
na Križovatke lacno, tel.č.: 0905 
658 224

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
na Križovatke, tel.č.: 0911 298 541

Prenajmem garáž, tel.č.: 0902  
882 707

Prenajmem izbu v 3 izbovom  
byte (L.Exnára 4), tel.č.: 0903 313 
542 

Predám čiastočne prerobený 2  
–izbový byt, cena dohodou, tel.č.: 
0944 151 512

Inzercia

Predám suché štiepané palivové  
drevo 33 a 50 cm, 40 €, tel.č.: 0918 
594 753

Predám Opel Astra 1.4, benzín,  
rok výr. 1996, kúpené na SVK, 
letné pneumatiky na elektrónoch, 
zimné na diskoch, šíber, cena do-
hodou, tel.č.: 0903 516 415 

Predám krásne šteniatka LAB- 
RADORA - odčervené, zaočkova-
né a s veterinárnym preukazom. 
Cena dohodou. t.č. 0908 866 94

Predám tvrdé palivové drevo,  
štiepané, klátiky aj brezu, tel.č.: 
0944 164 590

Predám nové pneumatiky zimné  
185, 65 R 14, cena 25 €/ks, tel.č.: 
0914 138 988
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INZERCIA

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

Služby

Predám drevené podlahy od  
13,50 €/bm – rôzne dreviny a od-
tiene a eurohranoly GURUTU FIX 
od 5 €/bm – všetko skladom v B, 
viac informácií na tel.č.: 0907 791 
861

Predám šalovacie tvárnice Ø15,  
20, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 0914 
138 988

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Vykonávam prepravu do váhy 3  
t a do dĺžky 6 m, tel.č.: 0914 138 
988 

Vykupujem bukovú, dubovú a  
hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 138 
988

AUDI, PASSAT ramená, cena  
250. Tel.č.: 0907 181 800

Autochladiče, spojky, rozvody,  
výfuky, brzdy, karosárske diely a 
iné ND. Tel.č.: 0907 181 800


