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Zimná údržba mestských 

komunikácií v našom meste je 

náročná. Cesty sú vybudované 

v členitom, ťažko prechodnom 

teréne. 

Kúzelné uličky pre prechádzky, ťaž-

ké úlohy pre posádky najmä zimnej 

údržby. Úzke cesty lemujú baníc-

ke domčeky a oplotenia priľahlých 

priestorov a záhrad. Pri vyššej vrs-

tve snehu, alebo opakovanom sne-

žení, je traktorová radlica málo 

účinná. Nedokáže veľkú vrstvu sne-

hu z komunikácie odstrániť a na vo-

zovke ostáva veľa snehu, ktorý je 

prekážkou pre jej plnohodnotné vy-

užitie. Najmä posledné zimy pat-

rili k  tým, ktoré boli sprevádzané 

vysokými úhrnmi zrážok za 24 ho-

dín. Dobrými pomocníkmi sa uká-

zali frézy od kooperujúcich fi riem. 

Toto prídavné, nesené náradie na-

berie aj vyššiu vrstvu snehu a  po-

mocou závitoviek ho dopraví do 

vyhadzovacieho komína, ktorý je 

otočný a umožňuje rozprášený sneh 

umiestniť na vhodné miesto. Mesto 

Banská Štiavnica získalo v  roku 

2015 z  Ministerstva fi nancií dotá-

ciu vo výške 13 500,- EUR na čias-

točnú úhradu nákladov na nákup 

snežnej frézy dvoj hriadeľovej na 

odstraňovanie snehu. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

25.11.2015 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici s dátumom 25. november 

2015 s doplnením do bodu rôzne: 

a) Návrh na presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. 

Juraj Čabák, predseda, RNDr. Pavel 

Bačík, člen, Mgr. Mikuláš Pál, člen

- návrh na uzatvorenie zmluvy o 

úvere – krátkodobý preklenova-

cí úver na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia

- návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 1998

- rozšírenie živnostenského opráv-

nenia Mesta Banská Štiavnica o 

Poskytovanie služieb rýchleho ob-

čerstvenia v spojení s predajom na 

priamu konzumáciu

- presun fi nančných prostriedkov 

vo výške 13 185 € z kapitoly 06.4.0 

položka 714 004 Nákup plošiny na 

kapitolu 06.2.0 - Podpora zamest-

nanosti - na položky 611 mzdy 

8100 €, 620 - odvody do fondov 

2840 €, 637 014 - stravovanie 1535 

€, 637 016 - prídel do sociálneho 

fondu 110 €. 633 010 - ochranné 

pracovné pomôcky 600 €

MsZ odmietlo:

- petíciu občanov mesta Banská 

Štiavnica vyjadrujúcu sťažnosť pod-

písaných občanov na rušenie verej-

ného poriadku v súvislosti s hraním 

hazardných hier, defi novaných v § 

3, ods. 2, písm. b), d), e) a i), Záko-

na NR SR č. 171/ 2005 Z. z. v znení 

neskorších zmien 

Nová snežná fréza

Z novembrového rokovania MsZ

Ilustračné foto  foto TS, m.p. �3.str.

�3.str.

Mikuláš 
5.12. od 16.00 hod.

Kultúrne centrum

Banská Štiavnica

www.kultura.banskastiavnica.sk

Vianočná súťaž ŠN

Pripravili sme pre našich čitate-

ľov Vianočnú súťaž o zaujímavé 

vecné ceny. Súťaž pozostáva z 3 

súťažných kôl. Stačí ak nám po-

šlete aspoň 2 správne odpovede 

zo všetkých 3 súťažných otázok 

a zaradíme Vás do žrebovania. 

Čím viac kupónov so správnymi 

odpoveďami pošlete, tým máte 

väčšiu šancu na výhru!

2. kolo

Súťažná otázka:

Čo zvestovala hviezda z výcho-

du?

Správne znenia na súťažné otáz-

ky spolu s vystrihnutými kupón-

mi a kontaktmi nám zasielajte 

osobne do redakcie ŠN, poštou 

na adresu redakcie, príp. vhoď-

te do schránok ŠN (KC, Križovat-

ka – Kvetinárstvo p. Rákayová a 

Nemocnica vestibul) v termíne 

do 14.12.2015. Výhercov uve-

rejníme vo vianočnom čísle ŠN 

17.12.2015. Prajeme veľa šťas-

tia!  Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2
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MsZ na svojom zasadnutí dňa 

25.11.2015 sa uznieslo na dodatku 

č. 1 k Všeobecne záväznému nariade-

niu Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 

o parkovaní vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na 

území mesta Banská Štiavnica.

Dodatok sa mení a  dopĺňa nasle-

dovne: 

Pre držiteľov rezidentských kariet 

(ďalej RK) sa dopĺňa , že ak ide o opa-

kovanú žiadosť žiadateľa o RK, žiada-

teľ predloží čestné vyhlásenie s úrad-

ne overeným podpisom, že sa u neho 

podmienky na vydanie RK a údaje 

uvedené v dokladoch, na základe kto-

rých mu bola vydaná RK, od podania 

poslednej žiadosti o vydanie RK ne-

zmenili. Čestné vyhlásenie s úradne 

overeným podpisom má právo žia-

dateľ predložiť najviac tri po sebe na-

sledujúce roky. Rezidentská karta je 

platná od 1. januára príslušného ka-

lendárneho roka do 31. januára nasle-

dujúceho kalendárneho roka. 

Vodič, ktorý stratí RK, RK bude po-

škodená, prípadne odcudzená, je 

oprávnený požiadať Mestský úrad 

Banská Štiavnica o vydanie novej RK. 

Nová RK mu bude vydaná na jeho žia-

dosť, za administratívny poplatok 10, 

-€. RK bude vydaná pod novým RK 

číslom. Permanentná parkovacia kar-

ta je platná od 1. januára príslušného 

kalendárneho roka do 31. januára na-

sledujúceho kalendárneho roka. 

Vodič, ktorý stratí PPK, PPK bude 

poškodená, prípadne odcudzená, je 

oprávnený požiadať Mestský úrad 

Banská Štiavnica o vydanie novej 

PPK. Nová PPK mu bude vydaná na 

jeho žiadosť, za administratívny po-

platok 10, -€. PPK bude vydaná pod 

novým PPK číslom. Žiadatelia o pre-

nájom parkovacieho miesta podajú 

žiadosť v podateľni Mestského úra-

du Banská Štiavnica– Budova radni-

ce alebo Klientske centrum, Námestie 

svätej Trojice č. 1, 969 01 Banská 

Štiavnica alebo žiadosť doručia poš-

tou na adresu Mestský úrad Banská 

Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 

24 Banská Štiavnica.

Žiadosť  musí byť podaná/doruče-

ná s nasledovnými dokladmi:

- doklad totožnosti,

- doklad o vykonávaní podnikateľskej 

činnosti (výpis z Obchodného regis-

tra, Živnostenský list,…),

- osvedčenie o evidencii vozidla,

- doklad potvrdzujúci vlastnícky vzťah 

k nehnuteľnosti (list vlastníctva, do-

klad o podiele bytu v bytovom dome, 

výmer o pridelení bytu na príslušnej 

ulici, nájomná zmluva) najneskôr do 

31. decembra roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, na ktorý má byť 

uzatvorený nájomný vzťah. Žiadatelia 

sú povinní uzatvoriť nájomnú zmlu-

vu na parkovacie miesto najneskôr do 

31. januára príslušného kalendárneho 

roka, v ktorom vzniká nájomný vzťah.

V prípade, že žiadateľ podá žiadosť o 

prenájom parkovacieho miesta v prie-

behu kalendárneho roka, nájomná 

zmluva bude so žiadateľom uzatvore-

ná len na obdobie, na ktoré o prená-

jom žiada a nájomné bude nájomcovi 

vyčíslené v alikvotnej čiastke za obdo-

bie nájmu. 

V prípade, že ide o opakovanú žia-

dosť žiadateľa o prenájom parkova-

cieho miesta, žiadateľ predloží čestné 

vyhlásenie s úradne overeným podpi-

som, že sa u neho podmienky na pre-

nájom parkovacieho miesta a údaje 

uvedené v dokladoch, na základe kto-

rých mu vznikol nájomný vzťah, od 

podania poslednej žiadosti o prená-

jom parkovacieho miesta nezmenili. 

Čestné vyhlásenie s úradne overeným 

podpisom má právo žiadateľ predložiť 

v prípade opakovanej žiadosti najviac 

k dvom žiadostiam o prenájom par-

kovacieho miesta nasledujúcich po 

prvej žiadosti o prenájom parkovacie-

ho miesta. Nájomná zmluva, sa tak v 

prípade opakovaného nájmu, ako aj 

v prípade žiadosti podanej v priebe-

hu kalendárneho roka so žiadateľmi 

o prenájom parkovacieho miesta uza-

tvára najdlhšie na obdobie 3 kalen-

dárnych rokov s výpovednou lehotou 

1 mesiac. V prípade havarijného sta-

vu alebo verejného záujmu má právo 

Mesto Banská Štiavnica od nájomnej 

zmluvy odstúpiť ihneď. Mesto v tom-

to prípade zabezpečí náhradné parko-

vacie miesto /a na prenájom pre ná-

jomcu, v prípade že takéto zabezpečiť 

nedokáže/, Mesto Banská Štiavnica 

vráti alikvotnú časť nájmu nájomco-

vi na základe písomnej dohody s ná-

jomcom.

Dodatok nadobudne účinnosť dňa 

16.12.2015.

Ostatné povinnosti v  zmysle VZN 

č.6/2013 zostávajú nezmenené.

Pre rok 2016 plánujeme pripraviť 

novelizáciu VZN v zmysle požiada-

viek poslancov MsZ, občanov, ako aj 

v zmysle praktických potrieb pre tvor-

bu tohto VZN, tak aby slúžilo k spo-

kojnosti nás všetkých.

Marian Zimmermann, 

zástupca primátorky mesta 

Parkovanie vozidiel 
po novom

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na stretnutí a diskusii 

o Slovensku s prezidentom SR 

Andrejom Kiskom a osobnosťa-

mi banskobystrického kraja.

1. 12.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky pokra-

čovania prác na rekonštrukcii 

objektu Rubigall.

  Pracovné stretnutie s prorekto-

rom UMB v Banskej Bystrici.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

2. 12.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na podujatí „Banská Štiav-

nica číta deťom“ v rámci projektu 

„Celé Slovensko číta deťom“.

  Pracovné rokovanie na Úrade 

BBSK k riešeniu problematiky 

rozvoja cestovného ruchu a ob-

novy areálu Gymnázia A. Kme-

ťa v Banskej Štiavnici.

3. 12.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k riešeniu problema-

tiky poľovných revírov.

4. 12.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

 Účasť na Mikulášskom poduja-

tí pre deti zo Šobova.

5. 12.

 Účasť na podujatí „Mikuláš 

v Kultúrnom centre“ spojenom s 

tradičným rozsvecovaním via-

nočnej výzdoby.

Andrea Benediktyová

Odpredaj 
majetku
Mesto Ban-

ská Štiavnica 

v  zmysle § 9a, 

odst. 8, písm. 

c) zákona SNR 

č. 138/1991 

Zb., o  majet-

ku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejňuje: 

Zámer mesta banská štiavnica 

č.25/2015

1. na priamy odpredaj majetku 

mesta  Banská Štiavnica

a.) pozemok parcela č. C KN č. 

2278/2 o celkovej  výmere 71 m2, 

zastavané plochy a nádvoria v po-

diele 1/24

b.) pozemok parcela č. C KN č. 

2281 o  celkovej výmere 233m2, 

záhrada v podiele 1/24

Nehnuteľnosti sú vedené v  KN 

na LV č. 3614 pod B:10 v podiele 

1/24, pre k. ú. Banská Štiavnica,  

na ul. Ing. Štefana Višňovského.

2. spôsob predaja majetku uve-

deného 1. a to podľa § 9a, odst. 1, 

písm. c) Zákona SNR č.138/1991 

Zb., priamym predajom s pred-

kupným právom pre spoluvlast-

níkov nehnuteľností podľa LV č. 

3614.

3. Cena nehnuteľností:

Najnižšia, t.j. minimálna cena, za 

ktorú sa predmetné  pozemky po-

núkajú na predaj je stanovená do-

hodou vo výške 470.-€ (37,03 €/

m2).

Kupujúci spolu s  kúpnou cenou 

uhradí aj náklady spojené s  pre-

vodom nehnuteľností a to nákla-

dy za vypracovanie znaleckého 

posudku vo výške 50 € a správny 

poplatok na vklad do KN vo výš-

ke 66€.

4. Lehota na doručovanie ce-

nových ponúk sa stanovuje do 

15.12.2015 do 12:00 hod., na 

adresu: Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné námestie č. 1, 969  24 

Banská Štiavnica.

Cenová ponuka musí byť predlo-

žená písomne v slovenskom jazy-

ku v zalepenej obálke, viditeľne 

označenej heslom: „ZÁMER PRIA-

MEHO PREDAJA – č. 25/2015 – 

NEOTVÁRAŤ“.

Podmienky predkladania ceno-

vých ponúk sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk. Bližšie infor-

mácie na tel.č.: 045/6949637, na 

e-mailovej adrese: olga.nigrinio-

va@banskastiavnica.sk.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta
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Z rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica bolo vyčlenených ďalších 6 

500,- EUR na dofi nancovanie náku-

pu tohto zariadenia pre zefektívne-

nie zimnej údržby a v neposlednom 

rade aj úspory nákladov. Následne 

v  zmysle platnej legislatívy prebie-

hal výber dodávateľa a podpísala sa 

zmluva na dodávku uvedeného za-

riadenia. Fréza s  dvojitým šenkom 

bude slúžiť pre údržbu ciest a komu-

nikácií s vysokou vrstvou napadnu-

tého snehu. Má dostatočný výkon 

vďaka 2 stupňovému systému a  je 

vhodná pre najnáročnejšie a najťaž-

šie čistiace práce. Dvojstupňový sys-

tém zaisťuje kvalitné čistenie snehu 

aj keď je ťažký a mokrý. Zimné ob-

dobie je v  Banskej Štiavnici najmä 

v čase veľkých nádielok snehu kom-

plikované na údržbu ciest a  chod-

níkov nachádzajúcich sa v  centre 

mesta, ktoré sú pre bežne použí-

vanú techniku nedostupné. Klasic-

ké odhŕňače snehu sa do strmých 

a  úzkych uličiek nedostanú, preto 

v čase snehovej nádielky bude taká-

to snežná fréza veľkým prínosom 

a pomôže a  skvalitní práce pri od-

hŕňaní snehu. Stroj by mal byť do-

daný 18.12.2015 a veríme, že bude 

vianočným darčekom, ktorý poteší 

nielen nás na Technických službách, 

ale aj vás občanov a prispeje k väčšej 

spokojnosti so službami pri zimnej 

údržbe ciest v  našom historickom 

mestečku, odetom do bieleho šatu. 

S úctou a prianím spokojného preži-

tia vianočných sviatkov prajú Tech-

nické služby, mestský podnik Ban-

ská Štiavnica a aj ja osobne 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

NOVINKY

�1.str.

ponuka
práce

a doplnkov na území mes-

ta Banská Štiavnica z dôvodu nespl-

nenia zákonom stanovených podmie-

nok

MsZ vzalo na vedomie:

- Kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva 

v  Banskej Štiavnici, konaného dňa 

21.októbra 2015

- Stanovisko hlavného kontrolóra k 

úveru

- výsledky petície občanov mesta Ban-

ská Štiavnica vyjadrujúcej sťažnosť 

podpísaných občanov na rušenie ve-

rejného poriadku v  súvislosti s  hra-

ním hazardných hier, defi novaných v 

§ 3, ods. 2, písm. b), d), e) a i), Záko-

na NR SR č.171/2005 Z.z. v znení ne-

skorších  zmien a doplnkov na území 

mesta Banská Štiavnica

MsZ uznieslo sa na: 

- Dodatku č.1 k Všeobecne záväzné-

mu nariadeniu Mesta Banská Štiav-

nica č.6/2013 o  parkovaní vozidiel 

na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská 

Štiavnica

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod nehnuteľnosti pozemok – 

Červená studňa v  prospech Sloven-

ského vodohospodárskeho podni-

ku, štátneho podniku – prípad hodný 

osobitného zreteľa

b) Prevod nehnuteľnosti pozemok – 

Komorovské jazerá v  prospech Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, štátneho podniku – ako prípad 

hodný osobitného zreteľa

c) Prevod časti pozemku E KN 

6409/107 ako diel 1 a diel 2 v k. ú. 

Banská Štiavnica, pre M. Javorského, 

H. Hilberta a J. Gregu v prislúchajú-

cich spoluvlastníckych podieloch, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

d) Prevod časti pozemku E KN 

6409/107 – diel 3 v k. ú. Banská Štiav-

nica, pre Miloša Javorského, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa

e) Prevod pozemku p. č. C KN 1245/4 

v  k. ú. Štiavnické Bane, pre Ing. A. 

Vanču, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

f) Prevod pozemku p. č. C KN 5855/3 

na Ulici horná ružová v Banskej Štiav-

nici, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

g) Návrh na zriadenie vecného bre-

mena pre SSE – Distribúciu, a. s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

h) Zámer na prevod časti pozemku 

p. č. E KN 1091/42 v k. ú. Vyhne, pre 

E. Straku s manž., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa

i) Zámer na prevod pozemkov vo 

vlastníctve Slezáka Vladimíra, prom. 

práv., formou zámeny za pozemok vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v 

k. ú. B. Štiavnica – sídlisko Drieňová

j) Zámer na prevod nehnuteľnosti na 

Višňovského ulici v Banskej Štiavnici 

– priamy odpredaj pozemkov parcela 

č. C KN 2278/2 a 2281 v podiele 1/24 

(žiadateľ B. Herrmannová)

Informatívne správy:

- o vybudovaní a presťahovaní útulku 

pre zvieratá

Po interpeláciách a dopytoch poslan-

cov primátorka rokovanie MsZ ukon-

čila.

Kompletné znenia schválených uzne-

sení sú zverejnené na www.ban-

skastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Z novembrového rokovania MsZ

Ku dňu 30.11.2015 Mesto 

Banská Štiavnica v spolu-

práci s mestským podnikom 

Technické služby ukončilo 

práce v rámci projektu 

“Odstraňovanie čiernych 

skládok v katastrálnom území 

Banská Štiavnica”. 

Náklady na odstránenie miest s nezá-

konne uloženým odpadom boli vyčís-

lené na sumu 30 985,00 s DPH. V ka-

tastrálnom území Banská Štiavnica 

bolo lokalizovaných 8 miest s nezá-

konne umiestneným odpadom, kto-

ré sa nachádzali v blízkosti historic-

kého jadra mesta Banská Štiavnica, 

ako aj v okolí cyklotrás a turistických 

chodníkov. Odpad, ktorý sa v týchto 

lokalitách nachádzal bol z väčšej mie-

ry zmesový komunálny odpad, plas-

tové fľaše, bioodpad a stavebný od-

pad. V menšej miere bol na parcelách 

umiestnený stavebný odpad s obsa-

hom nebezpečných zložiek (azbest) 

a elektroodpad. Nezákonne umiest-

nený odpad bol vyzbieraný do vriec a 

pripravených veľkokapacitných kon-

tajnerov. Zhodnotiteľné zložky ako 

napr. sklo, čisté plasty (PET fľaše), 

nápojové plechovky, kovy a pod. boli 

vyzbierané oddelene do vriec. Vre-

cia s odpadom ako aj veľkokapacitné 

kontajnery boli následne prepravené 

na zberný dvor mesta Banská Štiav-

nica, kde bolo s odpadom nakladané 

v zmysle zákona o odpadoch. Na lo-

kalitách, kde bol uložený bioodpad 

(konáre, tráva, kôra) bol tento odpad 

zoštiepkovaný a vzniknutou štiep-

kou sa zamulčovala vyčistená plocha 

miesta s nezákonne uloženým odpa-

dom, pričom tráva bude zapracovaná 

pod štiepku. Stavebný odpad bol do-

vezený na zberný dvor. 

Cieľom projektu bolo prinavrátiť 

krajine pôvodný vzhľad a  zabezpe-

čiť primeranú starostlivosť o životné 

prostredie, ako aj eliminovať mies-

ta s nezákonne uloženým odpadom 

v katastrálnom území Banská Štiav-

nica.

Silvia Piliarová, 

odd. Výstavby, ÚP a ŽP

Nová snežná fréza

Odstraňovanie čiernych skládok 
ukončené

Okres Banská Štiavnica

1. Asistent predaja, Bižutéria Lulu, 

A. Kmeťa 12, Banská Štiavnica, p. 

Serafín, tel.: 0918654189, USO – 1 

VPM, nástup 1.12.2015

2. Automechanik osobných mo-

torových vozidiel, Autocenter, Na 

Mária šachtu, 969 01  Banská Štiav-

nica, p. Jevoš, tel.: 0905244885, e-

-mail: sj@mcnet.sk, SOU, USO – 1 

VPM, nástup ihneď 

3. Konštruktér, USO, VŠ – 1 VPM; 

Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, SOU, USO – 1 VPM; Rava-

fol s.r.o., Antolská 31, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0911562980, 

e-mail: offi  ce@ravafol.sk, nástup 

ihneď 

4. Kuchár, USO – 1 VPM; Pomoc-

ný kuchár, SOU, USO – 1 VPM; 

p. Dobrovičová, Penzión Na kop-

ci, Športová 781/8, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0456922325, 

0905317122, SOU, nástup ihneď

5. Asistentka, USO – 1 VPM; Čaš-

níčka, USO – 1 VPM; Tulsi s.r.o., 

Radničné nám. 13, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Cerovská, tel.: 

0910932083, e-mail: cerovska.

emilia@gmail.com, , nástup ihneď

6. Obchodný manažér/repre-

zentant, 1-I.T.C-SK, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica, p. Púry, tel.: 

0902415908, e-mail: mpury@1-itc.

sk, USO, VŠ – 2 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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Na Mesto Banská Štiavnica 

bola v súlade s ustanovením 

§ 1, ods. 1) Zákona č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

doručená „Petícia občanov 

mesta Banská Štiavnica vyjad-

rujúca sťažnosť podpísaných 

občanov na rušenie verejného 

poriadku v súvislosti s hraním 

hazardných hier, defi novaných 

v § 3, ods. 2, pís. b), d), e) a i), 

zákona NR SR č. 171/2005 Z. 

z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov, na území mesta 

Banská Štiavnica“.

Podpísaní občania ňou žiadali 

Mestské zastupiteľstvo v  Banskej 

Štiavnici ustanoviť všeobecne zá-

väzným nariadením mesta, že ha-

zardné hry podľa vyššie uvedených 

ustanovení zákona, nie je možné 

na území mesta prevádzkovať. Ďa-

lej žiadali, aby po vybavení petí-

cie bol Mestským úradom bezod-

kladne pripravený a  na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v  Ban-

skej Štiavnici v čo najkratšom ter-

míne predložený návrh VZN mesta 

Banská Štiavnica   „o  zákaze hrania 

hazardných hier na území mesta Ban-

ská Štiavnica defi novaných v § 3, ods. 

2, pís. b), d), e) a i), zákona NR SR č. 

171/2005Z. z. v  znení neskorších 

zmien a doplnkov“.

Osoba určená na zastupovanie 

v styku s orgánom verejnej správy 

a zároveň členka petičného výboru: 

Renáta Antalová.

Členovia petičného výboru: Renáta 

Antalová, Dr. Pavel Bačík, Helena 

Koťová, Ing. Ján Čamaj (pozn.v po-

daní petície, že nie je členom petič-

ného výboru), Slavomír Michna, 

Mgr. Mikuláš Pál a Mgr. Karol Pa-

lášthy.

V zmysle § 4 ods. 2 „v petícii alebo 

v  podpisovom hárku je osoba podpo-

rujúca petíciu povinná uviesť čitateľne 

svoje meno, priezvisko, adresu pobytu 

a svoj podpis, ak ide o  fyzickú osobu.“ 

V  zmysle ods. 4 „ak osobitný zákon 

ustanovuje najnižší počet osôb podpo-

rujúcich petíciu, uvedie osoba podporu-

júca petíciu svoj trvalý pobyt“.

Zákon NR SR č. 171/2005 Z. z. o 

hazardných hrách a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov, v zmys-

le § 10, odst. 5 Obec

a) vykonáva dozor nad dodržiava-

ním tohto zákona, iných všeobec-

ne záväzných právnych predpisov 

a podmienok určených v individu-

álnej licencii udelenej podľa tohto 

zákona obcou,

b) vykonáva správu odvodov do 

rozpočtu obce,

c) rozhoduje o udelení individuál-

nej licencie, ak tak ustanovuje ten-

to zákon,

d) môže za podmienok podľa od-

seku 6 ustanoviť všeobecne záväz-

ným nariadením, že hazardné hry 

podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a 

i) nie je možné prevádzkovať na jej 

území, pričom toto všeobecne zá-

väzné nariadenie musí platiť na ce-

lom území obce a musí sa vzťaho-

vať na všetky hazardné hry podľa § 

3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na pre-

vádzkovateľa hazardnej hry, kto-

rému bola udelená individuálna 

licencia na prevádzkovanie hazard-

nej hry pred nadobudnutím účin-

nosti všeobecne záväzného naria-

denia, sa toto všeobecné záväzné 

nariadenie nevzťahuje do doby 

skončenia platnosti tejto individu-

álne licencie.

a  odst. 6) Všeobecne záväzné na-

riadenie podľa odseku 5 písm. d) 

môže obec vydať, ak sa obyvate-

lia obce petíciou sťažujú, že sa v 

obci narúša verejný poriadok v sú-

vislosti s hraním hazardných hier, 

pričom takúto petíciu musí pod-

poriť najmenej 30 % obyvateľov 

obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. 

Prijatie takéhoto všeobecne záväz-

ného nariadenia obec oznámi bez-

odkladne ministerstvu s uvedením 

dátumu jeho účinnosti.

Petícia začala 02.04.2015 a  bola 

ukončená dňa 17.09.2015. Ku dňu 

17.09.2015 bola vytlačená zostava 

z  modulu Informačný systém sa-

mosprávy mesta Banská Štiavnica, 

v  ktorom sa vedie evidencia oby-

vateľov s trvalým pobytom v mes-

te Banská Štiavnica, ktorá kopíru-

je Informačný systém Ministerstva 

vnútra SR (Centrálna ohlasovňa 

pobytov).

Doručená petícia obsahovala 217 

petičných hárkov s podpismi obča-

nov vyjadrujúcich súhlas s textom 

petície. Petičné hárky boli v zmys-

le zákona č. 85/1990 Zb. o  pe-

tičnom práve v  znení neskorších 

predpisov prekontrolované s nasle-

dovným výsledkom: Spolu hárkov: 

217, počet podpisov 2937 z  toho 

5 vyškrtnutých osôb (už pri odo-

vzdaní) (2932). Celkový počet osôb 

nad 18 rokov v  evidencii obyva-

teľov k 17.09.2015 bol 8 264 (+ 6 

zomretí počas obdobia trvania pe-

tície) 8 270.

Celkový počet osôb nad 18 rokov 

v evidencii k 17.09.2015 bol 8 270

Duplicitne podpísaní: 149 osôb

Uvedený trvalý pobyt mimo Ban-

skej Štiavnice: 159 osôb

Uvedený nesprávny trvalý pobyt: 

228 osôb

Bez krstného mena: 40 osôb

Zlé krstné meno: 23 osôb

Skrátené krstné meno: 26 osôb

Skrátené krstné meno (prezývka): 

49 osôb

Chýba (resp. zlé) krstné meno aj zlý 

TP: 19 osôb

Nemal 18 rokov k 17.09.2015: 9 

osôb

Chýba orientačné číslo: 19 osôb

Nečitateľne (iné): 41 osôb

Spolu správny počet osôb, ktorí 

podpísali petíciu: 2 170 osôb 

Minimálny počet osôb, potreb-

ných na prijatie VZN „o zákaze hra-

nia hazardných hier na území mes-

ta Banská Štiavnica defi novaných v § 

3, ods. 2, pís. b), d), e) a i), zákona NR 

SR č. 171/2005Z. z. v znení neskorších 

zmien a doplnkov“ je v zmysle záko-

na stanovený nasledovne: najme-

nej 30 %   obyvateľov obce, ktorí 

dovŕšili 18 rokov veku, t. j. 2 481 

osôb. 

Na rokovaní Mestského zastupi-

teľstva dňa 25. novembra 2015 

poslanci mestského zastupi-

teľstva uznesením č. 154/2015   

vzali na vedomie  výsledky petície 

občanov mesta Banská Štiavnica 

vyjadrujúcej sťažnosť podpísaných 

občanov  na rušenie verejného po-

riadku v  súvislosti s  hraním ha-

zardných hier,   defi novaných v § 

3, ods. 2, písm. b), d), e) a i), Záko-

na NR SR č. 171/ 2005 Z. z. v zne-

ní  neskorších  zmien a doplnkov na 

území mesta Banská Štiavnica.

a odmietli petíciu občanov mesta 

Banská Štiavnica vyjadrujúcu sťaž-

nosť podpísaných  občanov  na ru-

šenie verejného poriadku v  súvis-

losti s  hraním hazardných hier,   

defi novaných v § 3, ods. 2, písm. 

b), d), e) a  i), Zákona NR SR č. 

171/ 2005 Z. z. v znení  neskorších  

zmien a  doplnkov na území mes-

ta Banská Štiavnica z dôvodu ne-

splnenia zákonom stanovených 

podmienok.

Ivana Ondrejmišková 

prednostka MsÚ

Petícia občanov mesta Banská ŠtiavnicaČo pre vás znamená 

Advent?

Advent a celé obdobie Vianoc na 

mňa vplýva pozitívne. Som rada, 

keď môžem spolu s  mojou rodi-

nou osláviť Vianoce a príchod no-

vého roku. Mám rada Advent, 

vianočné sviatky a  všetko s  tým 

spojené.                                           V.Š.

Je to obdobie, kedy si každú ne-

deľu odpočítavam čas do príchodu 

Vianoc. Mám rada Vianoce, kedy 

je rodina pohromade a  tešíme sa 

z  každého okamihu, ktorý spolu 

prežívame.                                         L.Š.

Pre mňa je Advent symbolom 

toho, že sa blížia Vianoce.          D.K.

Nemám rád zimné obdobie, pre-

tože musíme nosiť na sebe hrubé 

bundy, ale Vianoce a  celkove ad-

ventné obdobie mám rád. Som 

rád, keď sme na Vianoce všetci 

spolu za štedrovečerným stolom. 

                                                          F.G.

Advent symbolizuje očakávaný 

príchod Vianoc. Je to pre mňa 

najkrajší sviatok roka. Mám pocit, 

že v tomto období sú ľudia k sebe 

milší, ľudskejší a láskavejší, preto 

by mali byť Vianoce celý rok.  A.G.

Reklamy a obchodné reťazce nám 

už dávno pripomenuli, že sa blí-

žia vianočné sviatky. Ja však dob-

re viem, že Vianoce začínajú až 

24.12., no dovtedy je Advent nie-

len časom predvianočnej nákup-

nej horúčky, ale má svoj duchov-

ný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu 

s  Kristom v  každodennom živo-

te s pripravuje sa jeho slávny prí-

chod.                                              M.Č.

December je mesiacom, ktorý 

skrýva akési čaro. Pre mňa ako ve-

riaceho človeka Advent znamená 

duchovnú prípravu na Vianoce. 

Symbolom Adventu je adventný 

veniec, na ktorom sa počas šty-

roch adventných týždňov zapaľu-

jú sviece. Aby som prežila advent-

né obdobie v  očakávaní, musím 

dávať pozor, aby som nepodľahla 

„konzumnému štýlu života“ a  pred-

vianočnému zhonu.                  V.W.

Advent? 4-týždňové čakanie na 

Vianoce. Čas, kedy sa pripravu-

jem na vianočné obdobie a vplýva 

na mňa tak, že začiatok Adventu 

je spojený aj s  upratovaním, vý-

zdobou domu, stavaním stromče-

ka a pečením zákuskov. Malo by to 

byť pokojné obdobie, ale pre mňa 

je to skôr „predvianočný zhon“.  D.A.

Obdobie, kedy sa stretáva rodina 

a blízky.                                          M.B.

Za odpovede ďakuje 

Filip Golian
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kam v BŠ 
a okolí ?

Na aktuálnu situáciu na trhu 

práce sme sa opýtali riaditeľa 

Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica Ing. 

Štefana Šuleka:

1. Pán riaditeľ, aká je momentál-

na situácia s vývojom nezamest-

nanosti v našom okrese?

Vývoj situácie na trhu práce v roku 

2015 bol priaznivý a pozitívny, aj 

čo sa týka okresov Banská Štiav-

nica, Žiar nad Hronom a Žarnovi-

ca. Keď sme mali v mesiacoch janu-

ár, február v evidencii úradu práce 

6740 disponibilných nezamestna-

ných (to znamená tých, ktorí sú 

okamžite schopní nastúpiť do za-

mestnania), tak na konci septembra 

to bolo 5787, čím sa za 7 mesiacov 

nezamestnanosť znížila o takmer 

1000 ľudí (pokles o 1,80%). Čo sa 

týka okresu Banská Štiavnica, tu je 

pokles nezamestnanosti miernej-

ší, lebo my tu nemáme veľkých za-

mestnávateľov. Napriek tomu, sa aj 

v okrese Banská Štiavnica podarilo 

znížiť nezamestnanosť zo 17,67% 

(1445) z februára na 14,64% (1197) 

v mesiaci september, čo predstavuje 

zníženie o takmer 250 ľudí (3,03%), 

ktorí sa umiestnili na otvorenom 

trhu práce. Spolupracujeme aj so 

samosprávami miest a obcí v  na-

šej územnej pôsobnosti, kde sme 

v  spolupráci s nimi vytvorili cez 

„národné projekty“ 191 miest. To 

znamená, že 810 ľudí sa umiestni-

lo u zamestnávateľov, ktorí sú pod-

nikateľskými subjektmi.

2. Aký je % podiel nezamestna-

ných mužov, žien, UoZ do 29 ro-

kov a nad 50 rokov?

Čo sa týka podielu mužov a  žien 

a  UoZ do 29 rokov a  nad 50 ro-

kov, vždy máme v  evidencii viacej 

žien 52% ako mužov 48%, ďalej sú 

UoZ: s neúplným základným vzde-

laním 2%, základným vzdelaním 

19%, stredným a  nižším SO vzde-

laním 33%, USO vzdelaním 37% a 

VŠ vzdelaním 8%. Štruktúra neza-

mestnaných podľa doby evidencie: 

28% v  okrese BŠ je nezamestna-

ných menej ako 7 mesiacov, 18% od 

7 – 12 mesiacov, 54% je dlhodobo 

nezamestnaných nad 2 roky, z toho 

17% ľudí je viac ako 48 mesiacov. 

V evidencii máme 7% absolventov, 

nad 50 rokov je to 24%, dlhodobo 

nezamestnaných 54%, s  nízkym 

vzdelaním 22% a občania s ZŤP 8%.

3. Ktoré sú momentálne voľné 

pracovné pozície a naopak o kto-

ré miesta na trhu práce je najväč-

ší záujem zo strany zamestnan-

cov a zamestnávateľov?

Priemerne sa v  našich troch okre-

soch mesačne nahlási približne 220 

voľných pracovných miest. Z  toho 

cca 110 VPM sú robotnícke profe-

sie (zlievači, obrábači kovov, stroj-

nícke profesie, kuchári, čašníci a iné 

pomocné práce) a potom sú to pro-

fesie administratívne práce, riadia-

ce funkcie alebo funkcie, kde je po-

žadované vyššie vzdelanie, t.j. SŠ 

vzdelanie s  maturitou, VŠ vzdela-

nie. V  okrese Banská Štiavnica sú 

najčastejšie VPM v  odboroch ku-

chár, čašník, pekár a recepčná.

4. Aké projekty a nástroje APTP 

ponúkate pre UoZ vrámci zníže-

nia nezamestnanosti?

Momentálne rozbiehame 7 nových 

národných (NP) projektov:

1. NP „Buď aktívny, zamestnaj sa!“, 

zameraný pre mladých ľudí do 29 

rokov,

2. NP „Praxou k zamestnaniu“, zame-

raný na skupiny mladých do 25 ro-

kov veku, ktorí sú v evidencii UoZ 

3 mesiace alebo do 29 rokov veku, 

ktorí sú v evidencii UoZ 6 mesiacov,

3. NP „Absolventská prax štartu-

je zamestnanie“, určený pre UoZ do 

dvoch rokov po skončení školy, kto-

rí pôjdu na prax k zamestnávateľovi 

a táto trvá 3 až 6 mesiacov,

4. NP „Šanca na zamestnanie“, ten-

to projekt je určený najmä pre verej-

nú správu, teda obce, mestá, samo-

správne kraje, ďalej štátnu správu a 

právnické a fyzické osoby zriadené 

štátnou správou, alebo samosprá-

vou, no a v neposlednej rade aj pre 

obchodné spoločnosti, ktoré vyko-

návajú činnosti, ktoré sú uvedené 

v zákone o dobrovoľníctve,

5. NP „Úspešní na trhu práce“ zame-

raný pre mladých ľudí do 29 rokov 

veku, kde si môžu založiť živnosť 

a podnikať ako SZČO,

6. NP „Chceme byť aktívni na trhu prá-

ce“, určený pre UoZ starších ako 50 

rokov,

7. NP „Cesta z kruhu nezamestnanos-

ti“, určený pre dlhodobo nezamest-

naných pre tých ktorí sú v eviden-

cii UoZ dlhšie ako 12 mesiacov resp. 

pre tých, ktorí sú v  evidencii UoZ 

dlhšie ako 24 mesiacov.

Samozrejme, okrem týchto nových 

7 NP realizujeme všetky nástro-

je APTP, ktoré vyplývajú zo zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestna-

nosti ako sú tradičné   §50 pre zne-

výhodnených UoZ, §51 a) pre mla-

dých, zo všetkých 7 sú 4 NP práve 

venované pre mladých do 29 rokov 

veku, pretože SR pristúpila k  pro-

jektu EU „Záruky mladým“, kde 

do 4 mesiacov musí dostať od úra-

dov práce každý UoZ z tejto cieľovej 

skupiny konkrétnu ponuku nejakej 

aktivity, napr. odborné-poradenské 

služby, sprostredkovateľské služby, 

absolventská prax, priamo ponuku 

pracovného miesta a pod.

5. Ako predpokladáte vývoj ne-

zamestnanosti do konca tohto a 

na začiatku budúceho roka?

Vývoj nezamestnanosti v  našich 

okresoch Banská Štiavnica, Žarno-

vica a Žiar nad Hronom na konci 

predchádzajúcich rokov mal mier-

ne rastúcu tendenciu, tento rok 

v mesiacoch november a december 

sa predpokladá mierny pokles, na-

koľko, ako som uviedol, sme roz-

behli množstvo nových projektov 

a  taktiež rozširujeme ponuku ak-

tivačných prác pre možno až 400 

UoZ. Máme avizovaný vznik no-

vých pracovných miest v  okresoch 

Žiar nad Hronom a Žarnovica, kde 

v budúcom roku by malo vzniknúť 

cca 350 nových pracovných miest, 

kde už aj teraz realizujeme výbero-

vé konania pre 2 dcérske spoločnos-

ti už tu dlhšie etablovaných fi riem 

Tubex (50 UoZ) a Neuman Alumi-

nium (50 UoZ). Takisto v areáli bý-

valej Preglejky v Žarnovici by mala 

vzniknúť v budúcom roku nová vý-

robná prevádzka (300 UoZ), t.j. cel-

kovo v  okrese Žarnovica vznikne 

cca 550 a v okrese Žiar nad Hronom 

cca 350 nových pracovných miest. 

Dopyt po pracovnej sile by mal aj 

v  budúcom roku narastať a  pokles 

nezamestnanosti by mal pokračo-

vať aj naďalej, tak ako v roku 2015.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Nezamestnanosť v našom okrese 
mierne klesá

3.12. Dielnička v kammerhofe

Slamené, šúpoľkové, plstené via-

nočné ozdoby. Kammerhof, 14:00-

16:00

4.12. Vernisáž výstavy: Neobyčajné 

príbehy obyčajných vecí, Deväť prí-

behov. Obyčajných i neobyčajných.

Starý zámok, 16:00

4.12. Luft coworking: Darujme de-

ťom nosič na cestu. Premeníme Luft 

na krajčírsku dielňu a ušijeme nosi-

če, které pomôžu rodinám na ces-

te Európou. Luft coworking, 15:30-

19:30

4.12. Vypalovačky DJ Rozoberto. 

Art Café, 21:00

4.12. Mikulášska párty v pražovni. 

Hrá DJ Lukass. Pražovňa, 21:00

5.12. Zabíjačka po klastavsky. Ukáž-

ky výroby zabíjačkových špecialít 

9:00-13:00, ochutnávka špecialít od 

11:00, k tomu vyhráva ĽH Melicher-

číkovci. Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero

5.12. Randevous s miestnymi umel-

cami & koncert EA. Art Café, umelci 

od 14:00, večer koncert

5.12. Mikuláš v kultúrnom centre. 

Kúzelnícka šou, minidisco, tvorivé 

dielne a sv. Mikuláš, s ktorým roz-

svietime adventnú výzdobu mesta. 

Kultúrne centrum, 16:00

5.12. Sv. Anton: Stretnutie s miku-

lášom. Kafé na Rínku, Svätý Anton, 

16:00

5.12. Funky-jazz koncert: Tibor 

Borský Trio. Trotuar Cafe, 20:30

6.12. Salamandra resort: Otvorenie 

ľadovej plochy. Umelá ľadová plo-

cha je pre návštevníkov v deň otvo-

renia zdarma. Klzisko je verejnosti 

k dispozícii 10:00-17:30. Hodruša 

Hámre

6.12. Mikuláš v Art cafe. Koncert, 

detská disco, balíčky od Mikuláša. 

Art Café, 16:00

7.12. Mikulášske popoludnie v 

ZUŠ. Výtvarné dielničky, perníčky, 

čítanie, kapustnica, punč. Nám. sv. 

Trojice, 14:00

9.12. Luft coworking: Ako vytvoriť 

značku na dračku? Vytvoriť znač-

ku, ktorú budú ľudia chápať a záro-

veň milovať je dlhodobý proces. Luft 

coworking, 18:00

10.12. Autorské čítaie s Antikvari-

átikom: Tomáš Ulej. Novinár, afo-

rista a stĺpčekár. Moderuje Zuzana 

Tkáčiková. Vstup voľný. Antikvari-

átik, 17:00

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Burza šatstva
Živena, spolok slovenských žien 

Banská Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na Burzu 

šatstva. Máte plné skrine a „ne-

máte si čo obliecť“? Potrebujete oži-

viť šatník? Deti „zase“ vyrástli, po-

trebujete sa zbaviť malých vecí a 

zaobstarať im väčšie? Chcete po-

môcť ľuďom v núdzi: Tak príď-

te 12.12.2015 od 13:00 - 15:00 

hod. do Kultúrneho centra (KaSS 

- Kammerhofská 1), kde môže-

te vymeniť, predať alebo darovať 

oblečenie i bižutériu! Veci môže-

te nosiť od 11:00 – 13:00 hod. Zn: 

Vymením, predám, darujem! 

Org.

V piatok 20. novembra 2015 

sa v priestoroch denného 

stacionára OZ Margarétka 

konal veľký deň „D“. 

Práve v tento deň bol klientom toh-

to zariadenia na sídlisku Drieňová 

odovzdaný do užívania nový rehabi-

litačný prístroj. Symbolicky prestrih-

nutím pásky, ktorého sa zhostili do-

nor a správca Nadácie COOP Jednota 

Ing. Ján Bilinský a predseda družstva 

COOP Jednota Žarnovica Ing. Ábel 

Tužinský, bol odovzdaný dar, prístroj 

Motomed viva 2 s príslušenstvom v 

celkovej hodnote 3 999,-Eur. Za účas-

ti štatutárnych zástupcov OZ Marga-

rétka sa slávnostného aktu odovzda-

nia tohto veľmi potrebného prístroja 

zúčastnili aj prednostka MsÚ Ing. Iva-

na Ondrejmišková a poslanec MsZ 

Mgr. Mikuláš Pál. Pohybový prístroj 

je zameraný na zlepšenie zdravotné-

ho stavu a mobility klientov denného 

stacionára, ktorí sú zdravotne a teles-

ne postihnutí, trpiaci detskou mozgo-

vou obrnou, downovým syndrómom, 

alebo pripútaní na invalidný vozík. 

Darom špeciálneho zariadenia Moto-

med viva 2, ktorý je určený na každo-

dennú rehabilitáciu bude zabezpeče-

né posilovanie a zvyšovanie hybnosti 

dolných aj horných končatín, zmier-

ni sa ich poškodenie vyvolané nedo-

statkom pohybu. Pohybový prístroj 

Motomed viva 2 je určený na zmobi-

lizovanie zvyškových síl svalov, pod-

porenie chôdze, a tým prispieva k 

dobrému pocitu samostatnosti a in-

tegrovaniu medzi ostatné zdravé deti 

a mládež. Účelom Nadácie COOP Jed-

nota je podpora humanitárnych cie-

ľov, podpora zdravotníctva, športu a 

školstva, podpora a rozvoj vzdeláva-

nia v kultúrnej a umeleckej oblasti a 

sociálna pomoc. A z tohto dôvodu sa 

Nadácia COOP Jednota rozhodla pre 

tento humánny čin, pomôcť tým, kto-

rí to najviac potrebujú a medzi nich 

patria aj klienti denného stacionára 

OZ Margarétka. Ďakujeme! 

Michal Kríž

Nový prístroj pre Margarétku

Klienti Denného stacionára OZ Margarétka  foto Michal Kríž

Občianske združenie nevidiacich 

a  slabozrakých v  Banskej Štiavnici 

pripravilo pre svojich členom 25.no-

vembra jednodňový relaxačný po-

byt v  krásnom prostredí Počúvad-

lianskeho jazera v  Penzióne pod  

Sitnom.

Hneď po príchode nás osobne pri-

vítal majiteľ pán Peter Ernek, ktorý 

nám tento pobyt sám sponzoroval.

Počas celého pobytu v  relaxačnom 

centre sa nám venovala pani Lucia 

Gregušová. Ako účastníci tohto mi-

lého podujatia sme všetci mohli vy-

užiť či už bazén na plávanie, vírivku 

alebo saunu podľa vlastného vý-

beru. K  pohodovej atmosfére dňa 

prispel aj chutný obed, ktorý nám 

pripravila pani kuchárka tohto za-

riadenia. Chcem sa touto cestou sr-

dečne poďakovať v  mene svojom, 

ako aj všetkých členov našej organi-

zácie za štedrosť pánu Petrovo Erne-

kovi, za milý prístup k nám pani Lu-

cii Gregušovej a tiež pani kuchárke. 

Ďakujem! Helena Šušková

Predsedníčka ÚNSS

Relax v Penzióne po Sitnom

Prijímatelia sociálnej služby v Domo-

ve Márie na Špitálskej ulici sa veľmi 

radi zúčastňujú terapie s hudobnými 

prvkami. 

Pravidelne spievajú, často tancujú 

a niektorí aj hrajú na hudobných ná-

strojoch. Najaktívnejším hudobní-

kom je pán Ján, ktorý sa rozhodol 

oživiť sedenia klientov nielen svo-

jou „hudobnou produkciou“. Chcel svo-

jich spoluobyvateľov v Domove Márie 

ešte viac pritiahnuť k hudbe prostred-

níctvom hudobných nástrojov, na 

ktoré by mohli hrať všetci. Tento ná-

pad sa nám zapáčil a po obdržaní fi -

nančného daru z  Nadácie SPP sme 

zakúpili niekoľko jednoduchých hu-

dobných nástrojov. Gitara, triangel, 

bongo bubon a rolničky sa ocitli v ru-

kách našich klientov a  ich rytmické 

zvuky boli od začiatku sprevádzané 

pohodou a  úsmevom. Všetci sa te-

šia na pravidelné hudobné stretnutia, 

kde okrem zabávania sa chcú nacvi-

čiť aj niekoľko spoločných piesní (te-

raz hlavne vianočné koledy), aby robili 

radosť nielen sebe, ale aj svojím spolu-

bývajúcim a  zamestnancom Domo-

va Márie. Želáme im v tom veľa úspe-

chov a vopred ďakujeme. 

Anna Bridišová, Domov Márie

Máme radi hudbu

Klienti Domova Márie a ich aktivity  foto Archív autora

Pavol „Hirax“ 
Baričák 
v Banskej Štiavnici

„Láska, láska ja som láska. Láska, láska, 

láska som!“ – slová z piesne P.H. Ba-

ričáka... 

Koncert sa konal v piatok 27.11. v 

Kultúrnom centre v B. Štiavnici ne-

zvyčajného času 17:11 hod. Na pod-

ujatie prišiel hojný počet ľudí. Pa-

vol „Hirax“ Baričák nás inšpiroval, 

otvoril nám srdcia a poukázal na to, 

ako by sme sa v  živote mali jeden 

k  druhému správať. Povedal via-

cero životných príbehov, ktoré za-

žil on sám, ale aj čo mu povedali ľu-

dia z blízkeho okolia. Predstavil nám 

ľudí, ktorí sa trápia pre „svoj problém“. 

Keby sa ľudia viac naučili riešiť veci s 

„chladnou hlavou“, bolo by lepšie. Veci 

sa dajú riešiť správnym smerom. Po-

vedal, že: „Čo deti pozorujú od svojich 

rodičov, taký život si „zvolia“...“ Autor 

učí svoje deti ako sa majú pozerať 

na život správnou cestou. Z  tohto 

koncertu mám veľmi dobré pocity. 

Vo svojom živote určite budem rie-

šiť veci s chladnou hlavou a smero-

vať ich správnym smerom. Som ne-

smierne spokojný a vďačný, že som 

sa mohol tohto podujatia zúčastniť. 

Ďakujem ľuďom, ktorí mi to odpo-

ručili... 

...motto, ktorého sa držím znie: 

„Šťastie Tvojho života závisí od druhu 

Tvojich myšlienok...“ M. Aurélius. 

Filip Golian
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Len kytičku 

kvetov a horia-

cu sviečku mi 

na hrob môžete 

dať a v svojom 

srdci si ma navždy zachovať.“

Dňa 1.decembra uplynul 

rok, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamka, svokra, 

stará mama a prababka Má-

ria Sliacka, rod. Lapino-

vá. Ďakujeme všetkým, kto-

rí tento deň na ňu spomínali. 

S láskou spomínajú dcéra 

Anka a nevesta 

Alenka s rodinami

Spomienka

,,Osud Vám ne-

doprial s nami 

dlhšie byť, ale 

v  našich srd-

ciach budete 

stále žiť. Neprebudí Vás viac 

slnko, ani krásny deň, na cin-

toríne spíte svoj večný sen. Už 

len kytičku kvetov s horúcou 

sviečkou Vám môžeme na hrob 

dať, spokojný večný spánok 

priať, modlitbu tichú odriekať 

a s láskou na Vás spomínať.“

Dňa 8.12.2015 uplynie 35 

rokov od smutnej chvíle, keď 

nás navždy opustila naša 

mamička, stará mama – Má-

ria Mozolová. Tí ktorí ste 

ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

Oznam SZTP
Výbor SZTP v BŠ oznamuje čle-

nom, že kancelária zväzu v me-

siaci december (do 20.12.) bude 

otvorená každú stredu od 8:00 – 

12:00 hod.  Ivan Madara

Oznam
Bytová správa, s.r.o., oznamuje náv-

števníkom plavárne, že prevádzka 

(bazén a sauna) je z technických prí-

čin uzatvorená do neurčita. Za po-

chopenie ďakujeme! 

Bytová správa,s.r.o., BS 

21. 11. 2015 oslávila naša pani 

zástupkyňa narodeniny, prvé 

„na slobode“ – mimo hektiky 

a ruchu školských dní. 

Koncom školského roka 2015/2016 

sa nachýlil čas jej odchodu na dô-

chodok. Ak je niekto učiteľom hod-

ným tohto mena, tak je to určite 

ona - Mgr. Božena Kyselová, ktorá 

sa svojmu povolaniu doslova upísa-

la, veď už ako päťročná  túžila stať 

sa pani učiteľkou. Rodáčka z Tekov-

skej Breznice promovala na  Príro-

dovedeckej fakulte UK v Bratislave 

v  roku 1978. Aprobácia matema-

tika – chémia ju nasmerovala na 

SPŠ chemickú  v Banskej Štiavnici, 

kde pôsobila 37 rokov. Od septem-

bra 1979 učila nepretržite  až do 

roku 2015. Stovky študentov pre-

šli rukami trpezlivej a  spravodlivej 

matikárky: študenti denného štú-

dia, večernisti - pletiari, nadstav-

bári i externisti ju majú v patričnej 

úcte a  nešetria slovami chvály na 

jej odborné vedomosti, nezlomnosť 

a božskú trpezlivosť, s akou ich ve-

dela vpraviť  do študentských hláv.

V  roku 1991 ju kolegovia oslovili, 

aby prijala miesto  zástupkyne. Ako  

introvert si nevedela predstaviť 

svoje fungovanie na náročnom po-

ste dlhšie ako rok, napokon zotrva-

la 24 rokov. Nenahraditeľná, obeta-

vá, presná, nekonfl iktná, rozvážna, 

bola oporou riaditeľov Ing. Teodora 

Pálku a  Ing. Jána Totkoviča. Nám, 

kolegom, vždy vyšla v ústrety. Sym-

patická, skromná, chápajúca, pria-

teľská, spoľahlivá, hľadajúca ideál-

ne riešenia, podieľala sa na našom 

profesionálnom raste a  vytvori-

la príjemnú pracovnú atmosféru. 

Okrem práce, ktorej sa celkom odo-

vzdala, patria k jej záľubám knihy: 

miluje detektívky, oddychové číta-

nie, pravidelne cvičí jogu a počúva 

Elán. Vychutnáva si relax na Kolpa-

choch a najradšej má  chvíle s vnuč-

kou Natálkou. V  mysli sa nám 

nostalgicky odvíja fi lmový pás spo-

ločne prežitých chvíľ. Bez entuziaz-

mu, ktorý do svojho pedagogického 

pôsobenia vkladala každodenne, by 

si nevyslúžila kompliment tretiaka: 

Pani zástupkyňa, ste najlepšia uči-

teľka matematiky, akú som kedy 

stretol... Z Božky Kyselovej vyžaru-

je ľudskosť, dobro a  porozumenie, 

aj preto si vyslúžila mnohé ocene-

nia. V mene vedenia školy, kolegov 

a  dozaista aj študentov sa chceme 

poďakovať: bolo nám cťou s  Mgr. 

Boženou Kyselovou pracovať... 

B. Chrienová

Naša pani zástupkyňa 
Mgr. Božena Kyselová

Každoročne narastá návštev-

nosť Banskej Štiavnice 

a jej okolia návštevníkmi a 

turistami z celého Slovenska 

ako aj zo zahraničia. 

Turisti prechádzajú po značených 

turistických chodníkoch a  navšte-

vujú zaujímavé lokality v okolí Ban-

skej Štiavnice. Lákajú ich najmä ne-

opakovateľné výhľady na mesto 

Banskú Štiavnicu. Aby návštevníci 

Štiavnických vrchov vždy potrafi li 

do cieľa svojej turistickej trasy o to 

sa starajú značkári Klubu Sloven-

ských turistov Dr. Téryho v Banskej 

Štiavnici. Každoročne podľa fi nanč-

ných možností obnovujú značkári 

turistické chodníky a  značenie na 

nich.

Klub má vyškolených troch značká-

rov, títo zabezpečujú obnovu páso-

vého značenia a výmenu (zničených 

a poškodených) turistických smero-

viek. Táto činnosť je náročná na čas 

a  fi nančné prostriedky. Veď každú 

turistickú trasu treba fyzicky prejsť 

pešo (niekedy aj viackrát), upraviť 

ju, premaľovať pásové značenie, vy-

meniť turistické smerovky prípad-

ne osadiť v teréne nový smerovník. 

V tejto činnosti nášmu klubu turis-

tov a značkárom výrazne pomáha 

Mestský úrad v  Banskej Štiavnici 

a jeho komisia športu, ktorá v roku 

2015 na preznačenie a  údržbu tu-

ristických trás poskytla fi nančný 

príspevok .

Predseda Klubu Slovenských tu-

ristov Dr. Téryho vyslovuje úprim-

né poďakovanie vedeniu Mesta 

Banská Štiavnica a  komisii športu 

pri mestskom úrade za poskytnu-

tý fi nančný príspevok v roku 2015. 

Chcem touto cesto požiadať aj pod-

nikateľov (najmä majiteľov uby-

tovacích a  stravovacích zariadení), 

ktorí profi tujú z  návštevnosti tu-

ristov, aby  tiež  podporili úpravu 

a  značenie turistických chodníkov 

v okolí Banskej Štiavnice, za čo im 

vopred ďakujem.

Prípadným záujemcom o  značenie 

turistických trás poskytne informá-

ciu predseda Klubu Slovenských tu-

ristov Dr. Téryho Banská Štiavnica.

Róbert Melcer, 

Predseda KST Dr. Téryho 

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica a turistické značenie

Studnička, prameň

Zrúcanina
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Výstava v nových priestoroch 

Starého zámku v Banskej 

Štiavnici.

Deväť príbehov. Obyčajných i  ne-

obyčajných. Množstvo pamiatok, 

desaťročia odpočívajúcich na poli-

ciach starozámockého depozitáru. 

A  ľudia, pôvodní majitelia, ktorí 

žili a pracovali v Banskej Štiavnici. 

Všetci zanietení pre svoje remeslo. 

My sme ich spojili príbehmi. Ľudí, 

ktorí už dávno nie sú medzi nami 

a  pamiatky, ktoré zostali uchova-

né a ktorým príbehy vdýchli nový 

život. Nehľadali sa ľahko. Príbehy 

aj ľudia. Skladali sme ich postup-

ne, ako mozaiky spomienok. Sedeli 

sme spolu pri zapnutom diktafóne 

nad starými fotkami a  spomínali 

na osudy predkov. Ale stálo to zato.

Občianske združenie Iniciatí-

va za živé mesto a Slovenské ban-

ské múzeum pozývajú na unikát-

nu výstavu Neobyčajné príbehy 

obyčajných vecí, ktorá v podstreš-

ných miestnostiach banskoštiav-

nického Starého 

zámku rozpovie de-

väť neobyčajných 

príbehov. Vernisáž 

sa uskutoční v Sta-

rom zámku v  Ban-

skej Štiavnici 4. de-

cembra 2015 o  16. 

hod. V  dopoludňaj-

ších hodinách sú 

pripravené i  tvori-

vé dielne pre školy 

pod vedením Mgr. 

Anny Ďuricovej. Vý-

stava bude verej-

nosti prístupná do 

konca roka   2016. 

Tešíme sa na všet-

kých milovníkov 

štiavnickej histórie. 

Výstavu podporilo 

Ministerstvo kultú-

ry SR. Vernisáž: 4. 

decembra 2015 o 16,00 hod. Vý-

stava otvorená v  čase otváracích 

hodín Starého zámku, cez vianoč-

né sviatky v  nasledovné dni: 23. 

12., od 26. 12. – do 27. 12. A 29. 

12. -  31. 12. 2015. Viac informá-

cií na www.muzeumbs.sk.

Zuzana Denková, SBM

Neobyčajné príbehy obyčajných vecí

V dňoch 11. a 12. decembra 

2015 sa na nádvorí Kammer-

hofu uskutoční už 12. ročník 

tradičného Štjavnyckého 

vjanočného jarmoku. 

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, ktorá je umocnená vôňou 

tradičných vianočných špecialít (ka-

pustnica, vianočné oblátky, klobás-

ky, Krampampula...), predajom via-

nočných stromčekov, originálnymi 

výrobkami šikovných remeselníkov, 

ale aj  bohatým kultúrnym progra-

mom (pečenie oblátok v  historic-

kej forme nad ohňom, liatie olova, 

luciovské zvyky (zvyky a povery na 

sv. Luciu), živý Betlehem, vystúpe-

nia detí z materských škôl, základ-

nej a umeleckej školy a oveľa viac na 

pobavenya a kuknutya). V interiéri 

Kammerhofu, v expozícii Baníctvo 

na Slovensku, bude prebiehať hra 

Putovanie za hviezdou, do ktorej sa 

môžu zapojiť všetky vekové kategó-

rie, a v piatok o 10:00 hod. aj pred-

stavenie od bábkového divadla pre 

deti a dospelých z Prešova - Babadlo 

pod názvom „Ako sa Oto nedočkal”.

A neobýcte any:

Výstava Eva B. Linhartová: Maliar-

ske spomienky, Galéria Jozefa Kol-

lára. Výstava Neobyčajné príbehy 

obyčajných vecí, Starý zámok. Pod-

ujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica a  Banskobystric-

ký samosprávny kraj. Tešíme sa na 

stretnutie v  Kammerhofe. Prícte 

neobanujete!

Petra Páchniková

Slovenské banské múzeum

Pozvánka na 12.ročník 
Štjavnyckého vjanočného jarmoku

V dňoch 11. a 12. decembra  

sa opäť koná „Štjavnycký 

vjanočný jarmok“, ktorý je 

už tradične spojený s dobrou 

náladou, všakovakými 

dobrotami a výrobkami 

lahodiacimi oku, aj duši. 

Pevne veríme, že medzi ne budú aj 

tento rok patriť výrobky žiakov Špe-

ciálnej základnej školy v B. Štiavni-

ci. Tieto si milí návštevníci môžete 

zakúpiť za symbolické ceny a  uro-

biť tak radosť sebe, ale aj našim 

žiakom. Prispejete tak zároveň na 

zakúpenie ďalšieho materiálu na 

pracovné vyučovanie a  aj vďaka 

Vám budú naši žiaci rozvíjať svo-

ju zručnosť v  netradičných techni-

kách. Tešíme sa na Vás ! 

M. Snitková, 

učiteľka ŠZŠ

Žiaci ŠZŠ 
na „Štjavnyckom  vjanočnom jarmoku“

Pochvala
Nákupy sú v  našom živote nevy-

hnutnou činnosťou. Predajne a  at-

mosféra v nich určite záleží aj od pre-

davačiek. Ak je predavačka príjemná 

a ochotná, tak sa v obchode cítime 

dobre a určite sa tam vrátime. Jed-

ným z  takých obchodov je aj malé 

kníhkupectvo v našom meste. Veľ-

mi rada čítam knihy, milujem vôňu 

kníh... Mám 9-ročného syna, ktorý 

občas potrebuje knihu na povinné 

čítanie, takže toto kníhkupectvo na-

vštevujem pomerne často. Pracuje 

tam príjemná a vždy usmiata preda-

vačka, ktorá svojou ochotou pomôcť 

a  poradiť, vytvára naozaj príjemné 

prostredie. Touto cestou ju chcem 

pozdraviť, poďakovať a popriať ešte 

veľa úsmevu pri svojej práci. Pozn.

aut.: „Pani kolegyne – predavačky, ne-

hanbite si vziať príklad!“                     M.D.

Dieťa sa rodí ako čistá 

bytosť

Motto, ktoré sprevádzalo návštev-

níkov podujatia ŠĽabikáre šťastia, 

Pavla Hiraxa Baričáka, v Kultúrnom 

centre Mesta Banská Štiavnica v pia-

tok 27.11.2015. Čo všetko do tejto 

bytosti dokážu vložiť rodičia. Ako ju 

dokážu povzniesť a správne usmer-

niť v živote. Ako jej dokážu ublížiť a 

zničiť jej sebavedomie a predstavy o 

živote, keď to sebavedomie  máme 

nízke my. Ako veľmi dokážeme ublí-

žiť svojmu partnerovi bez lásky a 

ako málo stačí, aby sme vďaka láske 

vytvorili plnohodnotný vzťah, ktorý 

je pre dieťa vzorom na celý jeho ži-

vot. To je len zlomok tém, ktorými 

sa zaoberal hudobník, poet, cesto-

vateľ a fotograf Pavol Hirax Baričák. 

S  obrovským zmyslom pre hu-

mor, s nádhernými a veľmi vtipný-

mi pripodobeniami si za malú chvíľ-

ku získal celé obecenstvo. Snáď dal 

mnohým odpovede na ich vnútor-

né otázky a ak nie, aspoň poodha-

lil dvierka do komnát, kam sa nám 

častokrát veľmi nechce, ale ak sa im 

vyhneme, riskujeme, že po rokoch 

sadania prachu, sa pri snahe ich rie-

šení zadusíme. Súčasťou životodar-

nej sily bolo vystúpenie jedného z fi -

nalistov  show Československo má 

talent Juraja Hnilicu. Pozitívna ak-

cia, akých je v súčasnej dobe málo.

Chcela by som sa touto cestou po-

ďakovať Radkovi za to, že nám po-

mohol svojim vkladom spropagovať 

v našom meste fenomén,ktorý sa na 

veľmi dlho zapísal do sŕdc všetkých, 

ktorí prišli. Ďakujem. Z. Patkošová
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 4.12. o 18:30 hod.Piatok 4.12. o 18:30 hod.

Pri MoriPri Mori

Dráma/Romantický, USA, 2015, Dráma/Romantický, USA, 2015, 
122 min. Vstupné: 4 €. Pred desiati-122 min. Vstupné: 4 €. Pred desiati-
mi rokmi úspešne predal hviezdny pár mi rokmi úspešne predal hviezdny pár 
Brad Pitt a Angelina Jolie vzájomne Brad Pitt a Angelina Jolie vzájomne 
fungujúcu chémiu v akčnej komédii fungujúcu chémiu v akčnej komédii 
Pán a Pani Smithovci. V romantickej Pán a Pani Smithovci. V romantickej 
dráme Pri mori sa na tento pomerne dráme Pri mori sa na tento pomerne 
tenký ľad vybrali opäť. Zložitejšie to tenký ľad vybrali opäť. Zložitejšie to 
mali nielen vďaka tomu, že si vybra-mali nielen vďaka tomu, že si vybra-
li príbeh o rozpadávajúcom sa manžel-li príbeh o rozpadávajúcom sa manžel-
stve, ale aj preto, že ho Angelina sama stve, ale aj preto, že ho Angelina sama 
napísala a režírovala.napísala a režírovala.

Sobota 5.12. o 18:30 hod.Sobota 5.12. o 18:30 hod.

VicTor FrANkeNsTeiNVicTor FrANkeNsTeiN

Dráma/Horor/Sci-Fi, USA, 2015, Dráma/Horor/Sci-Fi, USA, 2015, 
109 min. Vstupné: 4 €. Oživiť mŕtvu 109 min. Vstupné: 4 €. Oživiť mŕtvu 
hmotu a stvoriť z nej živú bytosť do-hmotu a stvoriť z nej živú bytosť do-
kázal zatiaľ len Boh a Viktor Franken-kázal zatiaľ len Boh a Viktor Franken-
stein. A práve o tom druhom hovorí stein. A práve o tom druhom hovorí 
náš príbeh. Príbeh, ktorý sa odohrá-náš príbeh. Príbeh, ktorý sa odohrá-
va v storočí, kedy sa prebúdza veda a va v storočí, kedy sa prebúdza veda a 
nové technológie a tradičná viera a ná-nové technológie a tradičná viera a ná-

boženstvo sa spájajú. V časoch, kedy boženstvo sa spájajú. V časoch, kedy 
sa zdá, že nič nie je nemožné. Radikál-sa zdá, že nič nie je nemožné. Radikál-
ny vedec Dr. Viktor Frankenstein (Ja-ny vedec Dr. Viktor Frankenstein (Ja-
mes McAvoy) a jeho pomocník Igor mes McAvoy) a jeho pomocník Igor 
(Daniel Radcliff e) majú spoločnú víziu (Daniel Radcliff e) majú spoločnú víziu 
o umelom stvorení života, ktorá môže o umelom stvorení života, ktorá môže 
zmeniť svet.zmeniť svet.

Nedeľa 6.12. o 16:00 hod.Nedeľa 6.12. o 16:00 hod.

Dobrý diNosAUrUsDobrý diNosAUrUs

Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 
Čo by sa stalo, keby Zem pred milión-Čo by sa stalo, keby Zem pred milión-
mi rokov nezasiahol mateorit? Do-mi rokov nezasiahol mateorit? Do-
zviete sa v novom príbehu od tvorcov zviete sa v novom príbehu od tvorcov 
takých hitov ako sú Príbeh hračiek, takých hitov ako sú Príbeh hračiek, 
Hľadá sa Nemo, Autá...Hľadá sa Nemo, Autá...

NedeĽa 6.12. o 18:30 hod.NedeĽa 6.12. o 18:30 hod.

SpecTreSpecTre

Vstupné: 4 € Vstupné: 4 € 
James Bond dostane záhadný odkaz James Bond dostane záhadný odkaz 
z minulosti, ktorý ho privedie na sto-z minulosti, ktorý ho privedie na sto-
pu neslávne známej zločineckej orga-pu neslávne známej zločineckej orga-
nizácii. nizácii. 

Utorok 8.12. o 18:30 hod.Utorok 8.12. o 18:30 hod.

Slow WesTSlow WesT

Akčný/Thriller/Western, Veľká Bri-Akčný/Thriller/Western, Veľká Bri-

tánia/Nový Zéland, 2015, 84 min. tánia/Nový Zéland, 2015, 84 min. 
Vstupné: 3 €. Európskemu zelenáčo-Vstupné: 3 €. Európskemu zelenáčo-
vi robí spoločnosť nájomný zabijak Si-vi robí spoločnosť nájomný zabijak Si-
las, ktorý súhlasil, že ho za poplatok las, ktorý súhlasil, že ho za poplatok 
na ceste ochráni. Divoký západ ale nie na ceste ochráni. Divoký západ ale nie 
je miesto, kde by veci vychádzali pres-je miesto, kde by veci vychádzali pres-
ne podľa plánu, a tak Ja zažije behom ne podľa plánu, a tak Ja zažije behom 
svojho putovania celú radu zvratov v svojho putovania celú radu zvratov v 
nekompromisnom duchu tohto vysoko nekompromisnom duchu tohto vysoko 
autorského westernu.autorského westernu.

Štvrtok 10.12. o 18:30 hod.Štvrtok 10.12. o 18:30 hod.

ChAos NA ViANoceChAos NA ViANoce

Komédia, USA, 2015, 107 min. Komédia, USA, 2015, 107 min. 
Vstupné: 4 €. Poznáme to všetci – Vstupné: 4 €. Poznáme to všetci – 
sviatky by mali byť šťastné, veselé a sviatky by mali byť šťastné, veselé a 
plné pohody. Ale rok čo rok to býva plné pohody. Ale rok čo rok to býva 
na Štedrý večer presne naopak...chaos na Štedrý večer presne naopak...chaos 
a stresy vládnu v každom dome. Keď a stresy vládnu v každom dome. Keď 
sa na Vianoce zídu štyri generácie kla-sa na Vianoce zídu štyri generácie kla-
nu Cooperovcov, na pokojné prežitie nu Cooperovcov, na pokojné prežitie 
sviatkov to veľmi nevyzerá. Neočaká-sviatkov to veľmi nevyzerá. Neočaká-
vaní hostia a množstvo nepravdepo-vaní hostia a množstvo nepravdepo-
dobných príhod a náhod obrátia pokoj-dobných príhod a náhod obrátia pokoj-
ný večer úplne naruby, aby sa na konci ný večer úplne naruby, aby sa na konci 
ukázala skutočná sila rodiny a to pravé ukázala skutočná sila rodiny a to pravé 
čaro Vianoc. Skvelé obsadenie: Aman-čaro Vianoc. Skvelé obsadenie: Aman-
da Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms, da Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms, 
John Goodman.John Goodman.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.41/2015: „Ne-

návisť nie je tvorivá sila, tvorivou si-

lou je láska.“ Výhercom sa stáva Ele-

na Šimková, Hviezdoslavova 4, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 14.12.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Th ákuru:

A., Farba na vajíčka, tér, mačkovi-

tá šelma,

B., Začiatok tajničky, dioptria,

C., Myšlienka, štát v Ázii, pila,

D., Dôveruj, farba, krátky fi lm, lesk,

E., Označenie ruských lietadiel, 

žen.meno, pika (odzadu), starší,

F., Dita v  ČR, Koniec tajničky, 

mesto nad Hronom,

G., Patriace Ivovi, Tantal, cudzie 

žen.meno, 

H., Stred slova Denisa, sonograf, 

chocen bez strednej spoluhlásky,

I., Citoslovce ťukanie, jed, zábavy,

J., Ruská rieka, vodivá látka, dub po 

anglicky, obojživelník,

K., 3. časť tajničky, poza,

1., Osobné zámeno, 2. časť tajnič-

ky, ovocie – zelenina,

2., Badali, vnúča, prvé písmeno 

abecedy s dĺžňom,

3., Žltohnedá farba, nerozhodný 

človek, Argón,

4., Síra, darovala, Okresná vojenská 

správa, orgán zraku,

5., Meter a Eman, cudzie žen.meno, 

100 V,

6., Inak, tvorca diela, česká predlož-

ka vo,

7., Meno moderátora Mareša, žen-

ské meno, osobné zámeno,

8., Amerícium, spodná časť domu, 

dotieravý hmyz,

9., Zdržiava sa jedla, mech, stred 

slova rakva,

10., Hneď, cestovina plnená lekvá-

rom, solmizačná slabika,

11., Krmivo pre zvieratá, neprerá-

žaj,

12., Adriana, 4. časť tajničky, po-

jem duše u Egypťanov.

Pomôcky: Melasa, oak, oka, Alana, 

lorna, Laos, šot.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 43
Krížovka
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Vladimírovi Bártovi 

a kolektívu sa podaril 

v unikátnej sérii spomienko-

vých šiestich kníh „Ako sme 

tu žili“ a jej voľnému pokra-

čovaniu „My Štiavničania“ 

jedinečný  a výnimočný kúsok. 

Dokázať, že tam kde bol a  naďa-

lej prebýva „genius loci“ v  mimo-

riadne magickej podobe, sa ho ani 

po desaťročiach nepodarilo vy-

mazať z  pamätí súčasníkov. Prá-

ve naopak. V  každom ďalšom po-

kračovaní sa odkrývajú jej doteraz 

netušené tajomstvá a neznáme ob-

zory. 48 neopakovateľných príbe-

hov. Obyčajných i neobyčajných. 

Množstvo fotografi í, desaťročia

odpočívajúcich v  šuplíkoch skríň 

a  komôd, v rodinných albumoch 

nielen štiavnických domácností. 

Príbehov ľudí, ktorí tu kedysi bývali, 

pracovali, snívali svoje sny o budúc-

nosti. Ľudia ako ty, ja, my mnohí, čo 

sme ešte  krátku dobu tu...Všetci za-

nietení pre uchovanie svojich ma-

lých dejín. Kniha ich spojila vlast-

nými príbehmi a ľudia v nich akoby 

opäť ožili. Autori im vdýchli nový ži-

vot. Čas zahládza všetko, čo kedysi 

jatrilo a bolelo. Ostáva len klbko spo-

mienok, z ktorého sa odvíjajú život-

né príbehy tých, čo už nie sú medzi 

nami a my ich už len dychtivo absor-

bujeme zo stránok tejto jedinečnej 

edície. Aj keď sa sem-tam vyskytnú 

nepresnosti, nie je to zámer. Človek 

je tvor omylný a priepasť doby nie-

kedy robí svoje.  Ani v najmenšom 

to však neznižuje hodnotu diela ako 

celku.  Buďme teda zhovievaví. Sta-

lo sa už tradíciou, že kniha sa uvádza 

v priestoroch bývalej chemickej ško-

ly, dnes SPŠ S. Mikovíniho. Tohto 

roku po druhýkrát v  grandióznom 

vestibule. Bolo však o  to výnimoč-

nejšie a slávnostnejšie, že ju uvádza-

la naša prvá dáma fi lmu a divadla, 

Štiavničanka Milka Vášáryová, kto-

rej otec pôsobil ako profesor prá-

ve na pôde tejto školy a v lete tohto 

roku si pripomenuli jeho nedoži-

tých 100 rokov. Asistoval jej spolu-

žiak a priateľ Igor Piskun. Knihu, na 

obálke ktorej je trio dám, mamy a 

vtedy ešte len dievčat Vášáryových, 

nielen vypravila na cestu k čitateľo-

vi originálne gaštanmi, ale svojimi 

spomienkami do nej aj prispela. Či-

tateľ v nej nájde aj malú kroniku ži-

vota Štiavničanov od roku 1945 až 

po súčasnosť, ilustrovanú dobový-

mi fotografi ami i akúsi matriku sta-

rých, už nežijúcich osobností tohto 

mesta. Gro knihy tvoria však ori-

ginálne spomienky či príbehy od 

17. autorov (Vladimír Bárta, Ľudo-

vít Dupal, Oľga Kuchtová-Pelachy-

ová, Pavel Michalík, Martina Bárto-

vá, Viliam Višňovský, Ivan Maliňák, 

Viliam Stockmann, Rudo Kašiar, Ri-

chard Kaňa, Juraj Čabák, Michal 

Ďurica, Milan Durbák, Igor Piskun, 

Ľudmila Blašková, Emília Vášáryo-

vá, Peter Gemeiner). Úlohy mode-

rátorky tohto popoludnia prežiare-

ného ako na objednávku i slnečnými 

lúčmi, sa vynikajúco zhostila Ma-

rika Petrová z  Pohronského osve-

tového strediska, hudbou starých 

čias potešil Fedor Kazanský s  Má-

riou Beňovou a príhovormi riaditeľ 

školy pán Ján Totkovič, autor,  zo-

stavovateľ a  vydavateľ knihy Vla-

do Bárta, Milka Vášáryová i viacerí 

autori jednotlivých príbehov. Kni-

hu bude možné zakúpiť v  predajni 

Diela a dielka u p. Ladzianskeho na 

Trojici, v  Trotuarte u  p. Majsniara 

na Hornom trotuári, v Informačnej 

kancelácii v Berggerichte na Trojici, 

ale i na  tohtoročnom Štjavnyckom 

vjanočnom jarmoku v  Kammerho-

fe, ktorý bude v čase 11.-12. decem-

bra. Príjemné čítanie a spomínanie.

Oľga Kuchtová

Nová kniha do série 
„ Ako sme tu žili, My Štiavničania“

Kolektív autorov novej publikácie  foto Michal Kríž

Zimný čas v plnom prúde, aj 

keď počasím to tak nevyzerá, 

ale verím, že pravá zima 

s hromadou snehu ešte len 

príde.

Začiatok Adventu, predvianočné-

ho upratovania, pečením zákuskov, 

stavaním vianočných stromčekov 

a  výzdobou príbytkov nám signa-

lizujú príchod očakávaných Via-

noc. Mesiac december „hovorí“ za 

všetko. Posledný mesiac v kalendá-

ri, s ktorým je spojených množstvo 

udalostí... Svätý Mikuláš – posta-

vička, ktorú všetci dobre poznáme, 

k nám zavíta ako vždy 6.12., kedy 

si deti kladú do okna vyčistené čiž-

mičky, aby v nich ráno našli slad-

kosti a ovocie. Mikuláš je postava 

opradená mnohými legendami. De-

tičky, ktoré boli celý rok dobré, po-

slúchali a pomáhali rodičom, Miku-

láš určite neobíde. Nezabúdajme, že 

s  Mikulášom nechodí sám, ale má 

pri sebe dve, deťom známe, posta-

vy ako je nádherný anjel a „pokuši-

teľ“ čert. Verím, že deti boli určite 

dobré, tak sa môžu tešiť na Miku-

láša, ktoré za peknú básničku budú 

obdarené sladkou pochúťkou, ale 

aj zdravým ovocím. Do nášho mes-

ta príde síce o deň skôr, teda 5.12., 

aby mu mohli zaspievať, zarecitovať 

básne všetky dobré deti, ktoré sa 

naňho môžu tešiť v Kultúrnom cen-

tre v BŠ. Potom sa spolu s Mikulá-

šom, anjelom a čertom presunieme 

na Námestie sv. Trojice, kde zažne 

sviece na našom stromčeku. Prajem 

vám štedrého Mikuláša.

Filip Golian

Svätý Mikuláš zavíta 
aj do Banskej Štiavnice

Mikuláš
Pozývame všetky štiavnické deti 

na Mikuláša, ktorý sa uskutoční 

5.12.2015 od 16:00 hod. v Kul-

túrnom centre. Spolu s nami budú 

na príchod Mikuláša čakať kúzel-

ník Wolf a zabávač Erik. Po skonče-

ní sa spolu presunieme na Námestie 

sv. Trojice, kde rozsvietime novú via-

nočnú výzdobu mesta. Tešíme sa na 

stretnutie s vami!                             RM

Prezentácia knižky
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na malé predvianočné po-

sedenie pri prezentácii malej kniž-

ky Zimné vyznania s veršami Márie 

Petrovej a fotografi ami Lubomíra 

Lužinu. Štvrtok, 10. 12. 2015 o 

16.00 hod. ZŠ J. Kollára (Drieňová) 

Banská Štiavnica. Na Vašu účasť sa 

tešia autori, účinkujúci a organizáto-

ri. Bližšie info: POS, Nám. sv. Trojice 

7, Banská Štiavnica, č.t.: 0915 819 

989, mail: petrova@osvetaziar.sk.

Autorské čítanie 
s Antikvariátikom: Tomáš Ulej, 

štvrtok 10. decembra 2015, 

17.00 hod. Tomáš Ulej (1987) je 

novinár, aforista a stĺpčekár. V roku 

2006 založil projekt digitalizácie kul-

túrneho literárneho dedičstva Zla-

tý fond denníka SME. Zbierka "Ale" 

(2012) je jeho debutom a získal za 

ňu Cenu Ivana Krasku. V tom istom 

roku vydal aj ďalšiu zbierku aforiz-

mov - v elektronickej podobe - "Pre-

to s Lebom". Ostatnú zbierku "Bodaj 

bi!" (2014) uvádza iný známy aforis-

ta Tomáš Janovic: "Obohacuje náš tra-

dičný útočiaci humor vtipom, noblesou a 

názorom.“ Je ďalším autorom, ktorý 

bude predstavený v sérii stretnutí v 

Antikvariátiku. Podujatie moderuje 

Zuzana Tkáčiková. Vstup voľný.

Anna Bárdyová 

Memoriál 
Michala Buzalku

Pri príležitosti 54. výročia úmrtia 

otca biskupa Michala Buzalku Vás 

srdečne pozývame 6.12. o 10:30 

hod. na slávnostnú sv. omšu, kto-

rú bude celebrovať postulátor pro-

cesu blahorečenia dôstojný pán Pe-

ter Slepčan. Poobede sa uskutoční 

požehnanie ružencovej cesty Se-

dembolestnej Panny Márie a nové-

ho kríža symbolizujúceho Pána Je-

žiša v Eucharistii pri kaplnke SMP 

za Rančom Nádej vo Sv. Antone. Po 

akte posvätenia ste pozvaní na aga-

pé Ranča Nádej.                                  Org.
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Dňom 28.11.2015 sa ofi ciálne 

ukončila autokrosová sezóna 

ako inak, ako slávnostným 

ocenením tých najlepších.  

V sobotu 28.11. sa v KD Veľké Uher-

ce konal Večer majstrov volantu SAP 

2015. Pozvaní boli všetci pretekári, 

ktorí sa umiestnili na prvých prieč-

kach Slovenského autokrosového 

pohára. Medzi nich sa zaradil aj Ban-

sko - Štiavničan Martin Tokár. Auto-

kros jazdí už tretí rok a ako prvý raz 

si to vyskúšal na Peugeot 205 v Osla-

noch. Jeho úspechy boli každým pre-

tekom lepšie, a preto sa rozhodol  to-

muto športu naplno venovať. Začal 

jazdiť nielen autokros, ale aj rallye a 

šprint.  Vidieť, že Martinovi koluje 

adrenalín v žilách a láska k autokro-

su je taká veľká, že pretekal aj so zlo-

menou rukou, aby neprišiel o dôleži-

té body a umiestnenia, ktoré sa mu 

rátali do celoročného ohodnotenia. 

Veľkou oporou je jeho rodina, kto-

rí sú s ním na každom preteku. Vďa-

ka nim   a sponzorom AVG- group 

Vlkanová, fi rme Durpal dnes dosa-

huje krásne výsledky na svojej Felí-

cii a umiestnil sa na 3. mieste na Slo-

vensku vo svojej kategórii. Okrem 

tohto krásneho umiestnenia bol 

27.11.2015 taktiež  ocenený v Dol-

nej Seči okr. Levice, kde sa konal Ve-

čer majstrov Raceshow a umiestnil sa 

na 1. mieste. Martin sa cez zimu ide 

pripravovať na ďalšiu sezónu a praje-

me mu veľa úspechov a šťastných ki-

lometrov.  MT

Slávnostné ocenenie najlepších

Ocenený prvý sprava Martin Tokár  foto Magio Photography 

V sobotu 14. novembra sa 

v Rimavskej Sobote usku-

točnilo 5., záverečné kolo 

,,Banskobystrického pohára“ 

pre rok 2015. Zúčastnilo sa ho 

11 klubov. 

Plavecký klub Banská Štiavnica sa 

môže pochváliť s najlepším umiestne-

ním zo všetkých klubov. Získal 32 pr-

vých umiestnení, 21 druhých a 18 tre-

tích umiestnení vo všetkých vekových 

kategóriách. Po sčítaní troch najlep-

ších bodových umiestnení z  piatich 

kôl si najlepší plavci priniesli domov 

poháre. Na prvom mieste sa umiest-

nili: Ján Čamaj, Matej Ernek, Timea 

Potančoková, na druhom mieste: Ši-

mon Ernek, Barbora Michalová, na 

treťom: Andrej Berlanský. Nemôžme 

zabudnúť pripomenúť, že aj plavci – 

Mojička Ján, Orság Dalibor Daniel, 

Konečný Marek, Domaníková Nikola 

skončili na štvrtom mieste.

Poďakovanie a  gratulácia patrí všet-

kým plavcom, ktorí absolvovali kolá 

Banskobystrického pohára. Plavcom 

blahoželáme a prinášame výsledky 5. 

kola.

Muži:

1. Balázs Michal – 4. 50m VS 30.11, 

3. 100m VS 1:05.52, 4. 200m VS 

2:28.82, 3. 50m Z  37.36, 3. 50m P 

38.37, 5. 100m P 1:27.11, 5. 50m M 

35.58, 2. Berlanský Andrej – 2. 50m 

VS 31.65, 3. 100m VS 1:09.48, 2. 

50m Z 37.30, 2. 100m Z 1:20.70, 2. 

200m Z 2:51.35, 2. 50m P 41.50, 2. 

50m M 35.01, 3. Bók Šimon – 7. 50m 

VS 45.91, 6. 100m VS 1:43.41, 5. 50m 

P 53.70, 8. 100m P 2:00.91, 2. 100m 

PP 1:53.17, 4. Borguľa Martin – 5. 

50m VS 40.48, 3. 100m VS 1:34.35, 

1. 50m P 49.50, 3. 100m P 1:51.51, 

5. Čamaj Ján – 2. 50m VS 27.20, 1. 

50m Z  31.36, 1. 100m Z  1:08.39, 

1. 100m PP 1:06.83, 1. 200m PP 

2:31.36, 6. Ernek Matej – 1. 50m VS 

25.43, 1. 100m VS 55.80, 1. 200m VS 

2:00.30, 1. 50m M 26.61, 1. 100m M 

59.86, 2.  100m PP 1:05.75, 1. 200m 

PP 2:26.20, 7. Ernek Šimon – 3. 50m 

VS 27.29, 2. 100m VS 57.39, 1. 50m 

Z 29.54, 1. 100m Z 1:05.87, 1. 200m 

Z  2:25.10, 3. 100m P 1:16.58, 1. 

200m P 2:40.54, 1. 100m PP 1:05.06, 

8. Konečný Marek – 3. 50m VS 28.08, 

1. 50m P 32.23, 1. 100m P 1:12.84, 1. 

200m P 2:51.41, 3. 100m PP 1:11.88, 

9. Macharík Samuela – 6. 50m VS 

41.38, 4. 100m VS 1:36.81, 2. 50m P 

50.16, 2. 100m P 1:50.40, 1. 200m P 

3:49.67, 10. Maruniak Matej – 9. 50m 

VS 43.77, 8. 100m VS 1:34.45, 5. 50m 

Z 46.32, 3. 100m Z 1:36.67, 4. 50m M 

53.15, 11. Maruniak Patrik – 5. 100m 

VS 1:37.39, 3. 50m P 50.51, 1. 100m 

P 1:48.98, 2. 200m P 3:52.04, 12. Mo-

jička Ján – 4. 50m VS 39.16, 2. 100m 

VS 1:26.50, 3. 50m Z 47.60, 1. 100m 

Z 1:34.33, 2. 50m M 43.74, 2. 100m 

M 1:42.70, 13. Orság Dalibor Daniel – 

4. 50m VS 27.30, 4. 100m VS 1:01.89, 

1. 50m P 32.53, 2. 100m P 1:15.62, 2. 

200m P 2:52.22, 3. 100m PP 1:11.58.

Ženy:

1. Domaníková Nikola – 9. 50m VS 

46.83, 9. 100m VS 1:42.39, 3. 50m P 

50.36, 2.  100m P 1:45.80, 3. 200m P 

3:35,86, 4. 100m PP 1:48.67, 2. Hor-

nická Alica – 18. 50m VS 45.45, 15. 

100m VS 1:42.62, 14. 50m P 54.04, 

17. 100m P 1:58.11, 7. 50m M 54.67, 

3. Lepáčeková Paulína – 17. 50m VS 

44.43, 7. 50m P 46.26, 11. 100m P 

1:42.66, 7. 200m 3:31.15, 9. 100m PP 

1:43.80, 4. Melicherčíková Lara – 5. 

50m VS 44.06, 10. 100m VS 1:46.02, 

2. 50m P 49.58, 5. 100m P 1:52.76, 

5. Melicherčíková Timea – 5. 50m 

VS 34.09, 5. 50m Z 41.16, 3. 50m P 

42.24, 3. 100m P 1:34.36, 4. 200m 

P 3:21.35, 2. 100m PP 1:25.51, 6. 

Pavlendová Miroslava – 10. 50m VS 

36.34, 10. 100m VS 1:24.60, 13. 50m 

Z 48.65, 6. 50m M 44.50, 1. 100m M 

1:49.10, 8. 100m PP 1:39.51, 7. Po-

tančoková Timea – 1. 50m VS 28.20, 

1. 100m VS 1:02.05, 1. 200m VS 

2:21.25, 1. 50m P 34.87, 1. 100m P 

1:14.86, 1. 200m P 2:43.40, 1. 50m M 

29.71, 1. 100m M 1:12.07.

Vysvetlivky: VS - voľný spôsob, P – 

prsia, Z – znak, M – motýlik, PP – po-

lohové preteky PK BŠ

Banskobystrický plavecký pohár 
– 5. kolo

Roztancovaná 
črievička

V utorok 17.11.2015 sme sa zú-

častnili tanečnej súťaže Roztan-

covaná črievička v Trenčíne, kde 

Nela Slančíková a Ramon Taráč 

získali pod vedením Faber Dan-

ce Team druhé miesto v kategórii 

deti do 10 rokov. Gratulujeme! 

PS

Úspechy 
záhradkárov

Na konferencií naši záhradká-

ri dosiahli ocenenie, kde boli oce-

není najvyšším vyznamenaním 

Slovenského republikového vý-

boru Záhradkárskeho zväzu, kde 

bolo udelené Michaele Mojžišo-

vej ocenenie 3. stupňa, Milanovi 

Fáberovi 3. stupňa a Bohumírovi 

Mojžišovi 2. stupňa, za čo im gra-

tulujeme a prajeme im veľa úspe-

chov v ďalšej činnosti.

SZZ – ZO Štefultov 

Stolný tenis
Dňa 29. 11. 2015 o 10 hod. odo-

hral ŠKST Banská Štiavnica ďal-

ší majstrovský zápas s mužstvom 

Stará Kremnička. ŠKST Banská 

Štiavnica porazilo mužstvo zo Sta-

rej Kremničky výsledkom 11:7. 

Body: Dobrovič Martin 4.5, Far-

biak Marek 3, Buzalka Michal 1, 

Marko Daniel 2.5, Maďar Ján 0. 

Taktiež si dovoľujeme pozvať di-

vákov na nasledujúci domáci zá-

pas so stolnotenisovým oddielom 

Žarnovica "B", ktorý sa uskutoční 

dňa 06. 12. 2015 o 10 hod. v te-

locvični Katolíckej školy v Banskej 

Štiavnici. Tabuľka: www.pinec.

info/htm/tabulka/?soutez=3629. 

Daniel Marko
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služby

inzercia

  Prenajmem zrekonštruované 

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory v 

Banskej Štiavnici, Pletiarska ulica. 

Tel.č.: 0910 949 501

  Prenajmem 4-izb. byt v centre 

mesta, rodinný dom, čiastočne za-

riadený, tel.č.: 0903 913 234

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-€ + energie, 

tel.č.: 0903 964 689

  Vianočná odmena 20 Eur ku kaž-

dej pôžičke „Provident“ – 0908 570 

157

  Kúpim sánky linger resp. lenker-

ky s kormidlom a brzdami v akom-

koľvek stave, tel.č.: 0948 001 400

  Kúpim staršie auto, volajte v 

prac. dni po 15 hod. na tel.č.: 0904 

353 687

  Ponúkam opracované baranie 

kožky, tel.č.: 0904 419 134

reality

prácapppppppppppp

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľka. Práca na sme-

nu, slušný zárobok. Info na tel.č.: 

0904 110 869, 692 17 50

  Prijmeme do novootvoreného 

penziónu zamestnancov na pracov-

nú pozíciu – kuchár, čašník, pomoc-

ná sila do kuchyne, kontakt: 0944 

379 400

 Hľadáme brigádničku do poklad-

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

Banskoš  avnická pohrebná služba 
SUPREMUS Vám ponúka komplet-
né pohrebné služby, ďalej ponú-

ka predaj vencov, ky  c, darčekové 
predmety a predmety s nábožen-
skou téma  kou. Pohrebná služba 
sa nachádza na Ple  arskej ul. 11 

(bývalá budova Plety). 
Volajte NON STOP na: 

0940 800 061, 0940 386 809

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

09.00 – 13.00 hod. 
ukážky prác (umývanie čriev, výroba húrok 
a klobás, krájanie a škvarenie masti...)  

 

od 11.00 hod. 
ochutnávky tradičných zabíjačkových           
špecialít z Klastavy, Baďana a Počúvadla       

Organizátor: 
OZ Sitnianski rytieri;  
OZ Mikroregión Južné Sitno 

ne na cca 4 hodiny denne v BS Stre-

etfood v  Banskej Štiavnici. Tel.č.: 

0915 365 371, 0915 779 620

Predaj jabĺk rôznych druhov 
z ovocného sadu Svätý Anton. 

Každú sobotu: 8.00 - 12.00 hod. 
Pracovný deň: po dohode na telefón. 
Tel.č.: 0905 554 433, 0907 800 700. 
Predajné miesto: Banská Š  avnica 

na Zigmund šachte smer od bývalej 
budovy Tabakovej klima  zovaná 

hala na uskladnenie 
(opro   zámočníctvu Ruckschloss)

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Spoločnosť Mestské lesy Banská 
Štiavnica, spol. s r.o., ponúka na predaj 

vianočné stromčeky v drevine smrek, jedľa:

Výška /cm/ Cena /€/
do 150 30,00
150 – 200  35,00
nad 200 40,00

Miesto predaja: v areáli spoločnosti - Šobov1

Pozvánka na Mikuláša
Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ Ma-

ximiliána Hella, Dobrovoľný hasič-

ský zbor Vás, milí priatelia, pozývajú 

na Piargske netradičné Vianočné trhy 

v Štiavnických Baniach (Dom kultú-

ry – za Spolkom) dňa 12. decembra 

2015 (sobota), od 13:00. Príchod 

Mikuláša o 17:00. Mikulášska zába-

va pre deti od 18:00. Mikulášska zába-

va pre dospelých od 20:00. Sprievod-

ný program: Stánkari – med, oplátky, 

medovina, výrobky detí ZŠ a MŠ, via-

nočná kapustnica, vianočné varené 

vínko, umelecké kováčstvo, pečené 

mäsové špeciality a iné dobroty Miku-

lášske balíky si môžete nahlásiť osob-

ne na OÚ v Štiavnických Baniach, tel. 

045/6929116.                                       Org.


