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V súťaži Kultúrna pamiatka 
roka, ktorej vyhlasovateľom 
a organizátorom je Minister-
stvo kultúry SR, oceňovali 
26.11.2009 najlepšie kultúrne 
pamiatky, o ktorých rovnako 
ako v predchádzajúcich rokoch 
aj teraz rozhodovala odborná 
komisia.

Prvýkrát v histórii súťaže bola ka-
tegóriou Príprava a realizácia obno-
vy historického prostredia. O vznik 
tejto kategórie sa z pozície predsedu 
Združenia historických miest a obcí 
SR výrazne pričinil náš primátor 
P. Balžanka. Je veľmi potešiteľné, 
že historicky prvé ocenenie v nej 
udelila odborná komisia za úpravu 
verejných priestranstiev historické-

ho centra Mestu Banská Štiavnica. 
Okrem ceny – sošky bájneho Fé-
nixa – získala naša samospráva aj 
šek na 8 300 €. Tieto prostriedky 
budú použité na zveľadenie ďalších 
priestranstiev v centre mesta. Táto 
výročná cena je len ďalším dôka-
zom toho, že súčasné vedenie mesta 
je nielen tvorcom nových úspešných 
projektov, ale zároveň nadväzuje na 
dobré zámery z predchádzajúcich 
období.

Cenu prevzal za účasti viacerých 
poslancov MsZ a prednostky MsÚ 
primátor mesta Pavol Balžanka, kto-
rý povedal: „Veľmi si toto ocenenie 
vážim, pretože to nie je iba ocene-
nie konkrétneho činu, ale ocenenie 
úsilia všetkých aktívnych občanov v 
Banskej Štiavnici, 5.str.

Pripravili sme pre Vás Vianoč-
nú súťaž o hodnotné ceny. V 
Štiavnických novinách č. 44 
– 46 budú postupne uverejňo-
vané otázky spolu s kupónom. 
Vašou úlohou bude správne 
odpovedať na súťažné otázky, 
vystrihnúť kupón a po uve-
rejnení všetkých 3 súťažných 

otázok nám zaslať správne 
odpovede spolu s kupónmi do 
redakcie ŠN.   

 Súťažná otázka č.1

Ktoré hudobné zoskupenie sa v 

Banskej Štiavnici predstavilo mi-

nulý rok v rámci Štefanského kon-

certu v evanjelickom kostole?
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Vianočná súťaž Štiavnických novín
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Vianočná súťaž

Meno:

Odpoveď:

Významné ocenenie pre Banskú Štiavnicu

číslo 44

Cenu prevzal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka

Odborná komisia udelila cenu za úpravu verejných priestranstiev historického centra Banskej Štiavnice
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Dňa 23.11.2009 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že  na Ul. 
Kutnohorská dochádza  prav-
de podobne ku krádeži plechu z 
rodinného domu. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila to-
tožnosť osôb, ktoré sa na mieste 
nachádzali, pričom išlo o L.K., 
L.S. obaja z Banskej  Štiavnice a 
majiteľa nehnuteľnosti  M.O. z 
Moravského Lieskového, ktorí  
demontovali strechu  pred jej re-
konštrukciou. 

Dňa 25.11.2009 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Straku 
6 v Banskej Štiavnici, kde malo 
dôjsť  k vyhrážaniu sa maloletého 
syna matke.  Hliadka MsPo prí-
chode na miesto  zistila, že ide o 
13 ročného syna M.V. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

Dňa 28.11.2009 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že  na sídlisku 
Drieňová došlo k pohryzeniu psa  
bojovým psom. Hliadka MsPo 
príchode na miesto zistila maji-
teľov oboch  psov a priestupok je 
v riešení  MsPo. 

Mestská polícia zabezpečova-
la dňa 28.11.2009 počas volieb 
predsedov do VÚC verejný po-
riadok v meste Banská Štiavnica. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Po 2. kole volieb do BBSK 
dňa 28. 11. bol zvolený aj 
nový predseda BBSK – Ing. 
Vladimír Maňka, v súčasnosti 
europoslanec za Smer – SD, 
ktorý kandidoval za koalíciu 
Smer – SD a ĽS-HZDS. V našom 
kraji dostal 50.806 hlasov, čo 
predstavuje 53,7 %. Zvíťazil 
nad Ing. Jozefom Mikušom, 
ktorému dalo svoj hlas 46,3 
% voličov. Aj v našom okrese 
zvíťazil V. Maňka, svoj hlas 
mu dalo 1365 voličov (54,8 
%), kým J. Mikušovi dalo svoj 
hlas 1122 voličov (45,2 %). V 
Banskej Štiavnici bol pomer 
hlasov 720 : 708.

Nový predseda BBSK o svojich 
najbližších prioritách povedal:

„Ako prvý krok musí byť zme-
na rozpočtu. Súčasný schválený 
rozpočet nepostačuje na krytie 

základných potrieb nášho kraja. V 
našom kraji je najväčšia nezamest-
nanosť zo všetkých krajov Sloven-
ska a preto tento problém je veľmi 
dôležitý. 

K tomu je potrebné získať čo 
najviac peňazí z európskych fon-
dov. S týmito peniazmi môžeme 
zvýšiť zamestnanosť. 

Preto mojou hlavnou prioritou 
je, aby sme tento problém riešili. 
Prvé, čo urobím, keď prídem do 
úradu, že si vyzlečiem politické 
tričko a požiadam všetkých po-
slancov, aby si ho tiež vyzliekli a 
aby sme spoločne potiahli ten pov-
raz za náš kraj.“

V novom zastupiteľstve BBSK 
bude mať Smer – SD 20 poslancov 
(medzi nimi bude aj jediný posla-
nec za náš okres Ing. Marián Zim-
mermann) ĽS-HZDS 7, SMK 7, 
SDKÚ 4, KDH 2, SNS 2, HZD 1, 
nezávislí 5. Ján Novák

BBSK bude skonštituovaný

Halóó – SóóS – Smetiarska Gene-

ralita Štiavnická!

Obyvatelia, dôchodcovia, Do-
mova dôchodcov Mária na ul. L. 
Svobodu v Banskej Štiavnici, Vám 
štiavnická smetiarska generalit, 
dávame na známosť naše dôchod-
covské ECHO, že už 6 týždňov pod 
oknami nášho Domova je halda 
aromatického smetiarskeho odpa-
du pri smetnej nádobe patriacej 
k susednému domu č.36. Býva 
tam extra spoločenská elita, ktorá 
svojským spôsobom vytvára sme-
tiarsku okrasu ozdobenú aj aroma-
tickou kulisou WC nádob, zatiaľ 
len 2 ks, 10 ks PVC vrecia, hrnce, 
kýble, drevené (10) šuplíky, 3 mat-
race, nábytkové dosky, televízor aj 
rádio. Vážená štiavnická smetiar-
ska generalita vedzte, že je to pre 
naše slávne historické mesto veľmi 
„účinná“ reklama čistoty – najmä 
teraz, keď idú 14. 11. v sobotu žup-
né voľby!!! Čo vy nato??? 

Za obyvateľov DD Mária, u. L. 
Svobodu v B.Štiavnici

Ing. Juraj Suchánsky

 74 ročný dôchodca – kritik  

Odpoveď:

Váž. p. Suchánsky, 
ďakujeme za podnet a osprave-

dlňujeme sa za trochu oneskorenú 
reakciu, ale situácia sa priebežne 
riešila a z technicko – procesných 

dôvodov nebolo možné odpovedať 
okamžite. 

Ukladanie odpadu mimo nádob 
na to určených je v rozpore s VZN 
mesta o odpadoch. Technické služ-
by pri vývoze samozrejme čistia aj 
okolie nádob, ale za čistotu okolo 
kontajnerov zodpovedá správca 
bytov, ktorému stojisko patrí – o 
tom som už viackrát písal. Nad-
merné čistenie okolia nádob ne-
úmerne zaťažuje rozpočet odpa-
dového hospodárstva mesta, na 
čo doplácame všetci. Ukladaním 
odpadu mimo nádob sa zaoberá 
aj mestská polícia, preto sa odpra-
tanie takýchto „skládok“ niekedy 
oneskorí. Treba si uvedomiť, že 
každý z nás môže prispieť k čistote 
mesta tým, že nahlási vinníkov na 
mestskú políciu.

Ak má niekto objemný odpad, 
prerába byt, alebo nevie čo so sta-
rým nábytkom, namiesto uloženia 
ho ku kontajnerom, treba ho pri-
niesť na zberný dvor (pri žel. sta-
nici, ul. E. M. Šoltésovej 1). Mesto 
taktiež na jar a na jeseň a dokon-
ca aj v predvianočnom období 
umiestňuje veľkokapacitné kon-
tajnery, ktoré umožňujú občanom 
zbaviť sa objemného odpadu. 

Miloš Veverka, Technické služby, BŠ

Vyberáme z čiernej skrinky
Bolo...

30.11.
Účasť na prezentácii prác a 

ochutnávke výrobkov žiakov 
Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb v Banskej Štiavnici.

1.12.
Uskutočnilo sa rokovanie Ko-

misie na koordináciu úloh ochra-
ny lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva na Ministerstve kultú-
ry SR v Bratislave.

1.– 2. 12.
Primátor mesta sa zúčastnil 

na 15. zasadnutí Rady ZMOS na 
Štrbskom Plese.  

3.- 4.12.
Uskutočnila sa konferencia 

„Manažment plán lokality UNE-
SCO – Banská Štiavnica a tech-
nické pamiatky jej okolia“.

Bude...

5.12.
Účasť na Mikulášskom pose-

dení pre členov OZ Margarétka

7.12.
Uskutoční  na pravidelné stret-

nutie so starostami obcí okresu 
Banská Štiavnica.

Tradičné prijatie bývalých za-
mestnancov samosprávy primá-
torom mesta.

8.12.
Účasť na zasadnutí snemu  

Združenia historických miest a 
obcí SR.

9.12.
Vianočné posedenie Klubu 

dôchodcov na Povrazníku.

10.12.
Slávnostná recepcia na Veľvy-

slanectve Japonska v SR.

11.12.
Tradičné koncoročné stretnu-

tie so zamestnancami samosprá-
vy.

12.12.
Slávnostné prijatie jubilantov 

primátorom mesta v obradnej 
sieni v budove Radnice.

Andrea Benediktyová 

SSE, a.s. oznamuje širokej ve-
rejnosti, že dňa 15. 12. 2009 v 
čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. 
bude prerušená dodávka elektric-
kej energie z dôvodu opravy elek-
trického zariadenia. Bez elektric-
kej energie budú v meste Banská 
Štiavnica na sídlisku Drieňová 
ZŠ a kotolňa, Ul. Pátrovská, Stra-
kova, L. Svobodu č.1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 až 
28, a Ul. Energetikov 1 – 7.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom
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Polícia informuje 

Krádež vlámaním :

Doposiaľ neznámy páchateľ v 
dobe od 17.00 hod. dňa 26.11.2009 
do 07.00 hod. dňa 27.11.2009 vy-
konal krádež vlámaním do búdy na 
odkladanie náradia v areáli druž-
stva v obci Prenčov a to tak, že ne-
zisteným predmetom a spôsobom 
odstránil reťaz s visiacim zámkom, 
ktorým boli plechové dvere zaopat-
rené a následne vnikol dovnútra, 
odkiaľ odcudzil stavebné náradie 
a to 2 ks elektrických vŕtačiek zn. 
Hilty, 1 ks akumulačná vŕtačka zn. 
Hilty, 1 ks okružná píla zn. Maky-
ta, 1 ks motorová reťazová píla zn. 
Stihl – všetky veci nezisteného vý-
robného čísla, čím spôsobil fi rme 
MHRČ s.r.o. z B. Bystrice škodu vo 
výške 2324 €ur. Akékoľvek poznat-
ky o páchateľovi sú vítané, anony-
mita je zaručená.

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Počet zapísaných voličov: 8390, Počet vydaných hlas. lístkov: 1439, Počet platných hlasov: 1428,
Účasť voličov v %: 17,15

Kandidát    Volebný okrsok
                                        č.1  č.2  č.3  č.4   č.5  č.6  č.7  č.8  č.9  č.10  Spolu   %
Ing. Vladimír Maňka    60   72   88  122  67   90   48   58   81   34     720    50,42
Ing. Jozef Mikuš           102   69   81   82   46  82    72   67   57   50     708    49,58

Výsledky II. kola volieb do VÚC v meste B. Štiavnica

Na mimoriadnom zasadnutí 
MsZ, ktoré sa konalo 19. 11. 
2009 bolo jedným z bodov 
rokovania schválenie žiados-
ti mesta Banská Štiavnica o 
nenávratný fi nančný príspe-
vok z Operačného programu 
Životné prostredie, kód výzvy 
OPŽP-PO1-O9-3 na realizáciu 
projektu „Banská Štiavnica – 
kanalizácia v mestskej pamiat-
kovej rezervácii (MPR) .

Poslanci MsZ zastupiteľstva sa 
stotožnili s odporúčaním mestskej 
rady v uznesení schválili predlože-
nie žiadosti i príspevok na spolufi -
nancovanie z rozpočtu mesta. 

Na samotný projekt sme sa opý-
tali zástupcu primátora mesta Ing. 
Juraja Čabáka,  zároveň poslanca 
MsZ za 1. volebný obvod, ktorého 
súčasťou je MPR: „Projekt rieši vy-
budovanie kanalizácie v starej časti 
mesta, v centrálnej mestskej zóne, 
pod vrchom Glanzenberg, a to uli-
ce Botanická, Staromestská, Vodá-
renská, Lichardova, Úvozná, Malá 
Okružná, vrchnú časť Nám. sv. 
Trojice a na „druhej strane mesta“ 
v Katovej a Spojnej ul. Vybudova-
nie kanalizácie v týchto uliciach 
je jednou z priorít mesta Banská 
Štiavnica. Práve vyhlásená výzva 
je príležitosťou na odstránenie 
neúnosnej situácie. Nie je v nich 
žiadna kanalizácia a vzhľadom na 
výškové a priestorové pomery sú 
problémy s odvedením splaško-
vých a dažďových vôd. 

Prečo boli vybraté práve tieto 
ulice? Pretože je na ne vypracovaná 
a zaplatená projektová dokumen-
tácia, vydané stavebné povolenie.

Tieto ulice patria k najnavštevo-
vanejším, žije tu dosť trvalo býva-
júcich obyvateľov.  Ich kvalita živo-
ta je obmedzovaná v lete i v zime 
práve neexistujúcou kanalizáciou. 
Snahou samosprávy je samozrej-

me urobiť aj defi nitívnu úpravu 
povrchov komunikácií na týchto 
uliciach tak, aby mohla byť vyko-
návaná letná a zimná údržba, aby 
sa prístupové možnosti obyvateľov 
a návštevníkov nášho mesta výraz-
ne zlepšili. Projektová dokumentá-
cia bola vypracovaná v roku 2005 
a 2006, rieši úpravu týchto ulíc 
komplexne. 

Na účely tohto projektu, bolo 
potrebné „kanalizačnú časť“ vyňať 
z projektovej dokumentácie, oce-
niť ju v aktuálnych cenách, upraviť 
tak, aby zodpovedala podmien-
kam výzvy. 

Podľa predloženého projektu má 
byť realizovaná kanalizácia na od-
vedenie dažďových a splaškových 
vôd, celková dĺžka siete je 2 287 
m v časti pod Glanzenbergom, jej 
súčasťou budú revízne kanalizačné 
šachty, uličné vpuste a odbočky 
pre napojenie rodinných domov 
s tým, že prípojky si budú musieť 
občania budovať sami. 

V Katovej a Spojnej ul. je po-
trebné vybudovať kanalizačnú sieť 
v celkovej dĺžke 807 m. 

Celkové náklady projektu pred-
stavujú 1 350 844 €. Výška spo-
lufi nancovania projektu mestom 
Banská Štiavnica je 71 343 €. Toto 
spolufi nancovanie musí byť hrade-
né z vlastných zdrojov mesta. Tre-
ba povedať, že vzhľadom nato, že 
ide o výzvu, ktorá sa týka iba bu-
dovania  kanalizácií, nedôjde hneď 
k defi nitívnej úprave povrchov 
verejných priestranstiev na týchto 
uliciach. Stane sa tak až po inves-
tičnej akcii Stredoslovenskej ener-
getiky a.s., ktorá bude realizovaná 
v roku 2010, na ktorú je taktiež vy-

dané stavebné povolenie. Dôjde k 
prepojeniu trafostaníc na Botanic-
kej, Kutnohorskej ul. a na Nám. sv. 
Trojice. Vzhľadom na veľký rozsah 
a nákladovosť tohto zámeru musí-
me zvoliť takýto postup.

Ak budeme úspešní v tomto 
projekte, čo je aj moje osobné veľ-
ké prianie, zlepšíme tým vzhľad 
a stav tejto časti mesta, zlepšíme 
podmienky pre občanov nášho 
mesta a jeho návštevníkov. Termín 
realizácie  prác bude závisieť od 
výsledku schvaľovacieho proce-
su. Je predpoklad, že by sa v roku 
2010  uskutočnila prvá a v roku 
2011 druhá etapa.“

Veolia – Stredoslovenská vo-
dárenská spoločnosť  a.s., B.Byst-
rica nemá zdroje na realizovanie 
takejto investičnej akcie, to bol 
výsledok rokovania s generálnym 
riaditeľom Ing. Svrbickým.

Jediným riešením sú zdroje zo 
štrukturálnych fondov EÚ.

Úspešnosť  a následná realizá-
cia tohto projektu, nám umožní 
pokračovať tak, že  Veolia od nás 
tieto vybudované úseky kanali-
zácie odkúpi, keďže sme jej akci-
onárom a výnos z predaja týchto 
jednotlivých vetiev kanalizácie by 
sme mohli opäť použiť na projek-
tovanie a realizáciu pre ďalšie časti 
mesta (napr. Resla, Ul. 8. mája), 
tam, kde kanalizácia nie je. Vzhľa-
dom na veľký rozsah a nákladovosť 
tohto zámeru musíme zvoliť takýto 
postup. Pozitívom je, že všetko je 
pripravené na realizáciu, aby sme 
sa mohli uchádzať o fi nancovanie 
zo štrukturálnych fondov. Predpo-
kladaný termín realizácie týchto 
prác bude závisieť od schvaľova-
cieho procesu a malo by dôjsť k 
samotnej realizácii v roku 2010 v 
prvej etape a v druhej etape v roku 
2011.“

Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Kanalizácia v našom meste
Celkové náklady projektu na vybudovanie kanalizácie predstavujú 1 350 844 €

ZTBS informuje...

Pokračujeme v našom predstavo-
vacom seriáli členov Združenia tu-
rizmu B. Štiavnica. Tretím členom 
je spoločnosť Joergesov dom a.s., 
ktorá je zriaďovateľom Súkromnej 
hotelovej akadémie Joergesov dom, 
n.o, ktorá pôsobí v B. Štiavnici už 
od roku 1993 a jej hlavnou činnos-
ťou je vychovávať mladých ľudí v 
oblasti gastronómie a hotelierstva. 
Piatym členom v našom združení 
sú Liečebné termálne kúpele a.s. zo 
Sklených Teplíc, ktoré prevádzkujú 
termálne pramene a služby súvi-
siace s nimi. Okrem ubytovania v 
5 kúpeľných domoch poskytujú aj 
wellness služby a liečebné proce-
dúry z hypertermálnej minerálnej 
vody s vysokým obsahom magné-
zia a kalcia. Šiestym členom je ces-
tovná agentúra Jantárová cesta, kto-
rá ponúka sprievodcovské, fi remné, 
pobytové a dovolenkové služby v B. 
Štiavnici a okolí. Má širokú ponuku 
svojich služieb. Z najzaujímavejších 
vyberáme cyklotúry, horskú turisti-
ku či ryžovanie zlata.

V roku 2010 budeme znovu 
aktulizovať náš produkt "trhacia 
mapa" a v tejto súvislosti budeme 
opäť oslovovať potencionálnych 
členov v oblasti turizmu na vstup 
do združenia. Ak však máte sami 
záujem, môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom našej webovej 
stránky www.banskastiavnica.org, 
kde nájdete naše kontakty.

Filip Ondriš, predseda združenia
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Dňa 19. novembra 2009 sa 
konalo mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo, ktoré otvoril a 
viedol primátor mesta Mgr. Pa-
vol Balžanka. Na MsZ sa prijali 
a schválili Uznesenia: 

1. Vyhodnotenie činnosti In-
formačného centra mesta Banská 
Štiavnica 

MsZ
A. berie na vedomie 
Informatívnu správu – vyhod-

notenie činnosti Informačného 
centra mesta Banská Štiavnica za 
letnú turistickú sezónu 2009. 

2. Vyhodnotenie Salamandro-
vých dní 2009

MsZ 
A. berie na vedomie
Informatívnu správu – vyhodno-

tenie Salamandrových dní 2009. 
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 

mesta Banská Štiavnica č. 4/2008
MsZ
A. schvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne zá-

väznému nariadeniu mesta Banská 
Štiavnica č. 4/2008 o príspevkoch 
na čiastočnú úhradu nákladov v 
školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Ban-
ská Štiavnica s účinnosťou od 1. 1. 
2010.

4. Projekt „Podpora odborného 
rastu zamestnancov školy“

MsZ
A. schvaľuje
spolufi nancovanie projektu 

„Podpora odborného rastu za-
mestnancov školy“ ZŠ J. Horáka  
vo výške 20 % z celkovej sumy 
60.000,- €, čo predstavuje spoluú-
časť 12.000,- €, z toho spoluúčasť 
vo výške 6.000 € bude uhradená 
rozpočtovým opatrením z rozpoč-
tu mesta na rok 2009 presunom z 
položiek:

- výkup pozemkov vo výške 
2000 €

- oprava radnice vo výške 4000€
6.000 € bude uhradené z roz-

počtu ZŠ Jozefa Horáka v Banskej 
Štiavnici. 

5. Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka – 
zvýšenie rozpočtu 

MsZ
A. berie na vedomie 
Správu o zdôvodnení potreby 

ďalších prác na stavbu „Rekon-
štrukcia ZŠ J. Horáka, Banská 
Štiavnica“. 

B. schvaľuje

zvýšenie rozpočtu na stavbu 
„Rekonštrukcia školy ZŠ J. Horá-
ka, Banská Štiavnica“ o sumu 91 
511,44 € / 2 756873,64 Sk.

C. ukladá
MsÚ Banská Štiavnica povin-

nosť zapracovať do rozpočtu na 
rok 2010 zvýšenie  sumy na stavbu 
„Rekonštrukcia školy ZŠ J. Horá-
ka, Banská Štiavnica“ o 91 511,44 
€ / 2 756873,64 Sk“.

6. Návrh zápisu do kroniky mes-
ta Banská Štiavnica za rok 2004

MsZ
A. schvaľuje 
návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2004.
7. Návrh zápisu do kroniky mes-

ta Banská Štiavnica za rok 2008
MsZ
A. schvaľuje
návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2008.
 8. Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica
a) Ponuka prebytočného majet-

ku štátu – byty na Nám. sv. Trojice 
č. 15

MsZ
A. schvaľuje
1. prevod nehnuteľného majetku 

do majetku Mesta Banská Štiavni-
ca a to:

a) byt č. 13 nachádzajúci sa na 
1. posch. bytového domu, na Nám. 
sv. Trojice č. 15, 

b) byt č. 32 nachádzajúci sa na 3. 
posch.  bytového domu, na Nám. 
sv. Trojice č.15, 

c) byt č. 42 nachádzajúci sa na 
4. posch. bytového domu, na Nám. 
sv. Trojice č. 15, 

za kúpnu cenu stanovenú doho-
dou vo výške  50 % zo zostatkovej 
ceny majetku ku dňu prevodu ne-
hnuteľného majetku.

2. verejnoprospešný účel vyu-
žitia kupovaného nehnuteľného 
majetku špecifi kovaného   v bode 
1 tohto uznesenia, na dobu mini-
málne 5 rokov odo dňa nadobud-
nutia vlastníckeho práva kupujú-
cim, s využitím nájomných bytov 
pre uspokojenie bytových potrieb 
tých, ktorí vykonávajú práce alebo 
služby nevyhnutné pre obec.

3.  zriadenie predkupného práva 
ako vecného práva v prospech SR 
a to na dobu určitú 5 rokov odo 
dňa nadobudnutia vlastníckeho 
práva kupujúcim Mestom Banská 
Štiavnica.

 b) Rozhodnutie o prebytočnosti 

majetku obce a schválenie zámeru 
predaja, kotolňa DM II

MsZ
v súlade so Zásadami  hospo-

dárenia s majetkom Mesta Banská 
Štiavnica

1. určuje, že  nehnuteľný ma-
jetok mesta v prospech vlastníka  
Mesta Banská Štiavnica ako budo-
va technickej vybavenosti kotolňe 
k DM II súp. č. 1686 a pozemok p. 
č. C-KN 1670 vo výmere 1731 m2  
zastavané plochy a nádvoria sa stá-
va prebytočným majetkom mesta.

2. poveruje
MsÚ, aby zabezpečil vypracova-

nie znaleckého posudku na stano-
venie

všeobecnej hodnoty majetku 
obce uvedeného v bode 1. 

c) Návrh Zmluvy o budúcej 
zmluve pre STU Bratislava na 
prenájom časti Rubigallu pre Cen-
trum excelencie – Informačné 
a referenčné centrum výskumu 
hmotného, kultúrneho dedičstva 

MsZ
v súlade s príslušnými ustanove-

niami Zásad hospodárenia s ma-
jetkom Mesta Banská Štiavnica

A. určuje
využitie objektu Rubigall na 

účely kultúry a vzdelávania, čím 
je splnená podmienka osobitného 
zreteľa

B. schvaľuje
1. zmluvu o budúcej nájomnej 

zmluve na prenájom nebytových 
priestorov v objekte na Nám. sv. 
Trojice č. 3 v B. Štiavnici, pre STU 
v Bratislave, s podmienkami:

a) nájomná zmluva bude uza-
tvorená na dobu 30 rokov s účelom 
využitia výlučne pre potreby Cen-
tra excelencie výskumu hmotného 
kultúrneho dedičstva. 

b) ročný nájom bude stanovený 
dohodou vo výške 13.300 €

c) nájomca stavebné úpravy 
prenajatých priestorov v súlade s 
vydaným stavebným povolením 
urobí na vlastné náklady

d) skutočné a preukázané nákla-
dy na stavebné úpravy budú zapo-
čítané ako splátka nájomného za 
prislúchajúce roky doby nájmu.

d) Návrh na navrátenie nehnu-
teľností do vlastníctva Mesta Ban-
ská Štiavnica 

MsZ 
A. schvaľuje
usporiadanie vlastníckych vzťa-

hov a navrátenie nehnuteľností 

– pozemkov v prospech Ing. Sta-
nislava Krištoff a, Staronová 2/B, 
Banská Štiavnica do vlastníctva 
Mesta Banská Štiavnica.

9. Kanalizácie v Pamiatkovej re-
zervácii mesta Banská Štiavnica 

MsZ
A. berie na vedomie
Správu o zdôvodnení potreby 

vybudovať kanalizácie na území 
Pamiatkovej rezervácie mesta Ban-
ská Štiavnica.

B. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v 

rámci Operačného programu Život-
né prostredie (OPŽP) 2007 - 2013 
– Prioritná os 1: INTEGROVANÁ  
OCHRANA A RACIONÁ LNE 
VYUŽÍ VANIE VÔD,  kód výzvy: 
OPŽP-PO1-09-3 

2. orgánu Ministerstvo životné-
ho prostredia SR (MŽP SR),  na 
realizáciu projektu „Banská Štiav-
nica - kanalizácia v mestskej pa-
miatkovej rezervácii“, kde je:

- Celková výška výdavkov na 
projekt: 1 350 843,81 € 

- Celková výška oprávnených 
výdavkov na projekt: 1 350 843,81 
€

- Výška spolufi nancovania 
projektu žiadateľom z celkových 
oprávnených výdavkov:  71 342.81 
€

2. Zabezpečenie povinného spo-
lufi nancovania projektu z vlast-
ných zdrojov mesta Banská Štiav-
nica.

3. Zabezpečenie realizácie pro-
jektu po schválení žiadosti o nená-
vratný fi nančný príspevok. 

MsÚ

Mimoriadne zasadnutie MsZ

Inzercia
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Posledný rok sa v Materskej škole 
na ulici Bratská (sídlisko Drieňová) 
niesol v znamení mnohých zmien. 
Škôlkári začali triediť odpad (papier, 
sklo, viacvrstvové obaly...). Vysadili 
si nové stromčeky, kvety a bylinky, 
o ktoré sa starajú. Svojpomocne si 
postupne upravujú školský dvor. V 
rámci pitného režimu zaviedli po 
triedach pitie čistej vody, príp. v 
zimnom období nesladených ale-
bo len mierne osladených čajov. 
Pozornejšie sledujú spotrebu vody 
a energie. Na budove škôlky sú vy-
menené okná, čo im pomáha šetriť. 
Jednu z miestností prebudovali na 
environmentálnu učebňu, kde deti 
pracujú s prírodninami a prebieha-
jú tu rôzne aktivity... a takto by sme 
mohli pokračovať s opisom jednot-
livých opatrení a krokov, ktoré pri-
viedli škôlku po splnení všetkých 
kritérií ku získaniu certifi kátu „Ze-
lená škola“. Drieňovská škôlka sa 
tak pripojila k 91 materským, zá-
kladným, stredným a špeciálnym 
školám na Slovensku. Spoznáte ich 
podľa rovnakej vlajky nielen u nás, 
ale aj v zahraničí, lebo naše Zelené 
školy sú súčasťou celosvetovej  siete 
medzinárodného programu „Eco-
schools“ celkovo v 44 krajinách 
(viac o programe na www.zelena-
skola.sk).

Zaslúženú vlajku na drieňovskú 
škôlku vztýčili za potlesku detí  a 
hudobnej produkcie pána  Turčana 
26. 11. riaditeľka materskej školy 
Jana Kruteková a primátor Banskej 
Štiavnice Pavol Balžanka. Na tejto 
milej akcii sa zúčastnili aj prvá-
čikovia zo Základnej školy Jozefa 
Kollára, ktorí minulý rok v projekte 
pracovali, pán poslanec Beňo, pani 
riaditeľka a zástupkyňa z Materskej 
školy na Križovatke, Ing. Veverka 
(Technické služby), zamestnanci 
škôlky, rodičia a ďalší hostia. Po-
čas tejto slávnosti sa mi pred oča-
mi premietali jednotlivé obrazy za 
posledný rok. Prvá návšteva škôlky. 
Rozhovory s vedením a koordi-

nátorkou. Prvé kroky k zmenám. 
Radosť, keď sa darilo či keď rodičia 
chválili realizované aktivity. Smú-
tok, keď nepochopiteľne chýbala as-
poň morálna podpora z niektorých 
miest. Viete, program Zelená škola 
nie je súťažou. Ani sa s ňou nespá-
ja nejaký balík peňazí... Je to dob-
rovoľná cesta postupnej premeny. 
Premeny nielen v prevádzke škôl-
ky, v interiéri, na školskom dvore, 
v jedálni, ale najmä vo výchovnom 
pôsobení  a postupnom premieňa-
ní prístupu k prostrediu, v ktorom 
žijeme – detí, zamestnanci, rodi-
čia, obyvateľia. Rada by som škôlke 
poblahoželala za odvahu kráčať po 
tejto ceste. Verím, že výsledky budú 
v meste Banská Štiavnica viditeľné 
o pár rokov. Práca škôlky nekončí, 
skôr naopak. 

Od septembra 2009 sa v progra-
me Zelená škola menili podmien-
ky získania certifi kátu – presúva 
sa viac iniciatívy priamo na školy, 
podmienkou je realizovať zmeny 
participatívne. Materská škola si už 
v súlade s novými pravidlami zosta-
vila kolégium Zelenej školy, ktorej 
nadpolovičnú väčšinu tvoria rodi-
čia a spracovala audit pre predpísa-
né oblasti Odpady, Voda, Energia, 

Zeleň a ochrana prírody, Doprava a 
pod. Kolégium aktuálne pracuje na 
zostavení akčného plánu pre zvole-
nú ťažiskovú oblasť „Zeleň a ochra-
na prírody“, v rámci ktorého by sa 
mali vybudovať na školskom dvore 
bylinková špirála, vyvýšené hriadky 
(tzv. kľúčové dierky), vysadiť ovoc-
né stromy a kry, vymeniť hracie 
prvky, vytvoriť oddychovú zónu, 
ako aj realizovať aktivity zamerané 
na ochranu prírody. Po Vianociach 
sa začnú realizovať  naplánova-
né aktivity (prepojené na Školský 
vzdelávací program), postupne sa 
bude monitorovať plnenie plánu... a 
toto všetko bude fungovať len ako 
výsledok spolupráce. Verím, že sa 
škôlke bude dariť aj v nasledujúcom 
období. 

Dovoľte mi na záver za všetko 
úsilie a energiu zablahoželať ria-
diteľke škôlky Janke Krutekovej, 
koordinátorke programu Zdenke 
Hullovej, pani učiteľkám, vedúcej 
školskej jedálne p. Buzalkovej s jej 
tímom kucháriek, pani upratovač-
kám, pánovi údržbárovi Ruskovi, 
Ing. Veverkovi, rodičom a samo-
zrejme deťom.

Zuzana Gallayová

konzultantka programu Zelená škola

Naša škola v medzinárodnej sieti „Eco-schools“

26. novembra 2009 sa v 
priestoroch koncertnej miest-
nosti Základnej umeleckej školy 
v Banskej Štiavnici o 14,30 hod. 
uskutočnila beseda, ktorej uspo-
riadateľom  bol miestny Zväz 
telesne postihnutých. Vzácnymi 
hosťami, ktorí prijali pozvanie 
boli p. PhDr. Bohumír Bachra-
tý, CSc. a akademický sochár 
Vladimír Oravec. Obaja pro-
tagonisti veľmi zaujímavým a 
pútavým spôsobom. V jednej a 
pol hodinovej debate odpovedali 
na otázky prítomných, priblížili 
svoju tvorbu, pôsobenie, čin-
nosť niektorých druhov umenia 
v rôznych časových obdobiach a 
zodpovedali na ďalší okruh tém. 
Bolo to veľmi vydarené stretnu-
tie, plné otázok i obsiahlych od-
povedí. Za nezištné poskytnutie 
priestorov patrí poďakovanie ria-
diteľovi ZUŠ p. Pavlovi Macáko-
vi a vedeniu školy. Na záver boli 
účastníci v krátkosti oboznámení 
s obsahom medzinárodnej ve-
deckej konferencie z 25. – 26. 11. 
2009 „Cintoríny Zvonový vŕšok v 
kontexte kultúrneho dedičstva“.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Beseda s...

1.str. ktorým nie je ľahostaj-
ný stav a vzhľad prostredia, v kto-
rom žijú. Považujem túto cenu za 
úprimné ohodnotenie významu 
nášho mesta svetového dedičstva 
a potvrdenie toho, že rast záujmu 
turistov oň je oprávnený a odzr-
kadľuje efektívnu prácu Mesta a 

občanov žijúcich v ňom.“ 
Okrem B. Štiavnice si ocenenia 

na tejto slávnosti prevzali aj Trna-
va za obnovu Radnice, Železiarne 
Podbrezová za hrad Ľupča a za 
obnovu kaplnky a premoštránsky 
kostol v Košiciach za reštaurovanie 
fasád a veží. MK SR pri príprave 

súťaže spolupracovalo s vedeckými 
a odbornými inštitúciami z oblasti 
ochrany pamiatkového fondu a s 
partnermi súťaže, ktorými sú SPP, 
a.s., Nadácia SPP a Združenie his-
torických miest a obcí SR.

red

Významné ocenenie pre Štiavnicu

Krémová tekvicová polievka

POTREBNÉ PRÍSADY

Tekvica, 3 mrkvy, môže byť aj 
petržlen, 1 cibuľa, 1 kávová lyžič-
ka curry korenie, 1/4 kávovej ly-
žičky mletého zázvoru, soľ , štip-
ka mletého korenia, 2 cm prúžok 
masla (nie margarín), 2 dcl smo-
tany - tekutej, tekvicový olej

POSTUP PRÍPRAVY
Vnútro tekvice treba očistiť od 

semienok a pekne ho nakrájať na 
drobné kúsky. Do hrnca dáme 
rozohriať olej na ktorom orestu-
jeme nadrobno nakrájanú cibuľ-
ku. Pridáme mrkvu, petržlen a 
tekvicu. Zeleniny musí byť  tak 
do 3/4 hrnca. Do orestovanej ze-
leniny pridáme vodu okoreníme 
a osolíme podľa chuti, curry a zá-
zvor podľa rozpisu a necháme va-
riť domäkka. Zmäknutú zeleninu 
vymixujeme dohladka, pridáme 
kocku masla a smotanu a nechá-
me prejsť za stáleho miešania va-
rom. Takto pripravenú polievku 
môžeme podávať s kopčekom 
pochúťkovej smotany a pofŕkanú 
tekvicovým olejom.

Ing. Viera Baksová

Varenie s hotelkou
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Slávnostné vztýčenie vlajky Zelená Škola v MŠ Bratská ul.
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Fakulta architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Brati-
slave a Mestský úrad Banská 
Štiavnica usporiadali v dňoch 
25.-26.novembra medziná-
rodnú vedeckú konferenciu na 
tému Cintoríny v kontexte kul-
túrneho dedičstva. Experimen-
tálne spracovanie komplexného 
návrhu kultúrnej i technickej 
rehabilitácie historického cin-
torína Zvonový vŕšok v Banskej 
Štiavnici, bol hlavným cieľom 
projektu, ktorý počas dvoch 
dní hodnotili špičkoví domáci aj 
zahraniční odborníci.

Cintoríny predstavujú špecifi c-
ký model spoločenstva obyvateľov 
miest, multikulturálnych vzťahov, 
etických a estetických prejavov 
miestnej komunity. Využitie tohto 
kultúrno-historického dedičstva 
v súčasnej spoločnosti je jednou 
z principiálnych požiadaviek mo-
dernej pamiatkovej starostlivosti 

formulovaných i na medzinárodnej 
úrovni. V teórii a v praxi pamiat-
kovej starostlivosti sa týmto pamä-
tihodnostiam nevenuje dostatočná 
pozornosť. Úlohou konferencie bolo 
iniciovať diskusiu o súvisiacich otáz-
kach a poskytnúť podnety a inšpirá-
cie na kultúrno-spoločenskú rehabi-
litáciu cintorínov, ich zapojenie do 
aktuálnych programov sociálneho a 
kultúrneho rozvoja. 

Po príhovore primátora mesta 
Mgr.Pavla Balžanku a zdôvodnení 
účasti Fakulty architektúry STU na 
riešení vedecko-výskumných úloh 
programov VEGA a KEGA MŠ SR, 
s ktorým vystúpil prof. Ing. arch. 
Peter Vodrážka, PhD. Okrem iného 
vyzdvihol prácu Ing. Kataríny Voš-
kovej, nominovanej na cenu Vedec 
roka 2008. Pani prednostka Msú 
Mgr. Nadežda Babjaková ocenila 
význam a prínos takýchto projektov 
pre Banskú Štiavnicu a poďakovala 
najmä doc. Ing. Eve Kráľovej, PhD. a 
Ing. arch. Laure Gressnerovej. PhD. 

za doterajšiu spoluprácu. Záujem 
vzdelaných ľudí o naše mesto, ich 
profesionálne i osobné väzby boli 
vždy veľkým prínosom. Banská 
Štiavnica má v súčasnosti 14 cinto-
rínov.

Z nesmierne bohatého progra-
mu konferencie spomeniem aspoň 
niekoľko hlavných tém. Metodika 
vyhodnotenia cintorínov a identi-
fi kácia hrobov, doterajšie výsledky 
výskumu v lokalite Zvonový vŕšok, 
špecifi ka geodetického zamerania 
prírodných cintorínov, dendrologic-
ké vyhodnotenie areálu cintorína, 
historicko-etnologické aspekty vý-
skumu, vznik a genéza Zvonového 
vŕška, urbanisticko-historický vývoj 
lokality a jej zapojenie do širších 
vzťahov mesta, výtvarné prejavy, 
emocionálne hodnoty architektúry a 
krajiny, výtvarné dielo v prírodnom 
prostredí, historický význam osob-
ností pochovaných na banskoštiav-
nických cintorínoch a iné témy. Po-
zitívny postoj s prísľubom pomoci 

vyjadrila v mene Evanjelickej cirkvi 
v B. Štiavnici pani Ľudmila Blašková. 
Možno trochu širší časový priestor 
by si bola zaslúžila diskusia, ktorá 
sa javila ako veľmi živá a prínosná. 
Súčasťou konferencie bola aj verni-
sáž výstavy v kaplnke Kammerhof-
fu, ktorú úvodným slovom otvorili 
PhDr. Bohumír Bachratý, Csc. ,doc. 
akad. sochárka Gabriela Gaspárová- 
Illéšová a svojou poéziou prispela 
Janka Bernáthová. Výstava bude ve-
rejnosti sprístupnená do konca de-
cembra. Na záver si dovolím citovať 
slová pána Bachratého.

,,Možno práve cez nemé zvonice 
počujeme v duši tú pravú melódiu 
cintorínov- rekviem. Verím, že pro-
jekt a jeho výsledky v rovine histo-
rickej, kultúrnej i duchovnej, spolu s 
podielom architektúry a výtvarných 
disciplín oživí dosť ,,mŕtve“ vzťahy 
našej, spoločnosti k našim predkom 
a k miestam ich posledného odpo-
činku.“

J. Bernáthová

Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva

17. novembra 2009, 6.30 h, 
hmlisté, sychravé, nehostinné 
ráno. Skupinka pedagógov 
SPŠ S. Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici na čele s jej riadite-
ľom Ing. Jánom Totkovičom, sa 
vydáva na cestu za umením.

Cieľ: „hlavné mesto renesancie“ 
týchto dní – Budapešť. V duchu 
výroku veľmajstra renesancie Le-
onarda da Vinciho: „Maliarstvo je 
kľúčom k poznaniu, pretože sa usi-
luje zrakom najdokonalejšie vnímať 
vonkajší svet“, sa chystáme objavo-
vať krásu. O pár hodín stojíme pred 
majestátnym stánkom Múzea krás-
nych umení v Budapešti.

Skutočnosť predčila naše oča-
kávania – 130 umeleckých diel, 80 
talianskych majstrov. 200 rokov, 
ktoré uplynulo medzi Botticellim a 
Tizianom.

Galéria Uffi  zzi vo Florencii, Lo-
uvre v Paríži, National Gallery v 
Londýne a vo Washingtone, Met-
ropolitan v New Yorku, Prado v 
Madride, Borghese – v Ríme – top 
galérie sveta v jednom priestore. 
Tí šťastnejší z nás niektoré galérie 
navštívili, ostatní sme poznali naj-
známejšie diela z kníh a fi lmových 

dokumentov. Podľa slov kurátora 
výstavy sme sa ocitli vo svete „pre-
tlaku európskeho génia talianskej 
renesancie.“ Cez ochranné klima-
tizačné zariadenie vstupujeme do 
výstavných priestorov. Ticho úžas-
ne nasvietených obrazov umož-
ňuje vložiť medzi diváka a obraz 
nehmotný, ale vnímateľný závoj 
atmosféry doby.

Zážitok zo stretnutia násobí skve-
lý výklad kolegyne Mgr. art. Eleny 
Rajčanovej. Emblémom výstavy je 
portrét L. da Vinciho _Dáma s hra-
nostajom“, jedného z hlavných diel 
božského Leonarda. V súčasnosti 
je majetkom Národného múzea v 
Krakowe, odtiaľ putoval poistený 
na astronomickú sumu – 80 miliárd 
forintov (10 miliárd Sk -  33,3 mili-
óna eur) do Budapešti sprevádzaný 
policajnou a vojenskou eskortou. 
Poliaci sa málokedy lúčia so svo-
jím najcennejším obrazom. Priam 
renesančná vynaliezavosť bola po-
trebná na zapožičanie obrazu. (V 
Európe ho vystavovali len jediný 
raz – v Taliansku.)

V rámci diplomatických roko-
vaní zabral až argument o pomoci 
maďarských rodín, ktoré prichýlili 
a zachránili počas druhej svetovej 

vojny okolo 100-tisíc Poliakov.
Aj takto sa „handluje“ pri prípra-

ve veľkých umeleckých projektov. 
Malý veľký portrét Dámy s hra-
nostajom (olej na dreve s rozmermi 
53,4 x 39,3 cm) nás vtiahol do svoj-
ho podmanivého sveta. Spolu s die-
lami Sandra Botticelliho, Raff aella, 
Veroneseho, Tintoretta, Tiziana a 
ďalších.

Renesancia zobrazuje krásu i 
silu človeka, jeho neskrotnú po-
vahu i prirodzenú čistotu. Stalo sa 
tradíciou, že vedenie našej školy 
umožňuje vyučujúcim umeleckých 
predmetov stretnutia s originálmi 
umeleckých diel na veľkých projek-

toch Múzea krásnych umení v Bu-
dapešti, v Krakowe, Viedni.

V týchto dňoch jedine Viedeň 
ako dedička cisárskych zbierok 
konkuruje Múzeu krásnych umení 
v Budapešti.

Začína advent, spomaľme v 
predvianočnom zhone. Majstri a 
inštitúcie, ktoré zapožičali diela sú 
garanciou, že každý z návštevníkov 
zažije fantastický zážitok, sľubuje 
kurátor výstavy Lászlo Baán. (Pre 
tých, ktorí by radi prišli, pripomí-
name, že výstava je otvorená do 14. 
02. 2010 denne od 10.00 – 18.00 h, 
okrem pondelka).

Mgr. B. Chrienová

Diela od Botticelliho po Tiziana
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Pedagógovia SPŠ S. Mikovíniho sa vydali na cestu za umením 
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Pozvánky
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že je znovu možné vyu-
žívať 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

Túlavá labka
PROSBA !!! SÚRNE - Prosíme 

dobrých ľudí, či človeka o pomoc s 
pooperačnou starostlivosťou o suč-
ku nižšieho vzrastu, neagresívnu, 
priateľskú. 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.tulava-

labka.sk, tulavalabka@gmail.com. 

Poďakovanie

Milí spoluobčania, chcem sa 
poďakovať prostredníctvom Štiav-
nických novín všetkým svojim voli-
čom, ktorí ma  volili 14.novembra a 
tiež tým podporili stranu Sloboda a 
Solidarita, ktorej som sympatizant-
kou.

Miriam Ďuricová

Spomienky

„To dobré srdce, čo pre nás bilo,
navždy zrazu doslúžilo.
Prečo tak rýchlo a nečakane,
Už nepocítime Tvoje teplé dlane.
Zostala bolesť, smútok v duši
a veľa sĺz, čo nikto neosuší.
Kytičku kvetov na hrob dáme
a s láskou všetci spomíname.“
Dňa 25.10.2009 nás navždy 

opustila naša drahá mamka, man-
želka, dcéra, sestra, švagriná a teta 
Veronika Binderová. Ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a 
známym, ktorí sa s ňou prišli roz-
lúčiť na poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

Dňa 23.11. 
2009 nás vo 
veku 63 rokov 
náhle a navždy  
opustila naša 
milovaná man-
želka, mamka, stará mamka 
a sestra Anna Cibulková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Smútiaca 
rodina. Zároveň ďakujeme 
záchranárom z rýchlej zdra-
votnej pomoci za veľkú snahu 
zachrániť jej slabé srdiečko 
a pohrebnej službe Requiem 
za dôstojnú rozlúčku. Ďaku-
jeme. 

Na Slovensku, ale ani v Európe 
niet takej významnej obce, akou 
bola v minulosti obec Štiavnické 
Bane, ktorá sa nachádza neďale-
ko Banskej Štiavnice. Jej vznik i 
najväčší rozvoj v stredoveku i no-
voveku súvisel s baníctvom. Bola 
tu po viacero stáročí grandiózna 
ťažba zlata a striebra ako v má-
loktorej lokalite Európy. Pôsobili 
tu svetoznámi vedci, vynálezci a 
konštruktéri. Zrodilo sa tu viacero 
svetových vynálezov a dodnes sa 
tu nachádza v intraviláne a extra-
viláne obce množstvo pamätníkov 
na niekdajšiu svetoznámu minu-

losť tejto obce. 
O tomto všetkom hovorí už 2. 

rozšírené a upravené vydanie pub-
likácie Vojtecha Števíka a Ľudmily 
Števíkovej: Obec svetových prven-
stiev Štiavnické Bane Slovenská 
Baňa, ktorá vyšla v októbri 2009.  
1.vydanie vyšlo v r. 1995 a bolo 
veľmi rýchlo rozpredané. Publiká-
ciu, ktorá má 246 strán, je bohato 
ilustrovaná vzácnymi historickými 
reprodukciami a má aj obsiah-
le anglické a nemecké resumé si 
môžete zakúpiť, alebo objednať 
na Obecnom úrade v Štiavnických 
Baniach. Ján Novák   

Publikácia o Štiavnických Baniach

Dňa 2. de-
cembra 2009 
uplynulo 5 ro-
kov, čo nás na-
vždy opustil manžel a ocko 
Jozef Vavrinec. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme. Man-
želka a dcéra.

Oznámenie o konaní dražby

Dražobná spoločnosť BEK 
s.r.o., so sídlom : ul. 29. augusta č. 
16, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 
36 756 318 vyhlasuje dražbu ne-
hnuteľností : pozemok parcelné 
číslo 773/3 – orná pôda o výmere 
296 m2 a pozemok parcelné číslo 
5682/14 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 75 m2,  zapísané 
v katastri nehnuteľností vedenom 
na Katastrálnom úrade v Banskej 
Bystrici - Správa katastra Banská 
Štiavnica, katastrálne územie 
Banská Štiavnica,  na liste vlast-
níctva LV č. 5824.

Termín konania dražby :  
21.12.2009 o 14.00 hod.

Miesto konania dražby : 
Advokátska kancelária, JUDr. 

Marica Koreňová, advokát,  J. 
Cikkera č. 8, 974 01 Banská Bys-
trica

Najnižšie podanie :  9.400,- €
Bližšie info na : 0905 883 946

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 vianočný punč.

V stánku sa do začiatku Vianoc 
pri predaji vystriedajú všetci členo-
via Lions klubu – B. Štiavnica. Vare-
nie punču a jeho predaj zabezpeču-
jeme v spolupráci so SOŠ obchodu 
a služieb v Banskej 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

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 ale- 
bo kancelárske 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

Predám na 90% prerobený  
trojizbový byt na sídlisku Drie-
ňová, cena 33 000 EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 687 462

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

Inzercia
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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

V dňoch 9.-10.12. 2009 bude 
v priestoroch Rytierskej sály v 
Starom zámku akcia Stretnutie 
generácií. Stretnú sa tu seniori 
z Domova Márie, členovia Klu-
bu dôchodcov a Živeny s deťmi 
banskoštiavnických škôl a s 
našimi vzácnymi hosťami. 

Akcia sa môže uskutočniť len na 
základe dobrej spolupráce s učin-
kujúcimi: Texasky - p. K. Berešíko-
vá, Úsmev Hodruša-Hámre – p. M. 
Holubová, študenti Gymnázia A. 
Kmeťa v Banskej Štiavnici – riadi-
teľka PhDr. R. Mikulášová, Mgr. J. 

Surovcová, a tiež so vzácnymi hos-
ťami: Ing. J. Čabák, Ing. R. Kaňa, 
p. J. Osvald, Mgr. M. Macharík. Aj 
týmto aspoň takto vyslovujem ešte 
raz veľké ďakujem. Okrem toho 
akciu fi nančne podporili: primátor 
mesta Banskej Štiavnice - Mgr. P. 
Balžanka, Str. odb. škola obchodu 
a služieb -Povrazník, riaditeľka 
PhDr. V. Gregáňová, fi rma Simkor 
– p. M. Šimek, reštaurácia Galery – 
p. Ľ. Barák, Potraviny – p. P. Ernek, 
Zelovoc – p. R. Antolová. Vďaka za 
pomoc pri organizácii akcie patrí 
aj riaditeľke Domova Mária, PhDr. 
V. Chladnej, p. Boroškovej z Klubu 

dôchodcov a p. Šámovej zo Žive-
ny.

Uskutočnenie akcie dokazu-
je spolupatričnosť a ľudskosť 
všetkých zúčastnených.

Program bude prebiehať v 
priestoroch Rytierskej sály, kde 
sme pripravili v rámci už vianoč-
nej atmosféry stromček, štedrove-
černý stôl, množstvo muzeálnych 
predmetov vo forme darčekov pre 
deti i seniorov. Verím, že nebude 
chýbať dobrá nálada a dobrý pocit 
všetkých zúčastnených. 

Mgr. E. Lovásová

Stretnutie generácií v Starom zámku

Fakulta architektúry STU v 
septembri 2007 zorganizovala 
v Banskej Štiavnici medziná-
rodný študentský workshop 
a vedecké kolokvium Ban-
skoštiavnická kalvária – per-
spektívy revitalizácie.  Pri tejto 
príležitosti sa uskutočnil prvý 
podrobnejší monitoring stavu 
25 objektov tejto barokovej 
sakrálnej pamiatky s výnimoč-
nou architektonickou kvalitou, 
v nedávnej minulosti, žiaľ, 
vydrancovanej. Zhromaždené 
archívne materiály sa potom 
porovnali so súčasným stavom, 
sformulovali sa problémy 
a načrtli možné riešenia na 
revitalizáciu Kalvárie. Pôvodný 
obsah tohto aj turisticky príťaž-
livého celku, unikátna forma 
vzájomného prepojenia jeho 
spirituality a architektonického 
stvárnenia, ostávali však náv-
števníkovi neprístupné. 

S rozbiehajúcou sa revitalizáciou 
Kalvárie a so silnejúcim záujmom 
verejnosti o ňu, vystúpil tento ne-
dostatok do popredia s osobitnou 
naliehavosťou. Postupne sa zrodilo 
rozhodnutie priblížiť pôvodný ob-
sah, ale aj vzhľad objektov Kalvárie 
v podobe knižky určenej širokej 
verejnosti. Výsledkom je  odborno-
popularizačný sprievodca Putova-
nie Banskoštiavnickou kalváriou. 
Publikácia, prirodzene, refl ektuje 
súčasný stav komplexu, ale jej au-
tori, opierajúc sa o archívnu do-
kumentáciu, v primeranej miere 
rekonštruovali  pôvodný význam a 
duchovný odkaz Kalvárie tak, ako 
ho vyjadrovala jej architektonická 
symbolika  a stvárnenie interiérov.

Východiskom knižného puto-
vania po jednotlivých kaplnkách a 
kostoloch je liturgická postupnosť, 
ktorú vyjadrujú. V sprievodcovi 
sa vo veľkej miere opiera o svieže 
akvarelové ilustrácie všetkých ob-

jektov autora Marcela 
Mészárosa, čerstvého ab-
solventa Fakulty architek-
túry STU. Rovnocenným 
prvkom vizuálnej infor-
mácie sú profesionálne 
snímky najmä reliéfov z 
kaplniek fotografa Marti-
na Marenčina. 

Hlavným inšpirač-
ným zdrojom textovej 
časti publikácie (popri 
príležitostných prácach, 
ktoré vyšli v rokoch 1991 
a 2001) bola doteraz naj-

rozsiahlejšia kniha o Banskoštiav-
nickej kalvárii, ktorú s láskou 
zostavil a roku 1901 v štiavnickej 
Joergesovej tlačiarni vydal farár 
z Banskej Belej Árpád Hidvéghy:  
Štiavnická kalvária. Ako povsta-
la, ako dnes vyzerá a ako sa na nej 
koná pobožnosť. Podľa vzoru tejto 
knihy aj v Putovaní  je odborný opis 
jednotlivých architektúr a ich vyba-
venia doplnený odkazom na biblic-
ký kontext jednotlivých zastavení 
prostredníctvom citátov zo Starého 
a Nového zákona. 

Texty vznikali v úzkej spolupráci s 
Mgr. Martinom Čičom, historikom 
umenia, ktorý sa Banskoštiavnickej 
kalvárii venuje už niekoľko rokov a 
jej obsah fundovane vyložil v kni-
he Kalvárie a krížové cesty na Slo-
vensku (vydal Pamiatkový úrad SR 
roku 2002). O  defi nitívnu podobu 
Putovania sa zaslúžil jeho redaktor 
Ján Roháč (ktorý spolupracoval aj 
pri vydaní brožúry o Kalvárii roku 
2001). 

Publikáciu Putovanie Ban-
skoštiavnickou kalváriou vydali 
v septembri 2009 Spolok Banskej 
Štiavnice ´91 a Kalvársky fond s 
fi nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR. Má všetky predpoklady 
na to, aby prispela k lepšiemu po-
znaniu jednej z najvýznamnejších 
barokových pamiatok svojho dru-
hu na Slovensku. Začiatkom roka 
2010 vyjdú aj jej jazykové mutácie: 
nemecká, maďarská a anglická. 

Katarína Vošková

Nová publikácia na svete
Zaujímavá publikácia o putovaní Banskoštiavnickou kalváriou
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Nedeľa 6.12. o 15:00. , Kino Akademik

LOVCI DRAKOV 
Francúzsko / Nemecko / Luxembursko, 2008, 80.min. animovaný pre deti, vstupné: 2 €
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 najrých-
lejší beh svojho života - ten budete nevyhnutne potrebovať, 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 spoločníkov - Gwizda, Lian-Chua a Hectora... 

Štvrtok 10.12. o 18:30. , Filmový Klub OKO

PSYCHO
USA, 1960, čb., 109 min, MP 15, vstupné:2 €, s preukazom FK: 1,50 €
Legendárny thriler „majstra hrôzy“ Alfreda Hitchcocka nakrútený podľa rovnomennej románovej predlohy, vychádzajúcej zo skutočnej udalosti – 
príbehu človeka, ktorý si u seba nechal matkinu zabalzamovanú mŕtvolu. Norman Bates v podaní Anthonyho Perkinsa, tajomný motel a scéna v 
sprche sa navždy zapísali do fi lmovej histórie.

Sobota 12.12. o 18:30. , Kino Akademik 

TOKIO!
Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Južná Kórea, 2008, 110 min, MP 15, vstupné: 2 €
Tri krátke fantastické fi lmy voľne inšpirované Tokiom. Tokio! Je symfóniou troch rozdielnych rytmov refl ektujúcich obraz tejto jedinečnej met-
ropoly. INTERIOR DESIGN – Surrealistická bájka mladého páru, ktorý sa prisťahoval do Tokia, aby našiel svoju budúcnosť. Chlapcove ambície sú 
jasné – chce točiť fi lmy. Dievča sa pretĺka bez kontroly nad svojím životom. Obaja sa pomaly potápajú do obrovského veľkomesta. Všetko sa zmení, 
keď sa osamelé dievča začne meniť na... MERDE – Záhadný muž šíri svojimi iracionálnymi a provokatívnymi činmi paniku v uliciach Tokia. „Netvor 
kanálov“, ako ho označujú médiá, zdvihla vlnu odporu. Nakoniec ho chytia a postavia pred súd, ktorý je rovnako podivný ako on sám. 
SHAKING TOKYO – Hrdinom tretieho príbehu je Hikikomori – ako mnoho iných Japoncov, aj on sa rozhodol zrušiť kontakt s 
vonkajším svetom. Keď však v jeho byte omdlie dievča, ktoré mu prinieslo pizzu, stane sa niečo neuveriteľné – zamiluje 
sa. Dokáže prekročiť hranicu, ktorá ho delí od okolitého sveta? 

Pre všetky deti z Banskej Štiavnice

MIKULÁŠ NA ŠTEFULTOVE
V sobotu 5.12.2009 sa v Kultúrnom dome na Štefultove uskutoční Mikulášsky deň, počas ktorého sú 
pre deti pripravené tvorivé dielne, kultúrny program, fi lmy, hry a sladké prekvapenia za účasti Mikuláša. 
Začiatok podujatia je o 15:00 hod.
Srdečne pozývame všetky detičky stráviť popoludnie plné zábavy ,radosti a smiechu. 
Organizátormi podujatia sú Mesto Banská Štiavnica, ŠK Štefultov, OZ Salamandra, Základná umelecká škola, Informač-
né centrum mladých a SBM. 

V nedeľu 6.12.2009 sa o 15:00 hod, bude v kine Akademik premietať animovaný fi lm pre deti Lovci drakov. 
Vstupné:2 Euro

KINO AKADEMIK

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

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie Krí-
žovky z č. 42/2009 znie: „Žiarlivosť 
má svoje korene skôr v egoizme 
ako v láske.“ Výhercom tento týž-
deň sa stáva Ivan Madara, Dolná 
23, Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme!  redakcia ŠN

V tajničke sa ukrýva aforizmus V. 

Javorského: „Naši nezamestnaní 

sa nemôžu sťažovať na sociálnu 

starostlivosť, veď... (dokončenie v 

tajničke)

A. Poznali, dodaruje, B. Pracuj 

ihlou, hrčka, pátraj, C. Európska 
únia, prístav, mlieko česky, D. Vý-
raz v kartách, vial česky, osobné 
zámeno, E. Bacil, papuľa, novi-
nový stánok, F. Koncovka zdrob-
nenín, osy, primitívna zbraň, G. 
Múti, urán, knižné výtvory, H. 2. 
pád slova rieka, porozdeľuj I. Tep-
lý nápoj, Barbora, Oľga domácky, 
J. 1001 v Ríme, koráb púšte, opil, 
K. Samohláska v slove rys, pila 
pohľadnica, L. Veľká miestnosť, 
hviezda, M. Samohláska v slove 
súd, určené, pozatieraj,

 1. Začiatok tajničky, 2. Ozn. áut 
Španielka a Talianska, výška pri 
úročení, samohlásky v slove ma-
liari, záhrada, 3. Vták, mastná te-
kutina, sekala, 4. Bájkár, malý pes, 
balónik 5. Hlt, koniec tajničky, 6. 

Ozn. ruských lieta-
diel, pochúťky exp., 
Dorota, chyba, 7. 
Pond, sláčik, mesto 
kde j šikmá veža, 
ženské meno, 8. 
Léno odzadu, pred-
ložka, stred slova 
poprite, 9. Stred 
tajničky, objemová 
miera, 10. Jedovatá 
rastlina, zmútila si.

 Pomôcky: Ei, du-
dok, Piza, Sara, kok, 
diela

Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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,,Viem, že v skutočnosti zastaviť 
čas nemožno. Ale možno, aj 
prostredníctvom krehkej básne, 
vniesť do každodenného, 
tvrdého a  uponáhľaného života 
trochu krásy a nehy.“ Tí, ktorí 
poznajú a milujú čaro úprimnej 
poézie Márie Petrovej vedia, 
akého cenného daru sa im do-
stáva v tomto predvianočnom 
čase v podobe novej básnickej 
zbierky. Túžobne očakávanú 
sme ju  uvítali do života 24.no-
vembra 2009 v spoločenskej 
sále SOŠ obchodu a služieb, 
za organizačnej pomoci tejto 
školy, Pohronského osvetového 
strediska, Základnej umeleckej 
školy a Mestskej knižnice v 
Banskej Štiavnici.

Už podľa prvých veršov a tónov  
bolo jasné, že sa pred nami otvára 
večer plný lásky, nostalgických ná-
vratov a nádherných básnických 
obrazov. Až sa mi v ich intenzite a 
pestrosti chcelo požiadať o pár mi-
nút ticha na doznenie pocitov, ktoré 
prebúdzali. Zážitok z precíteného 
prednesu samotnej autorky a zná-
meho banskoštiavnického umelca 
Arpáda Pála prehlbovalo  klavírne 

majstrovstvo p. Irenky Chovanovej. 
Po úvodnom príhovore p. riaditeľky 
SOŠ Viery Gregáňovej  sa slova ujala 
vedúca Mestskej knižnice p. Viera 
Luptáková, ktorá sa pozastavila pri 
niektorých dôležitých medzníkoch 
autorkinho života a tvorby. Nasle-
dovala báseň ako spomienka na 
milovaného otca a jeho srdcu milá 
pieseň Široká cestička v podaní p. 
Chovanovej a spriazneného publika. 
Skúsená recitátorská dvojica nám 
počas večera neraz vohnala do oka 
slzičku dojatia, nastavila zrkadlo aj 
našim vlastným spomienkam, bo-
lestiam, slabostiam, či hriechom, ale 
to všetko s nesmiernou láskou, lebo 

tá je svetlom života a tvorby Márie 
Petrovej. Nesúdi, nekarhá, snaží sa 
pochopiť, pomôcť, odpustiť aj tým, 
ktorí veľmi ublížili a ktorí neraz ani  
sami sebe odpustiť nedokážu. A kto 
má tú česť poznať Máriu Petrovú 
osobne, ten vie, že jej poézia je na-
ozaj čistým a úprimným odzrkad-
lením vlastnej  životnej fi lozofi e. Je 
zázračným elixírom ľudskosti, kto-
rého sa nám dostáva bezplatne, hoc 
jeho cena je nevyčísliteľná.  Mnohé  
básne zhudobnila a počas večera aj 
zaspievala p. Zdenka Koreňová(U 
nás doma, Slnečnice, Loď šťastia, 
Nemusí sa to rýmovať…) Trojka 
je tak trochu rozprávkové číslo, tri 
oriešky, trojruža, tri princezné, či 
sudičky… Aj novú knihu, hoc má 
paradoxne v názve jednotku, uvítali 
do života skromnou a voňavou ma-
joránkou tri úžasné ,,krstné mamy.“ 
Pani Norika Bujnová, pani Vierka 
Gregáňová a pani Gitka Buzalková. 
Popriali jej šťastnú cestu k čitate-
ľom. To najlepšie na;koniec, ako sa 
hovorí. Slávnostný program vyvr-
cholil milým prekvapením, nád-
hernou piesňou Ten čas…v podaní 
Patrície Debnárovej, počas ktorej sa 
pred divákmi odvíjal životný príbeh 
autorky.Za priateľskej pomoci foto-
grafa  Ľubomíra Lužinu a modernej 
techniky sme smeli nahliadnuť do 
vzácnych rodinných albumov, vrátiť 
sa v spomienkach do detstva, mla-
dosti, k ľuďom, ktorých znamienka 
lásky neustále žijú v srdciach tých, 
ktorí nezabudli. Zastavili sme čas…
na (ne)jednu báseň, jedného života. 
Bolo to  krásne. Každý túžil Marike 
poďakovať osobne, kytičkou kve-
tov, teplým slovom. Aj ja som rada 
a pokorne stála v dlhom rade tých, 
ktorí chceli vyjadriť obdiv a vďaku za 
krásny večer, básne, priateľstvo...
Za všetko Janka Bernáthová

KULTÚRA

Inzercia

Inzercia

v Základnej umeleckej škole 
bol veľmi milým a príjemným 
spestrením týchto uponáhľaných 
a aj dosť upršaných a hmlistých 
novembrových dní. 

Tak ako každý rok, aj túto je-
seň prišiel čas zbierania úrody 
talentov, schopností, ale aj driny 
žiakov hudobných odborov ZUŠ, 
ktorí pod vedením svojich peda-
gógov dokážu neuveriteľné veci. 
Kto prišiel 23. 11. 2009 o 15. 30 
hod. do koncertnej triedy ZUŠ, 
mohol sa presvedčiť na vlastné 
uši. Celý program moderovala 
pedagogička spevu Irenka Cho-
vanová, ktorá zároveň famózne 
sprevádzala svojich zverencov 
pri sólových, ale i zborových spe-
voch. Tie sa prelínali s hrou na 
keyboard, klavír, organ, husle, 
fl autu a gitaru od tých najmen-
ších, až po najstarších a najskú-
senejších žiakov. Výber skladieb i 
piesní hladil dušu, no nedalo sa 
iba sentimentálne snívať. Najmä 
keď na scénu nastúpili tí odras-
tenejší. Napríklad keď vynikajúci 
Martin Mikuš čaroval na gitare so 
skladbou Ave Maria, alebo Zuzka 
Dudáková, ktorá úžasne, bez nôt 
predviedla na klavíri Beethovena  
a na organe excelovala Bacho-
vým prelúdiom, alebo Danka 
Chytilová, ktorá skrotila klavír aj 
husle. Škoda, že nemôžem vyme-
novať všetkých, no určite si všetci 
získali náš obdiv! A ten patrí v 
neposlednom rade aj trpezlivým 
pedagógom, ktorí podporujú 
mladé talenty. Preto na záver 
veľké ďakujem posielame práve 
im: Irenke Chovanovej, Zden-
ke Koreňovej, Katke Tuhárskej, 
Ľubomírovi Počaiovi, Michalovi 
Pigošovi, Pavlovi Kružlicovi, p. 
Krnáčikovi, ale aj ostatným, ktorí 
trpezlivým odovzdávaním svo-
jich zručností pomáhajú zalievať 
krehké výhonky talentov našich 
detí.

Už teraz sa tešíme na Mikulášsky, 
aj Vianočný koncert!

Vďační rodičia

Jesenný koncert Prezentácia novej knihy štiavnickej autorky Márie Petrovej

Zastavte čas na jednu báseň

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

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161
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Slávnostné pokrstenie novej publikácie Márie Petrovej
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P o z ý v a m e 
Vás na priateľ-
ský hokejový 
zápas  Sloven-
sko – Česko 
medzi (HK 

Banská Štiavnica – HC Moravská 
Třebová).

Zápas sa uskutoční dňa 
5.12.2009 o 17 hod. na zimnom 
štadióne vo Zvolene. Vstupné je 
bezplatné, preto príďte povzbudiť 
našich hokejistov. Odvoz divákov, 
ktorí majú záujem prísť na tento 
zápas je zabezpečený dvoma au-
tobusmi BEZPLATNE. Odchod 
autobusu bude nasledovný:

1. autobus: 15,20 hod. Šteful-
tov pri hornej krčme

15,30 hod. Medika
15,40 hod. Križovatka pri Bille
2. autobus:  

15,30 hod Drieňová (pri „Zele-
nom dome“)

15,40 hod. Pod Kalváriou
Počas zápasu sa bude predávať 

tombola, ktorá bude vyžrebovaná 
medzi 2-3 tretinou. Cena tombo-
lového lístka je 0,50€. Slovensko 
do toho!

Organizátori 

V. liga v stolnom tenise

LN TRADE opäť víťazne
Družstvo LN TRADE Banská 

Štiavnica zvíťazilo aj v štvrtom 
zápase za sebou, tentokrát 
na stoloch mužstva Vyhne 
"B" a viťazstvom v pomere 
3:15 sa prepracovalo na 2. 
miesto v aktuálnej tabuľke. 
Celé družstvo podalo vý-
borný výkon a v podstate 
od začiatku zápasu bolo o 

víťazovi rozhodnuté. 
Dôležitý zápas čaká hráčov LN 

TRADE už v nedeľu 6.12. - opäť 
na stoloch súpera, proti Seniorom 
Žiaru n.Hronom.

Vyhne "B" - LN TRADE Banská Štiav-
nica 3:15

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

 dvojhry - Sedilek, Prokaj, Martin 
Dobrovič po 4, Laco Dobrovič 1

JS

LN TRADE opäť víťazne
 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

 Určite doteraz najväčším úspe-
chom štiavnického plávania 
v jeho vyše storočnej repre-
zentácii, je zaradenie Denisy 
Tenkelovej, mladej štiavnic-
kej plavkyne do juniorskej 
reprezentácie Slovenska. Stalo 
sa tak na zasadnutí  Výboru – 
Slovenského plaveckého zväzu 
(SPZ) koncom septembra tohto 
roku.

Do reprezentačného družstva sú 
zaradení pretekári, ktorí zaplávali 
v olympijskej disciplíne v období 
1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 na ofi ciál-
nych pretekoch v 25 i 50 m bazéne 
s elektrickou časomierou, výkon na 
úrovni a lepšie ako 660 bodov u ju-
niorov. Bodový výkon je vypočítaný 
zo zaplávaného času a porovnáva sa 
s 1 000 bodovou hodnotou tabuliek 
FINA 2008.

Reprezentácia je otvorený sys-
tém, do ktorého sa dá vstúpiť po 
prehodnotení výkonnosti preteká-
rov k 1. januáru a k 1. aprílu 2009 
na základe splnenia kritérií. Deni-
sa Tenkelová narodená 16. januára 
1995 je najmladšou členkou repre-
zentácie, za ročník 1995 je zatiaľ 
sama. Dosiahla pri svojom štarte 
v Oswiecime, v Poľsku 8.5. 2009 

na 100 m motýlik čas 1:04.98, čo 
je v bodovej hodnote 682 bodov. 
Už niekoľkokrát ofi ciálne repre-
zentovala Slovensko na pretekoch 
v Maďarsku, Poľsku a zúčastnila sa 
aj na EYOF – Európskej olympiáde 
mládeže vo Fínsku v júli tohto roku 
na základe splnenia limitov na túto 
súťaž. Denisa má individuálny záu-
jem o zvyšovanie svojej výkonnosti. 
Doteraz bola 29-krát majsterkou 
Slovenska. Svojím prístupom k tré-
ningu (denne napláva 8 až 11 km) a 
dosiahnutými výsledkami je určite 
aj príkladom pre mladých športov-
cov v našom meste. Spolu s ďalšími 
plavcami nášho Plaveckého klubu 
vzorne reprezentuje naše mesto. 
Stačí sa pozrieť do výsledkov prete-
kov, ktoré obsadzujú plavci Plavec-
kého klubu Banská Štiavnica, ktoré 
sú dostupné na internetovej stránke 
www.swimmsvk.sk, alebo www.
ssopz.sk.

Ako osobné tréner chcel by som 
ešte podotknúť, že Denisa má vy-
tvorené rodinné zázemie, ktoré 
podporuje jej úsilie. I v našom 
meste sú vytvorené podmienky pre 
jej výkonnostný rast, za čo sa ch-
cem zodpovedným predstaviteľom 
nášho mesta poďakovať. Nie je to 
ľahké vytvoriť také podmienky, aby 

v našom meste vyrástli reprezen-
tanti. Nie je to ľahké ani z fi nanč-
ných, ani z priestorových dôvodov 
a myslím si, že ani z personálnych 
dôvodov. Verím, že Denisa nie je 
posledný plavecký reprezentant z 
Banskej Štiavnice. Blízko k tomu 
majú i ďalší plavci Marian Adam-
ský, Monika Maruniaková, Matúš 
Berlanský a možno i ďalší. Prajem 
preto všetkým, nielen Denise, veľa 
chuti do tréningu a kvalitné výkony 
na zimných Majstrovstvách Sloven-
ska v plávaní v decembri tohto roka 
a potom počas celej sezóny v roku 
2010. 

Ing. Ján Čamaj

Konateľ a tréner PK BŠ 

Tenkelová reprezentantka SR v plávaní

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

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

Predám 3-izbový prerobený byt  
na sídlisku Drieňová, cena dohodou. 
Kontakt : 0904 687 462

Predám čiastočne prerobený 2-iz- 

bový byt, cena dohodou, tel.č.: 0944 
151 512 

Predám na 90% prerobený 3-izbo- 
vý byt. Cena 31.500.-EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 405 947

Vymením 2-izbový byt v Banskej  
Štiavnici za 2- izbový byt v Hliníku 
nad Hronom, tel.č.: 0908 823 120

 Predám náhradné diely na Wol- 
swagen Golf 1.6 Diesel, rok 83, Cit-
roen BX 1.9 Diesel, rok 90 a Favorit, 
rok 90, tel.č.: 0908 459 829 

Kúpim staré autobatérie, autovra- 
ky, tel.č.: 0914 138 988

Predám s dopravou roxory a kari- 
siete, tel.č.: 0908 459 829

Predám štiepané krbové drevo s  
dovozom, tel.č.: 0908 459 829

Predám lacno gaučovú súpravu,  
tel.č.: 0917 047 275

Potrebujete si požičať a neviete  
ako nato? Radi Vám poradíme, info: 
0915 543 435

Predám autosedačku – vajíčko, zn.  

Chicco, cena 20 €, tel.č. 0910 968 
422

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 866 945

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

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 pneumatiky, 165/70 R  
13, cena 10€/ks, tel.č.: 0914138 988

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

Predám šalovacie tvárnice 15,  
20, 25, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 
0914 138 988

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

Inzercia

Pozvánka na hokej
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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  

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

Predaj krmív pre zvieratá
Sušené mäsá
Výhoda nemusia sa mraziť
Granule v akcii od 6€/10 kg !!!
Dovoz zdarma 
Preprava autom do 3,5 t za 
najlepšie ceny
Tel.č.: 0907 603 406


