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Štyavnycký Vjanočný jarmok
9. a 10. decembra 2011 sa v 
Kammerhofe bude konať tradičný 
Vianočný jarmok. str.8

Batoh Mikulášskych prekvapení
Radosť deťom prišla spraviť aj pani primátorka, vďaka 
ktorej deti mohli prežiť ten magický moment zažatia 
vianočného stromčeka na Námestí sv. Trojice. str.5
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INZERCIA

LYŽE - SNOWBOARDY
Predaj použitých aj nových lyží, 
snowboardov a dalších 
lyžiarskyh doplnkov

areál bývalej Kvety, 
ul.Školská 36

0918 060 619

Nová Bana

www.lyze-snowboardy.sk

ˇ

´

Prinášame vám rozhovor 
s manažérkou lyžiarskeho 
strediska Salamandra Resort 
p. Dianou Klauzovou.

Kedy otvoríte lyžiarsku sezónu 
vo Vašom stredisku? 
Prípravy na spustenie zimnej se-
zóny 2011/2012 sú v plnom prú-
de, akonáhle to poveternostné pod-
mienky dovolia a lyžiarsky svah 
bude zasnežený po celej dĺžke, spus-
tíme prevádzku.

Odkedy zasnežujete svahy? 
Zasnežovanie ešte nie je spuste-

né, záleží od počasia, chceli by sme 
spustiť v pondelok 5. decembra.

Aké služby budete poskytovať 
pre milovníkov lyžovania? 
Pre našich návštevníkov sú pripra-
vené tieto služby:

požičovňa a servis lyží -
lyžiarska škola a škôlka -
skibusy z Nitry -
Apres ski bufet s terasou -
"Babysitting" na požiadanie -
bezplatné parkoviská z dvoch  -
prístupových ciest Hodruša-
Hámre a Horná Roveň


3.str.

Lyžiarske stredisko Salamandra 
Resort čoskoro v prevádzke

Stolnotenisový sviatok
Stolní tenisti Banskej Štiavnice 
v piatom dvojkole nastúpili 
v prvom zápase proti Loko-
motíve Košice, kde podľa 
očakávania zvíťazili v pomere 
6:2 v zápase, ktorý mal veľmi 
slušnú úroveň. 

Zápas sa začal víťazstvom domá-
cich, keď v štvorhre Hořejší - Lel-
keš zdolali hostí Figeľ – Till pome-

rom 3:0. Ďalej zápas pokračoval v 
dvojhre, kde Lelkš porazil Tilla 3:0, 
Šurka ml. podľahol Hruškovi 0:3 a 
Hořejší porazil Kočkina 3:1. Potom 
za stavu 3:1 pre domácich Šurka 
ml. porazil Tilla 3:0 a dosť nečaka-
ne Lelkeš podľahol Kočkinovi 2:3. V 
posledných dvoch zápasoch porazil 
Hořejší Hrušku 3:0 a Šurka ml. Koč-
kina 3:0. Tým sa zápas ukončil v po-
mere 6:2 pre domácich.

V sobotu domáci tenisti nastúpili 
proti veľkému favoritovi ŠKST Brati-
slava, na ktorý sa prišlo pozrieť 120 
divákov a zápas začali vynikajúco. V 
štvorhre Lelkeš – Hořejší nedali šan-
cu hráčom ŠKST Bai He – Kobes po 
skvelom výkone ich zdolali 3:0. Na 
prvú dvojhru sa za stôl postavil do-
máci Šurka ml. proti skúsenému 
Bai He, ten mu nedal šancu a mladý 
stolný tenista podľahol 0:3. 
11.str.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici na deň 
15. decembra 2011 (štvrtok) o 
13:00. Zasadnutie sa uskutoční v 
zasadacej miestnosti historickej 
radnice, prízemie č.dv. 4. Interpelá-
cie občanov od 15:00. 
Srdečne pozývame!

Nadežda Babiaková
primátorka mesta

POZVÁNKA

Lyžiarske stredisko Salamandra Resort. foto filip kalka

Reštaurácia na Trojici 
vás srdečne pozýva na 

SILVESTROVSKÚ oldies party

SILVESTER na Trojici

cena v predpredaji: 27€/osoba
cena na mieste: 30 €/osoba

rezervácie na tel.č: 0903 766 224

DJ Miloš BAUKO * TOMBOLA
slávnostná večera vo forme bufetu

uzavretá spoločnosť
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

5. decembra
Primátorka mesta sa stretla s  •

obyvateľmi zariadenia sociálnych 
služieb Domov Márie. 

Uskutočnilo sa pravidelné stret- •
nutie starostov obcí okresu.

Účasť na valnom zhromaždení  •
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu regiónu Banská Štiavnica. 

6. decembra 
Slávnostné prijatie bývalých  •

pracovníkov Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici na dôchodku. 

Účasť na poslednej rozlúčke s  •
občiankou nášho mesta p. Mar-
tou Ilavskou.

Zasadnutie prípravného výboru  •
pre zabezpečenie osláv 250. výro-
čia založenia Baníckej akadémie, 
Salamandrových dní 2012 a 5. 
stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska. 

Uskutočnilo sa Mikulášske pod- •
ujatie pre deti zo Šobova.

7. decembra
Účasť na stretnutí s občanmi –  •

obyvateľmi centra mesta v Kul-
túrnom centre.

Zasadnutie mestskej rady. •

8. decembra
Účasť na stretnutí s občanmi –  •

obyvateľmi sídliska Drieňová v 
priestoroch ZŠ J. Kollára.

9. decembra
Stretnutie s obyvateľmi zariadenia  •

sociálnych služieb na Drieňovej. 

10. decembra
Slávnostné prijatie občanov  •

nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová 

Dňa 19. 
novem-
bra 2011 o 
1:20 hliadka 
Mestskej po-
lície v Ban-

skej Štiavnici na Ul. Dolná 3 zis-
tila, že neznáma osoba hlučným 
správaním rušila nočný pokoj, 
požívala alkohol na verejnosti a 
svojím správaním vzbudzovala 
verejné pohoršenie. Menovaný 
na výzvu hliadky, aby upustil od 
svojho protiprávneho konania, 
nereagoval, odmietol preuká-
zať svoju totožnosť, a preto boli 
voči nemu použité donucovacie 
prostriedky a bol predvedený na 
útvar MsPo. Následne bola ziste-
ná totožnosť páchateľa, ktorým 
bol M.J.. M.J. bol postihnutý za 
svoje konanie v zmysle priestup-
kového zákona. 

Dňa 23. novembra 2011 o 
15:55 hliadka Mestskej polície 
počas výkonu služby na Ul. Križo-
vatka v okolí obchodného domu 
Billa zistila, že pri OD - Billa leží 
na zemi neznámy opitý muž. 
Hliadka MsPo zistila totožnosť 
muža, ktorým bol M.K.. Menova-
ný bol za svoje konanie postihnu-
tý v zmysle priestupkového záko-
na a miesto opustil.

Dňa 12. novembra 2011 o 
22:10 hliadka Mestskej polície 
počas hliadkovej služby na sídlis-
ku Drieňová zistila, že na Ul. L. 
Svobodu č. 22 leží na zemi mla-
dý muž, ktorý je silne pod vply-
vom alkoholu. Hliadka na základe 
osobnej a miestnej znalosti spo-
znala muža, ktorým bol M.H.. 
Vzhľadom na to, že M.H. sa sťa-
žoval na bolesti brucha, bola pri-
volaná IRS a vec bola riešená v 
zmysle priestupkového zákona. 

Dňa 24. novembra 2011 o 
14:00 bolo telefonicky oznáme-
né, že na Ul. Okrúhla sa voľne po-
hybuje pes a ohrozuje okoloidúce 
osoby. Hliadka Mestskej polície 
po príchode na miesto zistila, že 
oznámenie sa zakladá na pravde, 
boli prijaté opatrenia, aby nedo-
chádzalo k ohrozovaniu osôb, bol 
zistený majiteľ psa, ktorým bol 
J.V., a vec bola vybavená v zmysle 
priestupkového zákona. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Primátorka Mesta Banská 
Štiavnica vás pozýva na stret-
nutie samosprávy Mesta s ob-
čanmi k návrhu rozpočtu na 
rok 2012 a výhľadových roz-
počtov na roky 2013, 2014, ako 
aj k iným otázkam týkajúcim 
sa rozvoja mesta a návrhov k 
problémom, ktoré je potrebné 
riešiť. Tešíme sa na vašu účasť!

12.12.2011 o 16:00 -  – ZŠ J. 
Horáka, Križovatka
13.12.2011 o 16:00 -  – Po-
žiarna zbrojnica, Štefultov

Nadežda Babiaková Mikuláš s čertíkom zavítal aj na Mestský úrad k pani primárorke a pred-
nostke. foto michal kríž

Kontajnery
Prosím Vás, nemohli by ste neja-

ko dohovoriť TS, aby po vyprázdne-
ní nádob na separovaný odpad oto-
čili otvory týchto nádob smerom 
prístupným ľuďom na vhadzovanie 
a nie otvormi k sebe a navyše ešte 
ak je k nim pripevnená nádoba na 
kov. Nikto nedokáže tak natiahnuť 
ruky, aby takéto prekážky prekonal. 
Ďakujem.

Odpoveď: Nádoby na separova-
ný zber stoja nemálo peňazí. Mesto 
v spolupráci s našou organizáciou 

hľadá možnosti získania potreb-
ných fi nančných prostriedkov na 
ich nákup. 

Máme však spoluobčanov, kto-
rí nádoby kradnú a preto ich musí-
me zamkýnať reťazou. V roku 2012 
budú vybudované prístrešky – sto-
jiská, kde doterajšie opatrenia ne-
budú potrebné. Samozrejme, že aj 
dnes pri zamykaní reťazou je po-
trebné to urobiť tak, aby bolo mož-
né odpad vhadzovať. Prosili by sme 
uviesť aj lokalitu, resp. ulicu, kde sú 
problémy. Je to operatívnejšie. Ďa-
kujeme za podnet. Peter Heiler, TS

Odpovedáme 
občanom... 

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené v Banskej Štiavnici tie-
to lekárne: Lekáreň Helios, Dolná 
ulici 13, 8:00 - 11:00

Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne: 
Nedeľa a sviatok 7:30 - 10:30.

Rozpis služieb v mesiaci decem-

bri 2011 a januári 2012
28.11. - 4.12.2011 48.týždeň Le- -
káreň AMETYST
05.12. - 11.12.2011 49.týždeň  -
Lekáreň BS
12.12. - 18.12.2011 50.týždeň  -
Lekáreň Dr. MAX
19.12. - 25.12.2011 51.týždeň  -
Lekáreň HELIOS
26.12. - 1.01.2012 52.týždeň Le- -
káreň U SPASITEĽA

Anna Florovičová

Pohotovostné 
lekárenské služby
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�1.str. Testovacie stredisko lyží 
Head a Volkl s možnosťou priame-
ho zakúpenia v požičovni lyží. Pre 
rodiny s deťmi pripravujeme večer-
né sánkovanie a snowtubing – sán-
kovanie na nafukovacích kolesách.

Zvyšovali sa ceny Ski pasov? 
Cena jednodňového skipasu 

oproti minulému roku vzrástla o 
0,5€, čo predstavuje reálne zvýše-
nie cien energií (elektrina, voda, 
PHM ...).

Aký program budete mať počas 
Vianoc a nového roka? 

SNOW SHOW – zimná šou s  -
hudbou, súťažami pre rodiny s 
deťmi a testovaním automobilu 
Škoda YETI v dňoch 28. januára 

2012 a 3. marca 2012,
Salamandra SKI CROSS CUP – 3.  -
ročník Ski crossu dňa 26. februá-

ra 2012, detský lyžiarsky pretek 
formou prekážok ski crossu,
Pretek škôl – Putovný pohár ria- -
diteľa školy, organizovaný pod 
záštitou riaditeľov základných 
škôl v regióne,
VALENTÍN ŠOU – je pre vás pri- -
pravený Valentínsky darček 14. 
februára 2012.

Čo chcete odkázať priaznivcom 
lyžovania?

Všetkých priaznivcov lyžovania 
a zimných športov srdečne pozýva-
me a tešíme sa na vydarenú a hlav-
ne snehom obdarenú lyžiarsku se-
zónu. Bližšie informácie: Klauzová 
Diana, 0918 789 454, www.sala-
mandra.sk, info@salamandra.sk.

Michal Kríž

Lyžiarske stredisko Salamandra 
Resort čoskoro v prevádzke

polícia
informuje

Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
154 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117

30 47 37 50 37
Zvolen os.st. 4:53 6:17 6:43 9:22 13:22 15:29 17:42 18:55 19:34
Hronská Dúbrava 5:03 6:27 6:52 9:31 13:31 15:39 17:52 19:12 19:43
Hronská Dúbrava 5:06 6:30 7:13 9:33 13:33 15:41 17:54 19:15 19:47
Kozelník 5:17 6:47 7:24 9:44 13:44 15:54 15:05 19:26 19:58
B. Belá zastávka i 5:24 i 6:48 i 7:31 i 9:51 i 13:52 i 15:59 i 18:12 i 19:33 i 20:06
Banská Belá 5:28 6:53 7:36 9:55 13:56 16:04 18:17 19:37 20:10
Banský Studenec i 5:31 i 6:56 i 7:39 i 9:59 i 13:59 i 16:07 i 18:20 i 19:40 i 20:13
Banská Štiavnica 5:35 7:00 7:43 10:03 14:03 16:11 18:24 19:44 20:17

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava
154 6100 6102 6104 6106 6108 6110 6112

47 37
Banská Štiavnica 4:23 5:47 8:53 12:25 14:52 16:52 19:08
Banský Studenec i 4:26 i 5:50 i 8:56 i 12:29 i 14:55 i 16:56 i 19:11
Banská Belá 4:31 5:55 9:01 12:34 15:00 17:00 19:16
B.Belá zastávka i 4:35 i 5:59 i 9:05 i 12:38 i 15:04 i 17:04 i 19:20
Kozelník 4:42 6:06 9:12 12:46 15:12 17:12 19:27
Hronská Dúbrava 4:53 6:17 9:23 12:57 15:23 17:23 19:38
Hronská Dúbrava 4:55 32 6:20 9:26 13:01 15:26 17:26 19:45
Zvolen os.st. 5:06 32 6:29 9:35 13:11 15:35 17:35 19:55

Poznámky
 ide v pracovné dni 32 ide v  a   50 nejde v  a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.

i vlak zastavuje na znamenie 37 ide v  a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. 
30 ide v  a  47 nejde v , v období 1.VII.-31.VIII. ide denne

Priestupok proti verejnému 
poriadku

OO PZ Banská Štiavnica vy-
konáva vyšetrovanie priestupku 
proti verejnému poriadku podľa § 
48 zákona 372/1990 Zb. z., kto-
rého sa dopustil T. Š., Ľ. S. a B. F., 
ktorí pred vchodom do panelové-
ho domu na verenom priestran-
stve požívali alkoholické nápoje 
a T. Š. rozbil sklenenú fľašu, a to 
tak, že ju hodil o betón.

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre trestný čin krádeže vlámaním 
podľa § 212/2a Trestného záko-
na, pretože nezistený páchateľ 
vykonal krádež vlámaním do po-
hostinstva Ľudmila v obci Štiav-
nické Bane, odkiaľ odcudzil fi -
nančnú hotovosť, 28 kartónov 
cigariet rôznych značiek a nezis-
tené množstvo cukroviniek, čím 
spôsobil škodu majiteľovi J. B. vo 
výške 2024,- € odcudzením a 8,- 
€ poškodením. 

Ohrozenie pod vplyvom návy-
kovej látky

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie a 
súčasne vzniesol obvinenie oso-
be P. D. za prečin Ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky podľa § 
289/1 Trestného zákona, nakoľ-
ko P. D. viedol motorové vozidlo 
a bol podrobený dychovej skúške 
s výsledkom 1,21 mg/l, čím v sta-
ve vylučujúcom spôsobilosť privo-
dený požitím návykovej látky vy-
konával činnosť, pri ktorej mohol 
ohroziť život a zdravie ľudí.

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

Vedenie Mesta Banská 
Štiavnica chce opätovne 
požiadať o potravinovú pomoc 
pre tých občanov, ktorí o túto 
pomoc nepožiadali v predchá-
dzajúcom období. 

Preto vyzýva občanov s trvalým 
pobytom v meste Banská Štiavni-
ca, ktorí spĺňajú kritériá poskytnu-
tia pomoci, že sa môžu prihlásiť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, Radničné nám. 1 – Klientske cen-
trum. Informácie sa poskytujú aj na 
tel.č.: 045/694 96 40 alebo osobne 
u p. Márie Šimáškovej.

Oprávnení poberatelia pomoci 
sa preukážu potvrdením: 

fyzické osoby, ktoré sú pobera- -

teľmi dávky v hmotnej núdzi, 
predložia potvrdenie z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny
osoby na hranici životného mi- -
nima (rodičia a deti, na ktoré sú 
vyplácané dotácie) - predložia 
potvrdenie z Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny
poberatelia dôchodku, ktorých  -
výška dôchodku nepresahuje 
305,00 € (nepracujúci pobera-
telia starobného, predčasného, 
invalidného dôchodku. Vdov-
ský dôchodok sa nezapočítava) 
- predložia rozhodnutie zo So-
ciálnej poisťovne o priznaní dô-
chodku v roku 2011 alebo roz-
hodnutie zo Sociálnej poisťovne 
o výške poberaného dôchodku 
od 1. januára 2011. 

v prípade detí v náhradnej rodin- -
nej starostlivosti, osoba, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti, predloží právoplatné 
a vykonateľné rozhodnutie súdu

Konkrétne miesto a čas vydáva-
nia bude občanom oznámené do-
stupnými masovokomunikačnými 
prostriedkami (regionálne médiá, 
internetová stránka mesta, úradná 
a informačná tabuľa mesta, atď.).

Lehota na preukázanie nároku 
je do 15. decembra 2011, v opač-
nom prípade nebude občanovi po-
travinová pomoc dodatočne po-
skytnutá. Upozorňujeme vás preto 
o dodržanie stanovenej lehoty pre 
podávanie žiadostí. 

Mária Šimášková

Potravinová pomoc

Cestovný poriadok vlakov platný od 11.12.2011

foto filip kalka
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Blíži sa čas vianočných 
sviatkov, keď obchody 
navštevujú nielen kupujúci, 
ale aj tí, ktorí kradnú, či už 
priamo v obchode, alebo 
okrádajú ľudí na ulici a ulice sa 
stávajú aj miestom lúpežných 
prepadnutí. 

Preto vám poskytujeme niekoľko 
dobrých rád, ako sa chrániť:

na odľahlé miesta choďte v sprie- -
vode niekoho známeho,
po zotmení sa vyhýbajte riziko- -
vým miestam: parkoviská, okolie 
pohostinstiev, diskotékové kluby, 
železničné stanice, 
nenoste so sebou väčšie sumy pe- -
ňazí alebo drahé predmety, 
udržujte bezpečnú vzdialenosť od  -
tmavých priestorov a vchodov do 
domov, 
ak to zníži váš pocit ohrozenia,  -
kúpte si ochranný sprej a noste 
ho pri sebe, 
aj v obchodoch buďte opatrní pri  -
výbere a nákupe tovaru, nikdy 
nestrácajte kontrolu nad svojou 
taškou a vreckami. 

Neuľahčujte prácu vreckárom!
peniaze a kreditné karty si ukla- -

dajte vždy do vnútorných vreciek 
oblečenia a nie do zadných (napr. 
u nohavíc),
ak sa dostanete do tlačenice na  -
ulici, v obchode, či v autobuse, 
venujte pozornosť bezprostred-
nému okoliu a presvedčte sa, či 
máte svoje veci stále vo vrecku,
tašku a peniaze nenoste na chrb- -
te, kam nevidíte,
venujte pozornosť aj kabelkám  -
prehodeným cez rameno,
 svoju batožinu nikdy nespúšťaj- -
te z očí,
ak ste majiteľom bankomatovej,  -
či kreditnej karty, identifi kačné 
číslo nikdy nemajte pri karte.

Dôveruj a preveruj
Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za 

vašimi dverami, majú dobré úmys-
ly. To však neznamená, že môže-
te byť dôverčiví a neopatrní. Je 
stále dosť tých, ktorí vás môžu pri-
praviť o majetok alebo vám ublí-
žiť a niektorí sa o to môžu pokúsiť 
aj vtedy, keď ste doma. Nikdy neo-
tvárajte dvere svojho bytu, kým si 
nie ste úplne istí, že človeka za dve-
rami poznáte. Ak vás niekto osloví 
menom, neznamená to ešte, že vás 
pozná. Meno si mohol prečítať na 

menovke vašich dverí. Stáva sa, že 
si páchatelia lúpežných prepadnutí 
obstarávajú falošné preukazy a vy-
myslia si dôvod, aby ste im otvorili 
dvere (nevoľnosť, porucha kúrenia, 
kontrola telefónnej prípojky, odkaz, 
telegram a podobne). Nikdy takých 
ľudí nevpúšťajte do bytu (do domu), 
aj keby vyzerali dôveryhodne. Ak 
máte telefón, môžete si preveriť, či 
uvedený podnik k vám takého člo-
veka naozaj poslal. Pre takéto prí-
pady je dobré si na zvláštny papier 
poznačiť telefónne čísla na políciu, 
hasičov, záchrannú službu a suse-
dov. V prípade bezprostredného 
ohrozenia volajte o pomoc z okna. 
Buďte opatrní, ak chcete nadviazať 
kontakt s inými osobami prostred-
níctvom inzerátu (predaj, kúpa, zo-
známenie, výmena bytu a pod.). 

Ak sa už stanete obeťou trestnej 
činnosti, je dôležité, aby ste si za-
pamätali výzor páchateľa, jeho spo-
ločníkov, zapísali si evidenčné číslo 
motorového vozidla, na ktorom sa 
pohybovali a toto uviesť pri podá-
vaní oznámenia o trestnom čine na 
polícii. Práve tieto informácie môžu 
pomôcť polícii pri rýchlej identifi ká-
cii páchateľa. OR PZ ZH

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje

Neuľahčujte prácu vreckárom!

Slovenský klub sokoliarov 
pri SPZ a Stredná odborná 
škola lesnícka v Banskej 
Štiavnici usporiadali v dňoch 
30.novembra až 2.decembra 
2011 tradičné, v poradí už 
27.stretnutie sokoliarov a 
orliarov v Banskej Štiavnici.

Podujatie s medzinárodnou účas-
ťou bolo ofi ciálne otvorenie v stre-
du o 9:30 slávnostným nástupom 
na nádvorí penziónu Kachelman a 
pokračovalo lovom orlami na srny 
a líšky v revíri PZ Sebechleby. Tu 
sa všetkým dostalo srdečného pri-
jatia s povestnou sebechlebskou 
pohostinnosťou. Úspešný lovecký 
deň bol ukončený slávnostným vý-
radom a večerou okorenenou spo-
mienkami, priateľskými debatami 
i veselými rituálmi a prekáračkami 
v poľovníckom salóniku penziónu 
Kachelman.

Vo štvrtok pokračoval lov orlami 

v revíri SOŠL. Ukončený bol sláv-
nostným výradom pred internátom 
SOŠL, kde sa nachádza aj povest-
ný sokoliarsky areál školy. V pia-
tok prebiehali lovy so sokolmi a 
jastrabmi na bažanty v revíri za 
Kalváriou, ktorých sa zúčastnili 
sokoliari zo SOŠL.

V Banskej Štiavnici sa 
opäť zišla skutočne sve-
tová elita vyznávačov 
umenia lovu bez zbraní, 
pričom s hrdosťou kon-
štatujeme, že polovicu 
z nich tvorili absolven-
ti Strednej odbornej 
školy lesníckej a so-
koliarsky odchovan-
ci Ing. Štefana Pet-
rikoviča. Títo sa do 
nášho mesta vždy 
radi vracajú, akoby 
bolo ich druhým domovom. Dôka-
zom toho je aj skutočnosť, že pohár 
Kráľa lovu získal úspešný absolvent 

tejto školy Ing. Peter Križan.
Janka Bernáthová

Umenie lovu bez zbraní

Ako sa vám páči vynovený 
vláčik?
Nie som zástancom umenia "grafi -
ti", rozčuľuje ma, pokiaľ sa objavu-
je na fasádach budov i na verejných 
dopravných prostriedkoch, ale tu je 
to v poriadku, dokonca je mi to sym-
patické. B.K.

Takýto vláčik sa mi naozaj páči, 
mohlo by ich byť aj viac. M.G.

Skôr mi pripomína betónový 
maskáč ako štiavnický krištáľ, inak 
je to fajn oživenie. L.D.

Ja by som možno volila teplejšie od-
tiene a menej ostré hrany, inšpira-
tívna je aj štiavnická jeseň, ale rov-
nako tak všetky ročné obdobia pod 
Sitnom. Páčilo by sa mi, keby po ce-
lom Slovensku jazdili takéto pojazd-
né galérie. J.M.

A čo tak motívy najznámejších 
štiavnických festivalov? Šachy, 
hudba, poézia, Salamander… To by 
bola jazda! I.Č.

Úžasný nápad, dúfam, že sa uchy-
tí a pribudne viac takýchto veselých 
vlakov. Z.T.

Mne sa to páči, je to v každom prí-
pade spestrenie. I.B.

Je to krajšie ako čmáranice spreje-
rov. N.B 

Janka Bernáthová

štiavnické noviny
anketa

Kráľ lovu Peter Križan so svojim 
orlom. foto janka bernáthová

epigramy
Nade Kvakovej

Panské huncúcstvo
V politike pravda odveká 
do živého zatne.
Bohatý v nej neschodobnie
a chudobný nezbohatne.

On vie lepšie!
Hlupák sa ma neopýta, 
aký názor mám.
Skôr než ústa otvorím, 
povie mi ho sám. 
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Banská Štiavnica moje rodisko
4.11. Juraj Debnár, 4.11. Tobias 
Sombathy, 8.11. Diana Ladzian-
ska, 10.11. Alexandra Foltánová, 
15.11. Veronika Petrášová, 25.11. 
Adrián Zachar.

Na spoločnu cestu životom 
sa vydali 
Martin Andrášik a PhDr. Ivana 
Horniaková, 19.11. Jozef Hrnčiar 
a Stanislava Kuchtová.

Navždy nás opustili
3.11. Sidónia Repiská vo veku 
85 rokov, 8.11.Anna Voštiaro-
vá vo veku 86 rokov, 11.11. Ru-
dolf Schweizer vo veku 52 rokov, 
18.11. Jozef Tomus vo veku 64 
rokov, 19.11. Mária Blahová vo 
veku 83 rokov, 21.11. Ján Lupták 
vo veku 53 rokov, 28.11. Anna 
Knišková vo veku 84 rokov. 

Jarmila Simonidesová 

spoločenská
kronika

Sychravé počasie nebolo vábivé, 
lákalo skôr do perín ako von. Po-
prchávalo a nepríjemná hmla zača-
la pohlcovať mesto, keď sme založi-
li na Trojici ohník. Nenápadný malý 
živel k sebe pozýval hostí nášho 
podujatia, zohrieval svojím plame-
ňom všetko naokolo. V Základnej 
umeleckej škole sa rozsvietili sko-
ro všetky okná. Za nimi sa ozývali 
detské hlasy a miešali sa so spevom. 
Tvorili sa drobnosti pre radosť, na 
námestí sa predávali dobroty. Vo 
vzduchu viselo napätie. Pociťovali 
sme ho všetci, pretože sa nám mal 
splniť jeden malý sen.

Túžby ľudí sa vekom menia. Do-
spelí túžia po hmotných majetkoch, 
po verejnom uznaní, po sláve. Strá-
cajú schopnosť tešiť sa z maličkostí. 
Tí ,ktorí túto vlastnosť ešte stále ne-
stratili, prišli a očakávali so svojimi 
deťmi príchod Mikuláša.

Táto čarovná osoba nakoniec pri-
šla aj so svojím čiernym protipólom 
- čertom, a spolu rozvírili dianie na 
námestí.Za odvahu, snahu a trpez-
livosť boli detičky odmenené slad-
kosťami, a šťastie v ich očiach bolo 
dostatočnou odmenou.

Radosť deťom prišla spraviť aj 
pani primátorka, vďaka ktorej deti 
mohli prežiť ten magický moment 
zažatia vianočného stromčeka na 
Námestí sv. Trojice.

Radi by sme touto cestou poďa-
kovali každému, kto sa nezištne zú-
častnil tejto milej akcie a daroval 
deťom kúsok svojho času, ktorý je v 
tejto dobe taký drahocenný.

Za chutné mňamky ďakujeme 
Hotelovej akadémii, pani Irenke 
Píšovej, Irke Chovanovej, jej uči-

teľskému zboru a žiakom ZUŠ za 
profesionálne vystúpenie, Janko-
vi, Nike, malému anjelovi od Hu-
decov, pánu Dudíkovi za akčnosť, 
Jožkovi Blaškovičovi, Kamilke Lu-
lákovej, zástupcovi primátorky 
pánu Lukačkovi za sladké odmeny, 
a v nesposlednom rade dvom naj-
dôležitejším ľudkom, pánu Ivano-
vi Madarovi a Jožkovi Osvaldovi za 
neutíchajúci entuziazmus a láska-
vosť, s akou vedia rozžiariť detské 
očká. Ďakujeme. Zuzka Patkošová

Batoh Mikulášskych 
prekvapení potešil každého

Pani primátorka s Mikulášom rozdávali darčeky pod Vianočným stromče-
kom na Námestí sv. Trojice. foto noro píš

Prinášame vám rozhovor s 
konateľom spol. J & T Logistic, 
s.r.o., a novým prevádzkova-
teľom hotela Kerling p. Jánom 
Terenom.

Prečo ste sa rozhodli otvoriť 
opäť túto prevádzku?

Nakoľko je moja podnikateľská 
škála širšia, prevádzkujem penzión 
Kika na Santovke, rozhodol som sa 
vziať do prenájmu zariadenie hote-
la Kerling, ktoré bolo dlhšiu dobu 
mimo prevádzky a ponúkať služby 
občanom Banskej Štiavnice ako aj 
širokej verejnosti.

Aké služby v tomto zariadení 
poskytujete?

Od 1.12.2011 je otvorený den-
ný bar od 8:00 - 22:00, kde ponúka-
me k rannej káve špecialitu koláčik 
zdarma, ktorý tu zároveň aj pečie-
me. Ďalej sa tu nachádza reštaurá-
cia, kde ponúkame okrem špecialít, 
klasické obedové menu za 3,30 € a 

novinkou je Biznis menu za 4,50 €. 
Zároveň tu poskytujeme aj ubytova-

nie. K dispozícii je zatiaľ 11 2-poste-
ľových izieb. Izby sú po komplexnej 
rekonštrukcii kúpeľní. Ponúkame 
zľavy na ubytovanie vo výške 25 %.

Čo pripravujete v blízkej budúc-
nosti (Vianoce, Nový rok)?

Pripravujeme pre svojich klientov 
a návštevníkov pre uzatvorené spo-
ločnosti koncoročné večierky, ško-
lenia do 30 ľudí, rodinné oslavy, ... 
Počas Silvestra budeme mať Silves-
trovský večierok, na ktorý všetkých 
srdečne pozývam. Program večera 
bude spojený so živou hudbou Mag-
net pod vedením p. P. Halaja. V ja-
nuári pripravujeme ples. V blízkosti 
hotela zriaďujeme pre návštevníkov 
a hostí odstavnú plochu zdarma pre 
cca 20 áut. Všetkých návštevníkov 
srdečne pozývame do zrekonštruo-
vaných priestorov hotela Kerling. O 
aktuálnych ponukách, službách, ak-
ciách a cenách sa dozviete na tel.č.: 
0914 115 115, príp. na www.hotel-
kerling.sk. Michal Kríž 

Hotel Kerling opäť otvorený

foto martin kopál

Blíži sa obdobie, keď sa každý 
žiak 9. ročníka musí rozhodnúť, 
akú strednú školu si vyberie a čo sa 
po jej ukončení stane náplňou jeho 
práce. Z tohto dôvodu naša ško-
la SOŠ v Žarnovici sleduje potreby 
trhu a spoločnosti. Má záujem, aby 
naše deti mali nielen doklad o vzde-
laní, ale aj dobré uplatnenie v praxi. 
To bolo našou motiváciou pri zria-
dení nového odboru na našej škole. 

V školskom roku 2012/2013 sme 
pre našich budúcich študentov pri-
pravili nový 4-ročný študijný odbor 
grafi k digitálnych médií. Je to jeden 
z najmodernejších a najpestrejších 
odborov vôbec. Študenti sa nau-
čia vyrábať propagačné a animova-
né fi lmy, letáky, brožúry a špeciál-
ne efekty. Uplatnia sa v reklamných 
agentúrach, v televíznych a grafi c-
kých štúdiách, ktorých stále pribú-
da. Pracovné miesta im poskytnú 
aj redakcie novín, vydavateľstvá, 
tlačiarne, ale môžu aj samostatne 
tvoriť počítačové hry a internetové 
stránky. Nezabudli sme ani na ma-
teriálne vybavenie. Našich budúcich 
grafi kov čakajú moderne vybavené 
učebne s profesionálnymi softvérmi 
na tvorbu 2D aj 3D animácií, úpravu 
fotografi í a videí, tvorbu vektorovej 
a bitmapovej grafi ky a ešte mnohé-
ho iného. SOŠ

Kam s našimi 
deviatakmi?
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24. novembra sa uskutočnilo 
v historickej aule Strednej 
priemyselnej školy Samuela 
Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici jubilejné 20. valné 
zhromaždenie Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho 
spolku (prvé sa uskutočnilo 
dňa 19. novembra 1992 
v dnes už neexistujúcej 
reštaurácii Barbora), ktorého 
sa zúčastnilo 48 členov a 3 
hostia. Banícky spolok teda 
začína jubilejný 20. rok svojej 
činnosti. 

Správa o činnosti za rok 2011, 
ktorú predniesol jeho predseda Ing. 
Richard Kaňa, obsahovala aj nasle-
dovné fakty. V priebehu roka spolok 
zorganizoval viacero spoločenských 
podujatí, 19. reprezentačný baníc-
ky ples v Hoteli Grand-Matej dňa 
22.2.2011, 7. ročník Náckova Štiav-
nica dňa 15.4.2011, 14. Náckov 
štiavnický pochod dňa 30.7.2011 
a slávnostný šachtág Salamander 
2011 dňa 8.9.2011. Nechýbali ani 
ďalšie šachtágy pri rôznych príleži-
tostiach, z ktorých vynikli hlavne 
2. rudnobanský šachtág v Kremni-
ci dňa 4.2.2011, šachtág Akademici 
v Banskej Štiavnici dňa 8.10.2011, 
šachtág pre organizáciu SK – Ka-
meňolomy, s.r.o., Bratislava dňa 
14.10.2011 a 1. slávnostný šachtág 
v Pukanci dňa 21.10. 2011. Účast-
níkov potešila aj informácia o vyda-
ní publikácie Hodruša v zemi baní-
kov autora Ing. Kaňu, ktorú vydal 
banícky spolok s podporou Slo-

venskej banskej, s.r.o., Hodruša 
– Hámre (Slovenská banská), ako 
aj informácia o výstave fotografi í 
Hodrušské hlbiny, ktorej hlavnými 
autormi sú Ing. Kaňa a Ing. Lužina. 
Teší aj skutočnosť o úspešnom po-
kračovaní ťažby zlato-strieborných 
rúd v hodrušskej časti štiavnického 
rudného ložiska organizáciou Slo-
venská banská. Pokračovalo sa aj v 
stavebných prácach, dokončila sa 
oprava zberného vodného jarku pre 
tajch Klinger a oprava portálov štôl-
ní Klinger Krátka a Klinger dlhá, za-
bezpečované Rudnými baňami, š.p., 
Banská Bystrica. Na hodrušskej 
strane boli prostredníctvom OZ 
Kerling zabezpečené opravy portá-
lov štôlní Lill a oprava kamenných 
pilierov nadjazdu od Dolnej štôlne 
Lill. Z iniciatívy baníckeho spolku 
sa začali vykonávať terénne úpravy 
pred dedičnou štôlňou Kornberg. 
Mesto Banská Štiavnica zabezpeči-
lo trvalé vyňatie pozemku parc. č. 
7210/7 o výmere 88 060 m2 z lesné-
ho pôdneho fondu na vrchu Glan-
zenberg –Staré mesto, čo umožní 
budúce sprístupnenie archeologic-
kých a montánnych artefaktov pre 
účely turizmu. Z iniciatívy Petra Er-
neka sa pokračovalo aj v prácach na 
šachte Kaufhaus osadením štýlové-
ho baníckeho znaku na streche jej 
vstupného objektu na povrchu. Slo-
venské banské múzeum zabezpeči-
lo fi nančné zdroje na opravu objek-
tu Prachárne na Dolnej Rovni pre 
realizáciu v roku 2012.

Spolok participoval na organizo-
vaní seminára Technické a písomné 

pamiatky UNESCO v banskoštiav-
nickom regióne a na organizovaní 
konferencie Argenti fodina 2011 – 
sekcia Slovenská banská cesta, kto-
ré sa uskutočnili v Slovenskom ban-
skom múzeu.

Predseda baníckeho spolku udelil 
dvom členom - Jánovi Novotnému a 
Ľudovítovi Kaníkovi k ich životným 
jubileám – 75 rokov života - vyzna-
menanie Za zásluhy. 20. valné zhro-
maždenie zvolilo aj nový 26 členný 
riadiaci výbor a predsedu, ktorým 
sa opäť stal Ing. Kaňa. Po jeho skon-
čení sa uskutočnil v jedálni SPŠ 
slávnostný šachtág so skokom cez 
kožu. Jeho hlavnými funkcionármi 
boli Ing. Urbánek – prezídium, Ing. 
Durbák – kontrárium, Ing. Ferenc 
– fuchsmajor, Ing. Karabelly – piv-
ný dispečer a Mgr. Kružlic – kantor 
s prispením spevokolu Štiavničan. 
Do baníckeho stavu boli prijaté sko-
kom cez kožu dve osoby - Karol Tu-
roň a Bc. Daniel Harvan.

Za spoluprácu a podporu v úspeš-
nom roku 2011 patrí osobitné po-
ďakovanie Mestu Banská Štiavni-
ca, Slovenskému banskému múzeu, 
Štátnemu ústrednému banskému 
archívu, Hlavnému banskému úra-
du, SPŠ, organizáciám: Slovenská 
banská, EMED Slovakia, s.r.o., Ban-
ská Štiavnica, LN Trade, s.r.o., Ban-
ská Štiavnica, ENGAS, s.r.o., Nit-
ra, Combin Banská Štiavnica, s.r.o., 
Banská Štiavnica, Bytová správa, 
s.r.o., Banská Štiavnica, ako aj ďal-
ším nemenovaným subjektom, kto-
ré akýmkoľvek spôsobom pomohli 
baníckemu spolku. Milan Durbák

Rokovanie baníckeho spolku

V súčasnosti v geológii 
najprogresívnejším trendom 
vo svete je spojenie regionál-
nych geologických máp, vrtov, 
geofyzikálneho výskumu a 
ďalších geologických prác 
do uceleného výstupu. Túto 
metódu na bezprecedentnej 
svetovej úrovni aplikovali 
Štiavničan – renomovaný 
slovenský geológ Ing. Ján 
Smolka, CSc., spolu s počíta-
čovým grafi kom Mgr. Pavlom 
Šestákom pri tvorbe trojroz-
mernej geologickej mapy. 

Mapa zobra-
zuje časť územia 
niekdajšej vul-
kanickej činnos-
ti medzi Novou 
Baňou, Vyhňa-

mi, Žiarom nad Hronom a Krem-
nicou. Táto mapa v celosvetovej sú-
ťaži Th e 2010 Be Inspired Awards, 
ktorú vyhodnotila vysokokvalifi ko-
vaná medzinárodná vedecká porota 
v holandskom Amsterdame, obsa-
dila suverénne prvé miesto! Mapa 
bola spracovaná pomocou progra-
mu Bentley – Microstation V8 

(Microstation je CAD program pre 
grafi cké spracovanie 2D a 3D infor-
mácii v reálnych súradniciach.) 

Mapa predstavuje pohľad na geo-
logickú stavbu zobrazovaného úze-
mia pod zemským povrchom, ktorý 
závisí od hĺbky daného vrtu. Celko-
vá dĺžka použitých vrtov je až na-
najvýš úctyhodných 81 062 metrov. 
Kombináciou geologických vrtov a 
geologických máp 1:50 000 bola vy-
tvorená trojrozmerná (3D) rekon-
štrukcia zobrazovaného územia, 
ovplyvneného niekdajšou vulkanic-
kou činnosťou.  Ján Novák

Ing. Ján Smolka, CSc., 
prvý v celosvetovej súťaži!

Stretnutie členov klubu dôchod-
cov v klube na Nám. sv. Trojice. 
foto marta borošková

Klub dôchodcov (KD) v meste 
Banská Štiavnica, ktorého 
členovia sa každý týždeň 
schádzajú v modrom dome 
na Námestí sv. Trojice, vyvíja 
bohatú činnosť a zaujímavé 
aktivity. 

Veľa členov sa venuje rôznym 
formám záujmovo-umeleckej čin-
nosti, aj preto sme sa s vedúcou 
klubu p. Martou Boroškovou do-
hodli, že spolu s osvetovým stre-
diskom zorganizujeme v klube ne-
súťažnú prehliadku talentov. Mali 
sme obavy, či nebudeme musieť 
členov klubu prehovárať, aby nie-
čo predviedli, nakoniec sme boli 
príjemne prekvapené, že sa tohto 
nultého ročníka prehliadky zú-
častnilo 11 členov, menovite p. 
Júlia Sikulová, Hanka Trilcová, 
Mária Schwartzová, Božena Gaš-
parová, Anna Hanusová, Jozef 
Číž, Marienka Krovinová, Júlia 
Popracová, Anton Greguss, Terka 
Javorská a Emília Kopnická. A to 
ešte niektorí váhali a rozhodovali 
sa, ale sľúbili, že v ďalšom roční-
ku prehliadky sa istotne budú pre-
zentovať. A tak 1. decembra 2011 
znela v KD poézie i próza, ktoré 
vystriedali vtipy, ukážky z vlastnej 
tvorby i piesne. Každý účastník 
prehliadky dostal pekný ďakovný 
list a malý darček.

Nápad sa v klube tak zapáčil, že 
v budúcnosti by sme (možno aj s 
podaním projektu) chceli osloviť 
ďalšie kluby dôchodcov aj jednot-
livcov nielen v Banskej Štiavnici, 
ale aj v okrese či v regióne, aby sa 
do súťaže (či nesúťažnej prehliad-
ky?) zapojili tiež. Dúfame, že sa 
nám to podarí a už teraz sa teší-
me a pozývame vás na Seniorské 
talentárium 2012. 

Mária Petrová

Seniorské 
talentárium
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Živena, spolok slovenských 
žien, v spolupráci s Mestskou 
knižnicou v Banskej Štiavnici 
zorganizovala už XVII. roč. 
literárnej súťaže Inšpirácie 
spod Sitna. Vyhodnotenie a 
odovzdávanie cien sa uskutoč-
nilo 1. decembra v priestoroch 
reštaurácie Gallery. 

Do súťaže sa t.r. zapojilo 86 au-
torov. Rovnomerne bola zastúpe-
ná poézia i próza. Porota v zložení 
PhDr. Nora Bujnová, Mgr. Renáta 
Taligová a Jolana Šamová sa zhodla 
na tom, že umelecky hodnotnej-
šia bola tento raz próza. Najpočet-
nejšie zastúpenie mala kategória 
žiakov základných škôl. Súťažia-
ci pochádzali z celého Slovenska 
– Košice, Hanušovce nad Topľou, 
Spišská Nová Ves, Svidník, Stará 
Ľubovňa, Banská Štiavnica a oko-
lie, Nová Baňa, Revúca, Bratislava, 
Lakšárska Nová Ves, Nové Mesto 
nad Váhom, Topoľčany, Nitra, Tr-
nava, svoje práce poslala aj Sloven-
ka žijúca v Paríži. Chválime Stred-
nú odbornú školu lesnícku v B. 
Štiavnici, odkiaľ nám prišlo viacero 
vtipných charakteristík, a Základ-
nú školu Jozefa Horáka, ktorá sa 

každoročne úspešne zapája do tej-
to súťaže. Mladší autori sa zame-
rali predovšetkým na školské prí-
behy, pokúšali sa často netradične 
spracovať povesti o svojom meste a 
okolí, nechýbali úprimné ľúbostné 
vyznania, smútok z rozchodu a ne-
naplneného vzťahu, dospelí siahli 
po aktuálnych príbehoch zo života, 
vďačným materiálom boli aj spo-
mienky na detstvo a mladosť. Ví-
ťazi v kategórii dospelí sa kvalitou 

svojich súťažných prác, kultivova-
nosťou prejavu, využitím pestrých 
umeleckých postupov výrazne od-
líšili od ostatných. V dvoch ďal-
ších kategóriách boli práce veľmi 
vyrovnané a porota mala neľah-
kú úlohu. Aby sme mladých nádej-
ných autorov povzbudili, rozhodli 
sme sa udeliť aj niekoľko cien po-
roty. Venovanie sa literárnej tvor-
be je ušľachtilý a užitočný koníček. 
Robí človeka lepším, empatickým, 

presadzuje dobro, vzájomnú úctu a 
humánne ideály. A to je v dnešnej 
dobe, preferujúcej "kult peňazí", 
veľmi dôležité.

Víťazi:
Kategória žiaci 
základných škôl
Poézia: Martina Moravčíková .- 
Vyhne
Próza: Martina Sabolová – Košice

Kategória stredné 
a vysoké školy 
Poézia: Jana Pančíková – Univer-
zita Konštantína Filozofa Nitra
Próza: Bogdana Micovčinová – 
Gymnázium Nová Baňa

Kategória dospelí
Poézia: Katarína Kissová – Banská 
Štiavnica
Próza: Veronika Inglotová – Ban-
ská Štiavnica

Kompletnú výsledkovú listinu si 
môžete pozrieť na: www.infolib.sk 

Odmeneným srdečne blahoželá-
me. Zároveň ďakujeme sponzorom 
za podporu, p.Ľubomírovi Barákovi 
za poskytnutie priestorov a chutné 
pohostenie. Nora Bujnová

KALEIDOSKOP

Literárna súťaž Inšpirácie spod Sitna

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-
nica, prevádzka Mestské kúpe-
le – plaváreň, oznamuje obyvate-
ľom a návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že v dňoch 24.12.2011, 
25.12.2011, 26.12.2011, 
31.12.2011, 1.1.2012 a 6.1.2012 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň zatvorená.

Slezáková Denisa

Prevencia a pomoc pri 
bolestiach svalov a kĺbov
JADUZA – Aneta Dunová, Plaváreň 
(Mestské kúpele), Banská Štiavni-
ca, tel.č.: 0907 236 826

Bytová správa, s.r.o., ponúka na 
prenájom nebytové priestory:

nebytový priestor v bytovom  -
dome na Dolnej ul. č.2, súp. 
č.1576, postavený na p. č. C-KN 
3983/1 v Banskej Štiavnici, v cel-
kovej výmere podlahovej plo-
chy 106,22 m2 (bývalý autoservis 
na OPP). Vhodný na garáže, ob-

chod, služby výrobná činnosť. 
nebytové priestory v adminis- -
tratívnej budove Dolná č.2, Ban-
ská Štiavnica (bývalé kancelárie). 
Vhodný na kancelárie, nenároč-
nú výrobu, služby

Info: 0903 696 183, 045/6911971.

Talianska kuchyňa
Priaznivci talianskej kuchyne a ta-
lianskej kultúry, pozývame vás na 
dni Talianskej kuchyne, ktorá sa 
uskutoční v dňoch od 5. do 10. de-
cembra 2011 v priestoroch reštau-
rácie Balans Súkromnej hotelovej 
akadémie na Drieňovej v Banskej 
Štiavnici. Máme pre vás priprave-
né tradičné talianske jedlá, príjem-
nú atmosféru spestrenú talianskou 
hudbou, dekoráciou a samozrejme 
milou a ochotnou obsluhou. Veľmi 
sa na vás tešíme. Študenti 5.HA 

Zájazd do Viedne
Miestny odbor Matice slovenskej 
v Štiavnických Baniach organizuje 
dňa 13. decembra autobusový zá-
jazd do Vianočnej Viedne, odchod 
autobusu o 7:00 spred Obecného 
úradu v Štiavnických Baniach, 7:15 

z autobusovej zastávky Križovatka 
(Billa). Prihlásiť sa môžete na 045 
692 91 16 do 9. decembra. Cena 
zájazdu 12,-€/osobu

Stretnutie baníkov 
Dňa 27.decembra 2011 sa uskutoč-
ní pravidelné stretnutie baníkov a 
ich priateľov pod názvom Posled-
né fáranie v roku 2011. Program: 
O 15:00 fáranie do dedičnej štôlne 
Glanzenberg, o 16:00 posedenie v 
Baníckej krčme u p. Ing. Karabelly-
ho. Na vašu účasť sa tešia usporia-
datelia. Zdar boh.

Blahoželanie
Ku vzácnemu životnému jubileu 80 
rokov Vojtecha Lulča mu do ďalších 
rokov života prajú len to najlepšie 
jeho priatelia a známi.

Poďakovanie 
Svätý Mikuláš a čertík bertík by sa 
chceli poďakovať všetkým sponzo-
rom, ktorí prispeli fi nančne aj ma-
teriálne na nákup sladkostí: p. Va-
lika Erneková, p. Tomáš Ciglan, 
p. Darinka Kaníková, p. Imrich 
Kecskés, p. Jožko Kabalelly, p. Ma-

rian Čierny, p. Sláviková - Bala, p. 
Ferková – Potraviny, Potraviny An-
ton ANTOL, Prospect p. Doleti-
na, Orange Slovensko, s.r.o., O2 a 
všetkým, ktorí nám pri tejto akcii 
pomohli. Prajeme všetkým príjem-
né prežitie vianočných sviatkov.

Miroslav Kyjovský

oznamy, pozvánky
spomienky

Odmenení súťažiaci a tvorcovia kultúrneho programu. foto janka bernáthová

Spomienka
Života kniha 
zavrela sa,
písaná srdcom, 
krvou zo žíl.
Zápis v nej zla-
tým písmom 
hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.

Dňa 8.decembra uplynu-
lo neuveriteľných 15 rokov 
od bolestnej rozlúčky s naším 
drahým Jozefom Dankom. 
Venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

Smútiaca rodina
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Danica Konopová, čitateľka 
Štiavnických novín

Cukinová nátierka

Potrebujeme: 1 cukinu, 2 – 3 
papriky, 1 stredne veľkú cibuľu, 
2 – 3 strúčky cesnaku, soľ, syr v 
črievku, olej

Postup: Na troške oleja osma-
žíme cibuľu, nakrájanú nadrob-
no, pridáme nadrobno nakrájanú 
papriku, chvíľu podusíme. Cuki-
nu očistíme a najemno postrúha-
me. Pridáme ju k podusenej pap-
rike a ešte dusíme 2 – 3 minúty, 
osolíme, pridáme rozdrvený ces-
nak podľa chuti, nakoniec vytla-
číme syr z črievka, riadne premie-
šame, aby sa roztopil. Necháme 
vychladnúť a natierame na chlieb, 
bagetu alebo pečivo. Dobrú chuť! 

Všeckým sa dáva na známost, 
že na dvore komorhuofskýho 
úradu bude dna devjatyho a 
desjatyho decembra roku pána 
2011 Štyavnycký Vjanočný 
jarmok.

9. decembra 11:00 - 20:00 a 10. 
decembra 9:00 – 16:00, Kammer-
hof – nádvorie, Kammerhofská 2, 
Banská Štiavnica. 

NA KÚPENYA 
medovníke, hrnčoke, slamenye a 
drôtenye ozdoby, obrázke, drevenye 
hračke, bábike, záušnice a gorále, 
sviečke a oleje, paličkovanye čipke, 
stromčoke, čačina, imelo, opekance, 
košíke, jabĺčka štiepanke, bylinke, 

pokrovce, výšivke, mydlá, kožušiny, 
štikovanie svetre a ponožke, a inuo

NA ZAJEDENYA
kapustnyca, hurke, klobáske, oplát-
ke, pampúche, lokše, guláš a inye 
fajnovye dobroty

NA ZAPYTYA
medovina, krampampula, varenuo 
vínko, vjanočný punč, čaj, káva

NA POBAVENYA
Kolednýci z Cirkevnej školy – pia- -
tok 09. 12. o 14:00 hod.
Živý betlehem – piatok 9. decem- -
bra o 17:00 a 18:00
Ohňová šou – piatok o 19:00 -
Zvyky od Ondreja do Vianoc - Ma- -

terská škola Nezábudka – sobota 
10. decembra o 12:00
Koncert - Maringotka - sobota  -
10. decembra o 13:00
Mikulášske prekvapenie pre naj- -
menších

NA KUKNUTYA
Prezentácia Strednej odbornej  -
školy obchodu a služieb
Putovanie s betlehemskou hviezdou  -
po expozícii Baníctvo na Slovensku 
počas obidvoch dní zadarmo
Pečenie vianočných oblátok -
Liatie olova -

Organizátor: Slovenské banské mú-
zeum, www.muzeumbs.sk, sbm@
muzeumbs.sk, 045-694 94 51. 
Prícte, neobanujete! SBM

Vjanočný kapor odkazuje, 
že budú aj krampampule

V priebehu necelého týždňa 
umelecký fotograf a publi-
cista Vladimír Bárta spolu so 
synom predstaví ďalšiu knihu, 
v poradí desiatu, o Banskej 
Štiavnici s názvom Štiavnica z 
lietadla. Požiadali sme autora, 
aby nám o tejto publikácii 
niečo povedal.

Ako sa zrodila myšlienka po-
núknuť čitateľom pohľad na 
Banskú Štiavnicu "z výšky?"

Začalo to vtedy, keď som mal 
šťastie obdivovať Banskú Štiavnicu 
z ozajstného lietadla. Bolo to v čase, 
keď sa zo Sliača do Bratislavy pra-
videlne lietalo a ako redaktor ban-
skobystrického rozhlasu som občas 
letel na porady do Bratislavy. Foto-
grafovanie z lietadla bolo za socializ-
mu zakázané. Tabu odkliala až Než-
ná v roku 1989. Fotiť z lietadla som 
začal hodne neskôr, až keď som si 
čosi našetril, lebo letové hodiny sú 
veľmi drahé a lety nad Slovenskom 
mi načreli „hlboko do vrecka“.

Aká je Štiavnica "z vtáčej per-
spektívy?"

Nádherná, úchvatná. Až sa Ti za-
chce povedať: Postoj chvíľa, si krás-
na. V Štiavnici je všetko na veľmi 
malom priestore. Starý zámok, Slo-
venský kostol, Trojica, úžasná fa-
rebná mozaika striech a veží. Po-
hľad z vtáčej perspektívy poskytuje 

dakedy neuveriteľnú kompozíciu. 
Neraz sa pri sebe ocitnú miesta, 
ktoré sú v skutočnosti dosť ďaleko, 
napr. na jednom konci leteckej fot-
ky v knihe Banská Štiavnica z lieta-
dla je Piarska brána s Frampergom 
a kúsok vedľa je Dolná ulica so Zvo-
novým vŕškom.

Čím, podľa Vás, táto kniha za-
ujme čitateľskú obec?“

Tým, že je iná. Ukazuje známe 
miesta z nového, neznámeho uhla 
pohľadu, že ani dôverný znalec ich 
často nespozná.

Podarilo sa nám fotografovať 

mesto v rôz-
nych ročných 
obdobiach. Aj 
v zime, keď sa 
lieta zriedkavej-
šie, lebo hore je 
oveľa chladnej-
šie ako pri zemi, 
aj fučí tam viac. 
Do knihy sme 
okrem historic-
kého jadra za-
radili aj pohľady 
na miesta, kde 
žijú Štiavniča-
nia. Dolnú ulicu, 
Drieňovú, Pov-
razník, sídlisko 
pod Kalváriou. 
Zaleteli sme aj 
za chotár nad 

Kolpachmi, Banskou Belou, Piar-
gom, Dolnou a Hornou Rovňou, Ili-
jou, Sv.Antonom, ale aj nad Sklený-
mi Teplicami, Vyhňami, Hodrušou. 
A mohli sme v knihe vynechať naše 
nádherné tajchy? A povestné sit-
nianske bralá s hradom a rozhľad-
ňou? To sa jednoducho nedalo. O 
tom, či sme vystihli atmosféru ča-
rovnej štiavnickej krajiny, sa budú 
môcť čitatelia presvedčiť pri listova-
ní našej unikátnej publikácie.

Ďakujeme za odpovede a tešíme 
sa na listovanie v knihe.

Nora Bujnová

Nevšedný pohľad na mesto

Obec Štiav-
nické Bane 
a Základná 
škola s ma-
terskou ško-
lou Maximili-
ána Hella vás 

pozývajú, milí priatelia, na Piar-
ske netradičné Vianočné trhy do 
Štiavnických Baní (Obecný úrad), 
dňa 10. decembra 2011 (sobota) 
od 12:00 do 17:00 (ukončenie oh-
ňostrojom)

Program: organový koncert, 
vianočný koncert žiakov ZŠ, MŠ a 
ZUŠ (od 15:30 katolícky kostol)

Stánkari – med, oplátky, medo-
vina, rezbárstvo, zdobenie perní-
kov, výrobky detí ZŠ a MŠ, drôti-
kárstvo, prútikárstvo, vianočná 
kapustnica, vianočný punč, peče-
né mäsové špeciality, výrobky z 
kože, syrové výrobky, harmonikár, 
maľovanie čerta na stenu, fotenie 
na ruke s orlom bielohlavým.

ZŠ Š.Bane

Piarske 
netradičné 
Vianočné trhy
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.42/2011: „Ak chceš spať sladko, 
večeraj krátko.“ Výhercom sa stáva 
Elena Kučeráková, Podhájska 2, 
Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok J.W.Go-
etheho: „Hádka v manželstve... (do-
končenie v tajničke) 
A., Spôsob únavu, oddelenie tlačo-
vín, dobrovoľný zväz, dá do ruky, 
B., 1.časť tajničky, oraj, C., Hmyz 
podobný včele, dravé zviera, Iza-
bela česky, D., Dedina, natrie, ozn. 
vozidiel Švédska a Vietnamu, E., 

Upi, títo, iniciálky Lukáša Ebena, 
postrek na hmyz, F., Krčma, otep, 
koniec modlitby, G., Krídlo odbor-
ne, južné ovocie, mužské meno, H., 
Vápnik, matematické znamienko, 
konzervoval dymom, povzdych, I., 
Čo česky, bohyňa zla, klietka česky, 
kyslík a uhlík, J., Stred tajničky,
1., Patriaci ujovi, ruská rieka, 800 v 
Ríme, 2., Nezaujímala sedaciu polo-
hu, osobné zámeno, 3., Meno hlása-
teľky Strakovej, zn. sekunda, pond, 
newton, ampér, Park kultúry, 4., 
Koniec slova vodovod, nikto, boh u 
Moslimov, 5., Otočka, snovalo, 6., 
Druh vína, asistent skr., 7., Dodá-
valo, ponúka, 8., Zo štíhlej stavby, 
veslo česky, 9., Piecka, Erika, začia-

tok slo-
va siesta, 
10., Otec, 
S a m u e l , 
ozn. áut 
Lučenca, 
11., Ko-
niec taj-
n i č k y , 
ruská rie-
ka, 12., 
Jedovatá 
rastlina, 
s p o d o k 
n á d o b y, 
opak slo-
va nechce. 
Pomôcky: Oša, plus, šenk, raid, kali, ob Anna Rihová

KULTÚRA
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Bienále ilustrácií Bratislava – 
Grand Prix 2011
Štvrtok 8. decembra 2011 do 1. 
marca 2012, 13:00, Kultúrne cen-
trum, Kammerhofská 1
Nová spolupráca medzi MsÚ – Oddele-
ním kultúry, cestovného ruchu a špor-
tu a Bibianou začína pozoruhodnou 
výstavou nádherných ilustrácií zo zná-
mej medzinárodnej súťaže. Na výstave 
si budete môcť pozrieť ilustrácie, kto-
ré boli podľa odbornej poroty najlepšie v roku 2011 a odniesli si ocenenie 
Grand Prix. Vernisáž sa uskutoční 8.12. o 13:00, otvorená bude v pracovné 
dni od 8:00 do 16:00.

Štyavnycký vjanočný jarmok
Piatok 9. decembra, 11:00 - 20:00 a sobota 10. decembra, 9:00 - 
15:00, Kammerhof, Kammerhofská 2
Tradičné podujatie organizované Slovenským banským múzeom opäť pri-
nesie nezabudnuteľnú atmosféru, predvianočné rozhovory pri varenom 
vínku, tradičné slovenské darčeky a príjemné vystúpenia.

Filmový Klub OKO: Single man
Piatok 9. decembra, 19:00, USA, 2009, far., 101 min
Príbeh sa odohráva v roku 1962 počas vrcholiacej americko-kubánskej krí-
zy. Päťdesiatdvaročný britský vysokoškolský profesor George Falconer sa 
usiluje nájsť zmysel života po smrti svojho dlhoročného priateľa Jima. Stá-
le spomína na minulosť, a nie je schopný myslieť na budúcnosť. Utešuje ho 
blízka priateľka Charley, ktorá tiež zápasí s vlastnými problémami. Na sce-
ne sa objaví mladý študent Kenny, v ktorom profesor nachádza spriaznenú 
dušu. Príbeh o prerušenej láske, ale aj o izolácii, ktorá je neodmysliteľnou 
súčasťou života, a napokon o dôležitosti zdanlivo nepatrných okamihov v 
živote.„Je to hlboko duchovný príbeh jedného dňa v živote muža, ktorý ne-
vie nájsť svoju budúcnosť. Univerzálny príbeh o stave osamotenia, ktorý si 
v danej chvíli nepripúšťame, ale ktorý ovplyvní celý náš ďalší život."
Vstupné: 2 €

Kino Akademik: Jana Eyrová
Sobota 10. decembra, 18:30, 2,30 €, dráma, VB, 120’, MN12
Hrdinka, ktorá neprestáva inšpirovať generácie čitateľov a divákov po ce-
lom svete, si teraz vďaka novému a odvážnemu fi lmovému spracovaniu re-
žiséra Cary Joji Fukunaga (Sin Nombre) nachádza cestu k novej generá-

cii. V hlavných úlohách romantickej 
drámy sa predstaví Mia Wasikow-
ska (Alenka v ríši divov) a Micha-
el Fassbender (Nehanební bastardi). 
Režisér Fukunaga rozpráva životný 
príbeh Jany Eyrovej prostredníctvom 
fl ashbackov, ktoré mapujú dramatic-
ké a pohnuté situácie, ktoré zúfalú a 
vydesenú mladú ženu priviedli až do domu duchovného otca Johna Riversa 
(Jamie Bell), v ktorého harmonickej domácnosti sa chce nadobro odstrih-
núť od minulosti.

Ezoterický deň s jogou
Nedeľa 11. decembra, 17:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Ak ste vždy chceli spoznať jogu a nevedeli ste, ako na to, toto popoludnie 
je určené práve vám. Podujatie vám ju predstaví z rôznych uhlov pohľadu - 
nielen ako meditatívne a fyzické cvičenie, ktoré napomáha rozvoj osobnos-
ti človeka, ale aj cez príbehy a piesne. Akcia je zároveň spojená s príjemným 
občerstvením. Podujatie organizuje Joga v dennom živote v spolupráci s 
Mestským úradom – OKCRŠ.

Kino Akademik: 
Šéfovia na zabitie 
Streda 14. decembra, 18:30, 2,30 
€, komédia, USA, 98’, MN15
Manažér Nick (Jason Bateman) 
maká 12 hodín denne a strávi všet-
ko, čo mu jeho psychopatický šéf 
Harken (Kevin Spacey) nadelí, len 
aby dosiahol zaslúžené povýšenie. 
No vie, že to sa nikdy nestane. Zubný asistent Dale (Charlie Day) sa zo 
všetkých síl snaží udžať si sebaúctu a čelí čoraz nemravnejším návrhom 
doktorky Julie Harris (Jennifer Aniston). Účtovník Kurt (Jason Sudeikis) 
sa práve dozvedel, že nový majiteľ továrne Pellit (Colin Farrell) sa snaží 
zničiť jeho kariéru a okrem toho plánuje vyhodiť toxický odpad na nič ne-
tušiacich obyvateľov.

Koncert: Beatles Vianoce 
Piatok 30. decembra, 19:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Tento rok budú Vianoce iné! Tento rok budú Vianoce v štýle BEATLES! 
Na koncerte vystúpi skupina Th e BackWards, najlepší Beatles revival na 
svete! Cena vstupeniek v predpredaji je 9 € (Informačné cenrum). 

Kultúrne centrum vás pozýva
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AB ART press, s.r.o., a autori Vla-
dimír Bárta a Vladimír Barta mlad-
ší pozývajú v stredu 14. decembra 
2011 do Kammerhofu na slávnost-
né uvedenie novej knihy Banská 
Štiavnica z lietadla čitateľov a vý-
hercov súťaže v našich novinách. 
Zástupca šéfredaktora redakcie 
Mgr. Michal Kríž vyžrebuje výhercu 
poslednej súťažnej otázky a doteraj-
ším výhercom odovzdá knihy s pod-
pisom autorov. Pozvanie platí však 
nielen pre súťažiacich v Štiavnic-
kých novinách, ale aj pre ostatných 
obyvateľov nášho mesta, pre kto-
rých pani Petrová so svojím kolek-
tívom pripravila pútavý program. 
Občerstvením bude úsmevná spo-
mienka Jožka Osvalda na to, ako do-
padla nezabudnuteľná letecká ces-
ta štiavnických fanúšikov 14.mája 
1961 do Bratislavy na futbalový zá-
pas Československo – Škótsko. Au-
tori Vladimír Bárta a jeho syn zasa 

prezradia, ako fotografovali Banskú 
Štiavnicu, ale aj iné slovenské mes-
tá z lietadla a čo ich pri týchto ris-
kantných cestách nad našou repub-
likou čakalo. Účastníci stretnutia 
sa tak "z prvej ruky" dozvedia, kto-
ré lokality na Slovensku sú z vtáčej 
perspektívy najkrajšie. Tieto miesta 
autori zvečnili vo svojich leteckých 
knihách: Slovensko na dlani, Nad 
Slovenskom, Hrady na dlani, Slo-
venské mestá z oblakov, Bratislava 
na dlani a Slovensko medzi nebom 
a zemou, ktoré budú pri prezentá-
cii vystavené a záujemci si ich budú 
môcť prezrieť, ba aj kúpiť.

Vydavateľstvo zase pripravilo pre 

všetkých návštevníkov malý darček 
a novinkou bude knižná tombola, v 
ktorej môžu účastníci prezentácia 
vyhrať pekné obrazové knihy Vla-
dimíra Bártu o Slovensku z vydava-
teľstva AB ART press, s.r.o. Na koho 
sa šťastie pri žrebovaní neusmeje, 
môže publikácie o Banskej Štiavnici 
z lietadla ale aj iné knihy o Sloven-
sku zhotovené z leteckých fotogra-
fi í získať so zľavou.

Dovidenia v Kammerhofe, pri 
krásnych knihách a fotografi ách, pri 
počúvaní poetického slova a pek-
ných pesničkách, v stredu 14. de-
cembra o 15:30.

redakcia Štiavnických novín

Prinášame vám ďalšiu otázku 
v súťaži o knihu Banská 
Štiavnica z lietadla.

Piata súťažná otázka
Viete, ktoré skalné miesta 
ukrývajú "snehové periny" na 
obrázku?
a., Szabova skala 
b., Vyhne-Kamenné more
c., Sitno
d., Staré mesto

Správne odpovede posielajte 
na adresu redakcie: Mestský úrad 
Banská Štiavnica, redakcia Štiav-
nických novín, oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu, Kam-
merhofská 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, alebo na email sn@banskas-
tiavnica.sk.

Správna odpoveď z 4.kola: c) Dol-
ná Roveň. Výhercom sa stáva: Fran-
tišek Prefektus, Ulica Dr.J.Str-
aku 9, Banská Štiavnica. 

Výhercovi blahoželáme!
redakcia Štiavnických novín

KULTÚRA

Súťaž Štiavnických novín

foto vladimír bárta ml.

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890

Ponúkam doučovanie angličtiny pre  

Rekonštrukcie 
bytových jadier
- vodoinštalácia
- omietky - maľovanie
- podlahy - zárub. dvere
- murárske práce

0940 802 977

začiatočníkov, stredne pokročilých, 
cena: 5€/hod., 0904 029 881.

Rýchla pomoc proti hladu: hranolky,  
hotdog, toasty, cukrovinky – horný tro-
tuár Otvorené: UT – SO 8,00 – 16,00.

Kované brány, ploty, zábradlia, lacno,  
rýchlo a kvalitne, 0915 810 387

Zrezávanie komplikovaných stro- 
mov tel.č.: 0908 532 996 

Ubytujem študentov alebo pracujú- 

cich v centre mesta, 0915 615 521 
Ponúkam stavebné práce, rekon- 

štrukcie budov, bytových jadier, za-
teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia – 
20%, tel.č.: 0903 111 512

Opatrím starších ľudí, upratovanie  
domácnosti, tel.č.: 0903 542 812

Vykonávam palické práce, tel.č.:  
0904 410 381

INZERCIA

Lions club vás srdečne pozýva 
na slávnostné otvorenie predaja 
voňavého vianočného punču v so-
botu dňa 10. decembra so začiat-
kom 16:00. Nájdete nás na Trojič-
nom námestí pod letnou terasou 
reštaurácie Pod galériou.

Slávnostné otvorenie všetkým 
návštevníkom spríjemní vianoč-
nými koledami ľudová hudba 
člena nášho klubu Ing. Jarosla-
va Hazlingera. Výťažok z predaja 
punču bude venovaný na charita-
tívne účely v našom meste. Teší-
me sa na stretnutie s vami. 

Ján Babic

Vianočný punč

Kontrabas
9. decembra 2011, 18:00, 40,-€
Autor: Patrick Süskind Réžia: 
Martin Porubjak Účinkuje: Mar-
tin Huba 

Inscenácia, ktorá prežila než-
nú revolúciu, rozdelenie Českoslo-
venska, množstvo iných premiér 
a stále je v repertoári. Inscenácia, 
ktorú nedokáže nikto poraziť, na-
priek tomu, že v nej vystupuje po-
stava zlomeného človeka – Basis-
tu. Človeka, ktorý si skrotí nielen 
javisko, ale aj vás – divákov. Člo-
veka, ktorý vás pustí do najtajnej-
ších zákutí ľudskej duše. Spolu s 
ním prežijete večer plný napätia, 
pochybovania, jemného humo-
ru a veľkých giest. Príbeh kontra-
basistu, ktorý nikdy nebude udá-
vať tón v orchestri. Ako väčšina 
z nás... Len vy a famózny Martin 
Huba! Sused v hľadisku je dôležitý 
až keď sa rozsvieti.

Pivovar Erb 
pozýva...
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ŠPORT

�1.str. V druhej dvojhre domáci 
Lelkeš vo vynikajúcom zápase po-
razil Krkošku 3:1. Za stavu 2:1 pre 
domácich sa začal zápas medzi do-
mácim Hořejším a P.Šeredom, kde 
domáci hráč podľahol 1:3. Za sta-
vu 2:2 Lelkeš podľahol Bai He 1:3 a 
Šurka ml. P.Šeredovi 0:3. Keď si už 
za stavu 2:4 hostia mysleli, že zá-
pas dovedú do víťazného konca, na-
stala stolnotenisová dráma. Najprv 
Hořejší zdolal v ťažkom zápase Kr-
košku 3:2 a domáci Lelkeš podľa-
hol P.Šeredovi 0:3. Za stavu 5:3 pre 
hostí nastúpili na posledné dvojhry 
Hořejší – Bai He a Šurka ml. – Ko-
bes, keď tréner hostí vystriedal Kr-
košku za Kobesa. Domáci stolní te-
nisti nastupovali na obidve dvojhry 
s vedomím, že môžu byť úspešní len 
v prípade obidvoch víťazstiev. V zá-
pase Hořejší – Bai He v prvom sete 
hráč Bai He nedal Hořejšímu šan-

cu a vyhral 6:11. V ďalších setoch 
sa Hořejší veľmi dobre skoncentro-
val a zvíťazil 3:1, čím upravil výsle-
dok na 4:5. V poslednom zápase na-
stúpil Šurka ml. proti skúsenému 
Kobesovi. Na dosť veľké prekvape-
nie domáci stolný tenista zvíťazil v 
prvom sete, aj v druhom sete zvíťa-
zil opäť domáci stolný tenista 11:7, 
v treťom sete zvíťazil Kobes 9:11, v 
rozhodujúcom celom štvrtom sete 
viedol domáci Šurka ml. 9:8. Potom 
prišla sporná loptička, kde tvrdil 
hráč hostí Kobes, že išlo o tzv. pra-
siatko, čo mu rozhodca pri stole ne-

uznal, a tak Šurka ml. viedol 10:8 
a mal mečbal. Po tejto spornej lop-
tičke sa asi 5 min. nehralo, nakoľko 
hráč hostí Kobes odmietol dohrať 
zápas. Hlavný rozhodca prišiel za 
hráčom hostí a upozornil ho, že má 
jednu minútu na to, aby pokračoval 
v hre, čo hráč hostí odmietol, a tak 
Šurka ml. zvíťazil 3:1, čím upravil 
stav stretnutia na konečných 5:5. 
Všetci domáci fanúšikovia odchá-
dzali spokojní. 

Tabuľka:
1. ŠKST Bratislava A 9 7 2 0 56:14 25
2. STKM B.Štiavnica A 9 7 2 0 52:25 25
3. Stavoimpex Holíč A 8 7 1 0 52:8 23
4. MSK Čadca A 9 6 0 3 42:28 21
5. ŠK Mostex Rača A 9 4 1 4 35:40 18
6. ŠK ŠOG Nitra A 9 4 1 4 35:41 18
7. MSK Malacky A 7 5 0 2 35:18 17
8. ŠKST Ružomberok A 9 3 0 6 27:46 15
9. Metalfi n Galanta A 9 0 4 5 24:52 13

10. Geológ Rožňava A 9 1 1 7 24:51 12
11. STK Košice A 9 1 1 7 25:51 12
12. Stavoimpex Holíč B 8 0 1 7 16:49 9

Marian Šurka

Stolnotenisový sviatok

7. ročník Banskobystrický 
plavecký pohár na rok 2011; 5. 
kolo Žiar nad Hronom, dňa 12. 
novembra 2011.

Čamaj Ján mladší: 100 m znak - 
1:09.07 - 1., 50 m voľ. sp - 27.07 - 
1., 200 m poloha - 2:27.96 - 1., 50 
m znak - 31.16 - 1.
Adamský Marián: 50 m prsia - 
33.22 - 1., 50 m motýľ - 27.32 - 2., 
200 m prsia - 2:36.90 - 1., 100 m voľ. 
sp. - 57.20 - 1., 100m prsia - 1:08.76 
- 1., 400 m poloha - 5:23.32 - 1.
Hriňák Dávid: 50 m prsia - 35.42 - 
3., 50 m motýľ - 26.90 - 1., 50 m voľ. 
sp. - 26.18 - 1., 100 m voľ. sp. - 58.13 
- 2., 100 m motýľ - 1:03.96 - 1.
Konečný Marek: 200 m prsia - 
2:53.32 - 2., 50 m voľ. sp. - 28.28 - 
3., 100 m prsia - 1:17.73 - 2., 400 m 
poloha - 5:59.20 - 2.
Doletina Dárius: 50 m motýľ - 
30.20 - 3., 50 m voľ. sp. - 27.87 - 2., 
50 m znak - 33.60 - 1.

Orság Dalibor Daniel: 50 m prsia 
- 36.77 - 2., 200 m prsia - 3:01.83 - 
1., 50 m voľ. sp - 29.37 - 2., 100 m 
voľ. sp. - 1:08.83 - 4., 100 m prsia - 
1:25.40 - 2.
Ernek Matej: 50 m prsia - 43.86 
- 9., 50 m motýľ - 33.61 - 3., 50 m 
voľ. sp - 30.92 - 6., 100 m voľ. sp - 
1:08. 33 - 3., 100 m motýľ - 1:19.32 
- 2., 400 m poloha - 5:48.99 - 2.
Longauer Jakub: 50 prsia - 39.54 
- 4., 50 m motýľ - 32.30 - 2., 50 m 
voľ. sp - 29.67 - 3., 100 m voľ. sp - 
1:06.90 - 2., 100 m motýľ - 1:14.52 
- 1., 400 m poloha - 5:53.32 - 3.
Ernek Šimon: 50 m prsia - 44.77 
- 3., 200 m prsia - 3:25.39 - 1., 50 
m motýľ - 40. 89 - 3., 50 m voľ. sp - 
33.63 - 4., 100 m prsia - 1:34.47 - 2., 
400 m poloha - 6:35.50 - 2.
Balasz Michal: 50 m prsia - 59.75 - 
9., 50 m voľ. sp - 49.79 - 10., 100 m 
prsia - 2:17.12 - 5.
Maruniak Patrik: 25 m prsia - 
49.28 - 7.

Maruniaková Monika: 50 m prsia 
- 37.15 - 1., 200 m prsia - 2:52.33 
- 1., 50 m voľ. sp - 30.03 - 4., 200 
m poloha - 2:35.88 - 1., 50 m znak 
- 34.18 - 1., 400 m poloha - 5:26.55 
- 1.
Beracková Michaela: 400 m voľ. 
sp. - 5:39.57 - 2., 200 m voľ. sp - 
2:39.83 - 1., 50 m voľ. sp. - 32.38 - 
2., 100 m voľ. sp. - 1:12.27 - 1., 100 
m motýľ - 1:30.72 - 2., 400 m polo-
ha - 6:22.19 - 2.
Potančoková Timea: 50 m prsia 
- 48.82 - 5., 50 m voľ. sp. - 41.31 
- 13., 100 m voľ. sp. - 1:34.33 - 9., 
100 m prsia - 1:46.82 - 5.
Michalčíková Nina: 50 m prsia - 
59.40 - 10., 100 m prsia - 2:10.44 
- 9.
Lepáčeková Paulína: 25 m voľ. sp. 
- 34.25 - 16., 25 m znak - 33.25 - 
11., 25 m prsia - 28.76 - 5.
Štafeta mix 4x50 m voľ. sp: 
Adamský, Maruniaková, Berac-
ková, Hriňák: 1:54.98 - 1.

Kúpim starý drevený betlehem alebo  
fi gúrky, tel.č.: 0907 710 630 

Predám suché palivové drevo v  
Š.Baniach, tel.č.: 0911 434 276

Predám zimné pneu na diskoch  
195/65 R 15, tel.č.: 0908 618 563

Banskobystrický plavecký pohár

Predám 9 týždňové šteniatko, psíka  
NO s PP typ komisár REX, veterinár-
ne ošetrený, odber možný hneď, tel.č.: 
0911 543 259

Kúpim obrazy Kollára, Gwerka, Au- 
gustu – starý betlehem, peniaze (aj pa-
mätné), pohľadnice, vyznamenania a 
iné staré veci, tel.č.: 0905 430 716 

Predám Škodu 120 LS za 120 €, tel.č.:  
0949 116 142 

Predám Škodu 105, STK do 2013,  
zimné, letné gumy, cena dohodou, tel.č. 
0917 323 076

Lacno predám PC stôl + skrinku pod  
TV, tel.č.: 0910 477 326 

Predám nosič na dieťa, lacno, tel.č.:  
0904 870 547

Predám zimné pneu 135/70 R 13 –  
2 ks, 145/70 R13 – 2 ks, najazdené cca 
100 km, cena dohodou, 0905 153 193 

INZERCIA

V 3.kole sa obe naše družstvá 
predstavili v domácom prostredí, 
keď Opevnenie privítalo súpera z 
Maďarska a Klopačka Kremnicu.

Obe stretnutia priniesli zaují-
mavé a bojovné partie a neúpros-
ný boj o každú polovičku bodu. Až 
takmer do konca nebolo rozhod-
nuté o výsledkoch a až posledné 
partie rozhodli o konečných vý-
sledkoch.

V štvrtom kole pocestuje druž-
stvo Opevnenie do Fiľakova a Klo-
pačka privíta doma Vežu Banská 
Bystrica.
Opevnenie Banská Štiavnica - 
Sitno - Balassagyarmati Kabel 
SE 5:3 Chlpík, Longauer a Hip-
szki, remizovali Prekopp, Pásztor, 
Píš, Koleda

Opevnenie Banská Štiavnica - 
Klopačka - ŠO MsL Kremnica 
3:5 Majsniar, Niemayer, Hudec

Ostatné výsledky:
Magnezit Jelšava B - PŠK Kur-
ta Banská Bystrica 3:5; ŠO Pod-
brezová - FTC Fiľakovo B 6:2; 
Nová Baňa - ŠK Garde CVČ Detva 
4,5:3,5; PŠK Rimavská Sobota - ŠK 
Podpoľanie Stožok 2:6; ŠK Orlo-
vá Pohorelá - Slovan Sliač 3,5:4,5; 
ŠK Vinica - Slovan Modrý Kameň 
6,5:1,5; ŠK Veža CVČ Banská Bys-
trica - ŠK Slovan Hrnčiarske Zalu-
žany 3:5

Tabuľka:
1 ŠO Podbrezová 3 3 0 0 6 13,00
2 PŠK Kurta BB 3 3 0 0 6 13,00
3 Magnezit Jelšava B 3 2 0 1 4 15,00
4 Slovan Nová Baňa 3 2 0 1 4 13,50
5 FTC Fiľakovo B 3 2 0 1 4 12,50

6 Opevnenie Banská 
Štiavnica Sitno 3 2 0 1 4 12,50

7 ŠK Podpoľanie 
Stožok 3 2 0 1 4 12,00

8 Slovan Sliač 3 2 0 1 4 11,00
9 Rimavská Sobota 3 1 1 1 3 13,50

10 ŠK Garde CVČ Detva 3 1 1 1 3 12,00
11 ŠK Orlová Pohorelá 3 1 0 2 2 13,00
12 Modrý Kameň 3 1 0 2 2 12,50
13 ŠO MsL Kremnica 3 1 0 2 2 12,00
14 Balassagyarmati 3 1 0 2 2 11,00
15 ŠK Vinica 3 1 0 2 2 11,00
16 Hrnčiarske Zalužany 3 1 0 2 2 8,50

17 Opevnenie Banská 
Štiavnica Klopačka 3 0 0 3 0 11,00

18 ŠK Veža CVČ BB 3 0 0 3 0 9,50

Standa Kuchyňa

Šach - 3. liga

Šachisti v súbojoch. foto standa 

kuchyňa
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reality

INZERCIA

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, tel.č.:  
0914 138 988

Prenajmem halu na Povrazníku, roz- 
loha 400 m², tel.č.: 0903 121 901

Predám stavebný pozemok v BŠ časť  
Štefultov, 3 750m², prístupová cesta k 
pozemku, inž. siete, výhodná poloha, 
cena dohodou, tel.č.: 0904 410 381 

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 
Kúpim starý rodinný dom s väčším  

pozemkom v lokalite B.Štiavnica a oko-
lie alebo Štiav.Bane. 0905 833 361

Drogéria TETA
Najvyšší as na nákup 

dar ekov pre celú rodinu!
Nakupujte skvelé dar eky 

za skvelé ceny!

Akcia pre deti: 
Dones nakreslený viano ný 

obrázok a dostaneš od nás dar ek.
Obrázky vystavíme v predajniach 

 rmy SIBAcol.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Drogéria Teta, Mládežnícka 24,Banská Štiavnica
staré ihrisko pod plavár ou

H adám udí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizova  na stavbe. 

Pracovná zmluva alebo 
dohoda. Taktiež ponúkam 

prácu pre brigádnikov 
od 18 rokov.

Kontakt: 0915 181 410

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

LEKÁREŇ HELIOS pod poštou 
bude pre Vás otvorená každú 
adventnú nedeľu od 8:00 – 11:00

Otváracie hodiny: 
po – pi 8:00 – 16:30
sobota 8:00 – 11:00

Nová S.R.O. - 
komplet

od 265,- eur

0902 895 865

Najširší sortiment - to najlepšie z 
elektroniky. Nákupy na splátky bez 

navýšenia ceny!

AKCIE
- k TV a LCD stolík zdarma
- k Hi-fi  vežiam MP3, discman 

zdarma
- k DVD prehrávačom fi lmy zdarma
- k notebookom, fotoaparátom, 

MP3 prehrávačom a mobilom 
puzdro zdarma

- nákup nad 90€ vianočná sada 
zdarma a mnohé iné

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

VIANOČNÉ ZĽAVY až do 50%! 

+ dovoz zakúpených aj odvoz 
starých výrobkov: TV, chladničiek, 

pračiek a podobne zdarma

+ servis elektroniky 

Denne nový tovar 
za stále nižšie ceny

Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás, 
doneste aktuálnu ponuku a k výrob-
ku si vyberiete darčekový bonus v 

hodnote dvojnásobku rozdielu 

PROSPECT, Kammerhofská 2
po - pi: 8:00 -18:00
so - ne 8:00 - 12:00

045 692 13 27

KUPÓN


