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InzercIa

Slovenské dedičstvo UNESCO
Dňa 29. 11. 2012 v Ružomberku 
zástupcovia lokalít zapísaných na 
Zozname svetového dedičstva 
UNESCO na Slovensku slávnostne 
podpísali zakladateľskú zmluvu 
o založení záujmového združenia 
právnických osôb Slovenské 
dedičstvo UNESCO. Naše mesto 
zastupovala primátorka Mgr. 
Nadežda Babiaková. 

Účelom združenia je vytvo-
riť podmienky pre koordinova-
nú a cieľavedomú činnosť jeho 
členov a partnerských organizá-
cií pre rozvoj a marketing lokalít 
prírodného a kultúrneho dedič-
stva UNESCO. Predmetom čin-
nosti združenia, okrem iného, 
bude najmä organizácia spoloč-
ného marketingu  lokalít UNE-

SCO, podpora imidžu Slovenska 
ako UNESCO destinácie, podpo-
ra kultúrneho, spoločenského a 

podnikateľského života v loka-
litách UNESCO,účasť na cezhra-
ničných projektoch.

Signatári dohody o založení nového združenia  foto Henrieta Godová

Z novembrového rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 28. novembra rokovanie 
MsZ.

Neprítomní (ospr.): PaedDr. 
Milan Klauz, Ing. Ján Mojička

MsZ schválilo:
- návrh na zmenu rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica

- Prevádzkový poriadok pre 
parkovanie v meste

- prevod nehnuteľností do 
vlastníctva Jozefa Blahúta, 
B. Štiavnica, Štefana Rocha s 
manželkou Evou, B. Štiavnica

- zámenu pozemkov me-
dzi Petrom Schierom, Dipl. 
Ing. TU, Švajčiarsko a Mestom 
Banská Štiavnica

- zámer na priamy predaj 
pozemku na Ul.B.S. Timra-
vy a vymenovalo komisiu na 
vyhodnotenie ponúk v zlože-
ní: Predseda Ing. Slavomír Pa-
lovič, členovia: JUDr.Dušan 
Lukačko, JUDr. Emília Jaďu-
ďová, zapisovateľka: Renáta 
Baráková, náhradníčka: Ing. 
Ivana Nikolajová

Vianočná súťaž 
Štiavnických novín

Aj v tomto roku sme pre vás, milí 
naši čitatelia, pripravili Vianoč-
nú súťaž ŠN o hodnotné ceny. Jej 
obsahom sú vianočné sviatky. Po-
slednú otázku s kupónom uverej-
ňujeme v tomto čísle. Odpoveď 
spolu s kupónom pošlite do redak-
cie alebo vhoďte do našej schrán-
ky. Výhercov oznámime vo vianoč-
nom čísle - 20. decembra 2012.
Otázka č.4 
Napíšte meno tvorcu Štiav-
nického betlehemu a rok 
jeho otvorenia!  

Kupón č.4
Správna odpoveď:

Meno, priezvisko:

Adresa:

Tel. č.:
•3.str.

•3.str.
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Ktoré z nasledujúcich regiónov považujete za atraktívne z hľadis-
ka cestovného ruchu?

Panuje všeobecný názor, že 
takú dobrú turistickú sezónu 
Štiavnica si ešte nepamätá. O 
rekordných návštevách hovorí 
Informačné centrum mesta, 
ubytovatelia, aj štatistika. 

Podľa nej sa oproti rovna-
kému obdobiu minulého roku 
zvýšil počet prenocovaní v 
meste o 29%, v celom okrese o 
25%. Vzhľadom na prebiehajú-
cu krízu je to výnimočný výsle-
dok, ktorý určite patrí medzi 
najlepšie na Slovensku. Pri-
merane rastu sa zvýšili aj trž-
by, ktoré v sledovaných uby-
tovacích zariadeniach okresu 
dosiahli viac ako 660 tisíc eur 
(20,5 mil. Sk, za obdobie janu-
ár - september 2012). Polepšili 
si aj reštaurácie, kaviarne, ob-
chody. Oproti minulému roku 
vzrástol aj počet ubytovacích 
zariadení z 35 na 49. Za dob-

ré výsledky vďačíme zvyšujú-
cej sa obľúbenosti Štiavnice u 
Slovákov. Až 47% ich označi-
lo Banskú Štiavnicu a okolie za 
„atraktívne z hľadiska cestov-
ného ruchu“ (prieskum spo-
ločnosti IMP 2012). Pred nami 
sa umiestnili horské destiná-
cie ako sú Tatry, Slovenský raj, 
Liptov a Orava, ale Štiavnica je 
prvá medzi slovenskými mes-
tami. Predbehla nás síce Vie-
deň, ale už nie Bratislava (cca 
37%), ani Košice (15%). Obľú-
benosť Banskej Štiavnice Slo-
váci dokazujú nielen slovom, 
ale aj skutkom. Počet ich pre-
nocovaní od začiatku roku do 
konca septembra sa zvýšil o 
45%. Ďalšiu dobrú správu uve-
rejnili Hospodárske noviny. 
Banská Štiavnica je najvyhľa-
dávanejším turistickým výra-
zom v Googli Slovensko.

Igor Kuhn

Turizmu v Štiavnici 
„ide karta“

Vážení spoluobčania! Srdečne 
Vás pozývame na stretnutie 
občanov s predstaviteľmi 
samosprávy Mesta a so 
zamestnancami MsÚ k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2013 a 
k ďalším otázkam verejného 
života v našom meste,  ktoré sa  
uskutoční v dňoch:

7. decembra 2012 (piatok) o 15:00 
hod. v jedálni ZŠ J. Horáka 

10. decembra 2012 (pondelok) o 
17:00 hod. v jedálni ZŠ J. Kollára na síd-
lisku Drieňová

11. decembra 2012 (utorok) o 15:00 
hod. v Požiarnej zbrojnici na Štefultove

Tešíme sa na Vašu účasť!
Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Stretnutie s občanmi

3.12. �
Prerokovanie výsledkov fi- �
nančnej kontroly so zástupca-
mi Najvyššieho kontrolného 
úradu SR Banská Bystrica.
Uskutočnila sa gremiálna  �
porada zástupcov mestských 
spoločností a vedúcich od-
delení MsÚ.  
Slávnostné prijatie býva- �
lých pracovníkov Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici na 
dôchodku.  
Pracovné stretnutie s poslan- �
cami MsZ k príprave rozpočtu 
mesta na rok 2013. 
Stretnutie občanov s predsta- �
viteľmi samosprávy Mesta a 
so zamestnancami MsÚ k ná-
vrhu rozpočtu mesta na rok 
2013 a k ďalším otázkam ve-
rejného života v našom meste. 
4. - 5.12.
Účasť na medzinárodnej kon- �
ferencii  „Moderný manaž-
ment historických miest na 
príklade pamiatok UNESCO“  
pri príležitosti 20. výročia zá-
pisu historického centra Čes-
kého Krumlova do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.  
Prezentácia „Banská  Štiavni-
ca – využitie značky svetového 
dedičstva UNESCO“.   
6.12.
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici. 
Účasť na podujatí Batoh Mi- �
kulášskych prekvapení.     
7.12.
Prerokovanie výsledkov fi- �
nančnej kontroly na NKÚ v 
Banskej Bystrici.
Práca v meste.  �
Stretnutie občanov s predsta- �
viteľmi samosprávy Mesta a 
so zamestnancami MsÚ k ná-
vrhu rozpočtu mesta na rok 
2013 a k ďalším otázkam ve-
rejného života v našom meste.

 Andrea Benediktyová

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel 

poďakovať MUDr. Evke Pet-
ráškovej a sestričkám Vierke 
a Helenke za to, že sa postara-
li o to, aby tento rok mohol do 
Banskej Štiavnice prísť Miku-
láš. Ďakujem.

Miroslav Kyjovský

Vypátraná osoba
Dňa 28.11.2012 o 21.45 hod. 

bola hliadka MsPo požiadaná  OO 
PZ Banská Štiavnica o spoluprácu 
pri pátraní  po nezvestnej osobe.  
Na základe pátrania bola nezvestná 
osoba nájdená na Križovatke v bý-
valej Plete.

Rušenie nočného pokoja 
Dňa 30.11.2012 o 00.05 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na UL. 
Budovateľská 15 v Banskej Štiavni-
ci dochádza k rušeniu nočného po-
koja. Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že  ide o D.P., ktorý  sa 
svojím hlučným správaním dopustil 
priestupku proti verejnému poriad-
ku. Priestupok bol  po objasnení rie-
šený v zmysle priestupkového záko-
na v blokovom konaní. 

Dopravná nehoda 
Dňa 2.12.2012 o 13.00 hod. bola 
hliadka MsPo požiadaná  OO PZ v 
Banskej Štiavnici o spoluprácu pri 
zabezpečovaní bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky počas od-
straňovania dopravnej nehody na 
Počúvadlianskom jazere. 
 Jozef Mego 
 zást. náčelníka MsPo

Verejno-
obchodná súťaž

Mesto Banská Štiavnica vy-
hlasuje opakovanú obchodnú 
verejnú súťaž na odpredaj domu 
súp. č. 921, na Ul. Križovatka 25 
a prislúchajúcich pozemkov p. č. 
C KN 1957/1 o výmere 260 m2 
a 1957/2 o výmere 228 m2.

Minimálna požadovaná cena 
je 50.000 EUR.  

Bližšie informácie: Mestský 
úrad, odd. právne a správy ma-
jetku, tel. 6949637, 0905 413 
945, e-mail: olga.nigriniova@
banskastiavnica.sk. 

Vyhlásenie súťaže v celom 
znení nájdete na www.banskas-
tiavnica.sk.  MsÚ
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•1.str. Medzi lokality UNESCO na 
Slovensku okrem Banskej Štiavnice 
patria: Bardejov – historické centrum 
mesta, Jaskyne Aggteleckého krasu 
a Slovenského krasu, z nich sprístup-
nené Domica, Gombasecká, Jasovská 
jaskyňa, tiež Ochtinská aragonitová 
jaskyňa a Dobšinského ľadová jasky-
ňa, Spišský hrad a Levoča a kultúrne 
pamiatky okolia (Spišská Kapitula, 
Spišské  Podhradie, Kostol sv. Ducha 
v Žehre, Vlkolínec – pamiatková re-
zervácia ľudovej architektúry, buko-
vé pralesy Karpát, Havešová, Stužica, 
Rožok v Národnom parku Poloniny a 
Vihorlat v Chránenej krajinnej oblas-
ti Vihorlat, Drevené kostoly v sloven-
skej časti Karpatského oblúka: gréc-
kokatolícke kostoly: v Ruskej Bystrej, 

Ladomírovej, Bodružale, rímskokato-
lícke kostoly: v Tvrdošíne, Hervartove 
pri Bardejove, evanjelické kostoly: v 
Kežmarku, Hronseku a v Leštinách.

Po slávnostnom podpise zaklada-
teľskej zmluvy sa uskutočnilo prvé 
valné zhromaždenie združenia, na 
ktorom sa zvolili orgány združenia. 
Predsedom združenia Slovenské de-
dičstvo UNESCO sa stal Ján Pavlík, 
primátor mesta Ružomberok, ktorý 
bude aj predsedom Správnej rady. Za 
členov Správnej rady boli zvolení: Na-
dežda Babiaková (primátorka Banskej 
Štiavnice) a Miroslav Vilkovský (pri-
mátor Levoče). Kontrolórom bude 
Igor Frič (hlavný kontrolór mesta Ru-
žomberok) a výkonným manažérom 
združenia Martin Hromada (vedúci 

Oddelenia regionálneho rozvoja a kul-
túry, MsÚ Ružomberok). 

Banská Štiavnica oslávi budúci rok 
20. výročie zápisu na Zoznam sve-
tového dedičstva UNESCO. Za tých 
dvadsať rokov sa v meste urobilo ne-
skutočne veľa práce na poli obnovy a 
rekonštrukcie pamiatok a mesto zno-
va dostalo a dostáva (pretože pro-
ces stále pokračuje) pôvodnú fareb-
nú tvár. Účasť v združení by nielen 
nášmu mestu, ale aj ostatným slo-
venským lokalitám, zapísaným 
na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO, malo pomôcť prezento-
vať pred svetom, že aj taká malá 
krajina, akou je Slovensko, má čo 
návštevníkom ukázať a ponúknuť. 

Henrieta Godová

Slovenské dedičstvo UNESCO

Valné zhromaždenie organizácie 
Región Banská Štiavnica
Približne takto pred rokom 
vznikla Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Región Banská 
Štiavnica (RBŠ). Združuje 13 obcí 
a 37 iných subjektov pracujúcich 
v cestovnom ruchu s cieľom 
pomáhať rozvoju turizmu v 
regióne. 27.11.2012 sa ich zástup-
covia stretli, aby zhodnotili prvý 
rok činnosti a prerokovali spolu 
plány na rok budúci. 

Z členských príspevkov a získanej 
štátnej dotácie organizácia propago-
vala región (viac ako 20 výstupov v 
tlačí, rádiu a TV), vytlačila a návštev-
níkom distribuovala 38 tis. brožúr Vi-
tajte v Striebornom meste a finanč-
ne podporila 10 kultúrnych podujatí 

v meste aj obciach. Ďalej sme vytvo-
rili informačný systém v meste (7 
informačných  tabúľ) a v regióne 
(tabule v Banskej Belej, Banskom 
Studenci, Hodruši-Hámroch, Iliji, 
Sv. Antone, Štiavnických Baniach 
a Vyhniach), spolu s o.z. Kruh osa-
dili prístrešok na Červenej studni, 
navrhli a vyznačili viac ako 50 km 
nových cyklotrás a zrekonštruova-
li zdevastovanú cestu od Nám. Sv. 
Trojice k Veľkej vodárenskej. Ob-
ľubu medzi obyvateľmi aj návštev-
níkmi dosiahli trávnaté oddychové 
plochy a mobilná zeleň na Trojič-
nom námestí, ktoré realizoval RBŠ 
v spolupráci s mestom (projekt 
ViTo). Mesto na základe úspešnos-
ti projektu rozhodlo o jeho predĺ-

žení aj na budúci rok. 
Dovoľte nám preto poďako-

vať sa všetkým našim členom a 
sympatizantom za podporu.

Igor Kuhn

Krádež
Dňa 02.12.2012 poverený prí-

slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a vzniesol 
obvinenie pre prečin "Krádež" § 
212/2,a, spáchaného v štádiu po-
kusu § 14/1 a spolupáchateľstva 
§ 20 Trestného zákona voči oso-
bám J.B., L.B., S.B., J.B. nakoľko 
dňa 02.12.2012 v čase o 03:00 
hod. po predchádzajúcej vzájom-
nej dohode vykonali krádež vlá-
maním do elektrickej rozvodne v 
areáli firmy DINAS, a.s., Banská 
Belá, kde sa dostali po presko-
čení oplotenia firmy, a násled-
ne boli zadržaní hliadkou OO 
PZ Banská Štiavnica a predvede-
ní na OO PZ Banská Štiavnica, 
čím spôsobili zatiaľ neupresne-
nú škodu pre Dinas, a.s., Banská 
Belá. Páchatelia sú vyšetrovaní 
na slobode. 

Vlámanie
V dobe od októbra 2012 do 

13:20 hod. dňa 02.12.2012 ne-
zistený páchateľ v Banskej Štiav-
nici na Ul. B. Nemcovej vykonal 
vlámanie do rekreačnej chaty 
tak, že rozlomil vložku FAB na 
vstupných dverách a z priesto-
rov chalupy odcudzil retro rádio, 
ďalekohľad, mlynček na kávu a 
korenie, odevné zvršky, alko-
hol a neznámou látkou polial se-
daciu súpravu, čím poškodenej 
D.Š. spôsobil škodu odcudzením 
v sume 825.- € a poškodením v 
sume 200.- €. Vo veci bolo povere-
ným príslušníkom OO PZ Banská 
Štiavnica začaté trestné stíhanie 
pre prečiny "Krádež" § 212/2,a, a 
„Porušovanie domovej slobody" § 
194/1 Trestného zákona. Po pá-
chateľovi polícia pátra.

Vladimír Fábry,
riaditeľ OO PZ BŠ

•1.str. - vyhlásenie a podmienky 
opakovanej verejnej súťaže na predaj ro-
dinného domu a vymenovalo komisiu 
na otváranie obálok v zložení: Predse-
da: Ing. Marián Zimermann, členovia: 
JUDr. Dušan Lukačko, Peter Ivaška, Dr. 
Milan Klauz, JUDr. Emília Jaďuďová, 
zapisovateľka: Oľga Nigríniová

MsZ vzalo na vedomie:
- Správu o potrebe prijatia opatrení 

týkajúcich sa VZN o dotáciách z roz-
počtu Mesta B. Štiavnica na rok 2013

- Správu o spracovaní  Územného plánu 
mesta B. Štiavnica, Zmeny a doplnky č.5

- Správu o plnení povinností 
verejných funkcionárov v zmysle 
zákona č.357/2004 Z.z. o ochra-
ne verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov

- ponuku od Slovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s., B. Bys-
trica na predaj majetku objektov 
prevádzkového strediska vodární 
na Ul. Šobov 1

- Informatívnu správu o stave 
usporiadania vlastníctva k pozem-
kom v lokalite Zigmund  šachta

- Informatívnu správu o stave 

detských ihrísk v meste
- Informatívnu správu o mož-

nosti nadviazania spolupráce s 
mestami Libero (Taliansko), Mi-
roslava (Rumunsko) a Oravita 
(Rumunsko)

- Informatívnu správu o zahra-
ničnej služobnej ceste primátor-
ky mesta v dňoch 4. – 5.decem-
bra, Česká republika, Český 
Krumlov

Po interpeláciách a otázkach 
poslancov primátorka mesta ro-
kovanie ukončila. ŠN

Z novembrového rokovania MsZ

Počas školského roka v utorok 
až piatok prebieha na Mestskej 
plavárni v čase od 8:00 -14:00 
plávanie detí od 6 mesiacov do 
6 rokov. Plavecký klub BŠ počas 
školského roka každý mesiac 
organizuje kurz pre plavcov za-
čiatočníkov  v utorok a štvrtok 
v čase od 15:00 -16:00.

PK Banská Štiavnica

Kurz plávania
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Dohodu o udržateľnosti spoloč-
ného slovensko-poľského projektu 
cezhraničnej spolupráce PLUSK na 
hraničných vodách Orava, Poprad  
a Dunajec podpísali vo štvrtok 
22.11.2012 generálny riaditeľ 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p., Banská Štiavnica  
Ing. Marián Supek a riaditeľka 
Regionálneho úradu vodného 
hospodárstva v Krakove Joanna 
Slusarczyk. 

Predmetom projektu, ktorý sa re-
alizoval v rokoch 2009-2011 v celko-
vej hodnote 1mil.850tis.korún, bolo 
vytvorenie informačného systé-
mu s internetovým portálom www.
plusk.eu a rozsiahlym dátovým sof-
tvérom, ktorý poskytuje cenné in-
formácie využiteľné pri územnom 
plánovaní a rozvojových aktivitách 
slovenských i poľských regiónov v 
povodiach  hraničných vodných to-
kov Orava, Poprad a Dunajec. In-
formačný systém poskytuje  úda-
je o kvantite i kvalite vôd na týchto 
vodných tokoch, informuje  o zdro-
joch vypúšťania odpadových vôd do 
vodných tokov, o pôdnych i vodných 
biotopoch, mokradiach a celom 
hydroekologickom komplexe. To 

znamená, že z poskytnutých úda-
jov je napríklad možné dozvedieť sa 
aj to, či sa dá na vodný tok pripojiť 
čistiareň odpadových vôd, alebo či 
je možné vodu z vodného toku odo-
berať, respektíve  ju do neho vypúš-
ťať tak, aby sa dobrý stav vodného 
toku nezhoršil. Výhodou je, že ob-
sah stránky sa operatívne aktualizu-
je, a tak stránka pomáha nielen pro-
fesionálnym správcom tokov, ale aj 
obciam, samosprávam, úradom a  
investorom.

V súvislosti s podpisom dohody, v 
ktorej sa slovenskí a poľskí vodohos-
podári dohodli, že informačný sys-
tém budú udržiavať aj naďalej, šéf 

Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p. Ing. Marián Supek po-
vedal: "Záujem nás vodohospodárov 
na slovenskej i poľskej strane je, aby 
tento projekt pokračoval, aby dochá-
dzalo k permanentnej výmene úda-
jov a ich pravidelnej aktualizácii - či 
už je to v otázkach kvality vody ale-
bo protipovodňovej ochrany." 

Predstavitelia poľských vodohos-
podárov z Krakova počas dvojdňo-
vej návštevy Banskej Štiavnice sfára-
li i do dedičnej odvodňovacej štôlne 
Glanzenberg a oboznámili sa s jedi-
nečnou históriou využívania vodnej 
energie v štiavnickom baníctve.

Ľuboš Krno

Podpis dohody o udržateľnosti 
projektu PLUSK

Verejná zbierka
Občania mesta v spolupráci 
s mestom Banská Štiavnica 
organizujú charitatívnu akciu 
na pomoc občanom, ktorí to 
potrebujú.

14.12.2012 (piatok) v Kultúrnom 
centre (Kaplnka), Kammerhofská 
1, Banská Štiavnica sa bude konať 
zber vecí od 8:00 – 16:00. Môžete 
tak pomôcť v tomto predvianoč-
nom čase aj Vy. Zbierka sa týka 
šatstva, hračiek, školských po-
trieb, vecí do domácností – be-
húne, záclony, riady...
Dňa 15.12.2012 (sobota) v Kul-
túrnom centre (Kaplnka), Kam-
merhofská 1, Banská Štiavni-
ca sa bude konať výdaj vecí od 
12:00 – 18:00. Táto akcia sa 
koná súbežne s charitatívnou 
akciou „Vianočné dieťa.“

Organizátori

Prenájom priestoru
Obec Ilija prenajme nebyto-

vý  priestor 34,6 m² v Iliji. Bliž-
šie info na www.ilija.sk, e-mail: 
obec_ilija@stonline.sk,  tel.č.: 
045/692 0847 

Ing. Marián Supek a Joanna Slusarczyk podpisujú dohodu 
foto SVP

Nadácia otvorenej spoloč-
nosti OSF – Štipendijný 
program pre rómskych 
študentov stredných škôl

Podpora je určená rómskym 
študentom vo veku 15 – 22 ro-
kov s cieľom preklenúť nepriazni-
vé životné situácie a motivovať ich 
k dosahovaniu čo najlepších štu-
dijných výsledkov a úspešnému 
ukončeniu štúdia. Zámerom pro-
jektu je pomôcť študentom nado-
budnúť vzdelanie, vďaka ktorému 
sa vytvorí predpoklad zvýšených 
šancí na adekvátne uplatnenie a 
vytváranie pozitívnych vzorov v 
spoločnosti.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
18. 12. 2012

Viac informácií na interneto-
vej adrese: http://www.osf.sk/
programove_oblasti/vzdelavanie/
stipendia_staze_a_sutaze/stipen-
dijny_program_pre_romskych_
studentov_strednych_skol/

Henrieta Godová

Štipendijný 
program

ZÁMER PRiAMEHO PREDAJA MAJETKU 
MESTA  BANSKÁ ŠTiAVNiCA č. 22/2012
Priamy predaj majetku Mesto 
Banská Štiavnica zverejňuje v 
zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a 
ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov

Predmet prevodu :
Pozemok C KN parcela č. 7044/11  

o výmere 78 m2, záhrady, na  od-
predaj  majetku   na Ul. B. S. Timravy   
v Banskej Štiavnici, vedený v KN Ka-
tastrálneho úradu Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica na 
LV č. 3076, pre okres Banská Štiavni-
ca, obec Banská Štiavnica,   k. ú. Ban-
ská Štiavnica.

Zámer priameho predaja majet-
ku mesta bol schválený v zmysle § 9a 
ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona SNR č. 
138/1991 Zb., o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov, Uznesením 

MsZ č.168/2012 zo dňa 28. novem-
bra 2012. 

Predmetný pozemok sa nachádza 
v Banskej Štiavnici na Ul. B. S. Timra-
vy, je oplotený a využívaný ako dvo-
rová plocha. 
Cena nehnuteľností :

Najnižšia, t.j. minimálna cena, za 
ktorú sa predmetné  pozemky ponú-
kajú na predaj, je stanovená dohodou 
vo výške 780 € (10 €/m2). 

Podmienky a lehoty na podávanie 
cenových ponúk :

Lehota na doručovanie cenových 
ponúk  záujemcov sa stanovuje do 
14.12.2012 do 12:00 hodiny.

Cenovú ponuku žiadame predložiť 
v podateľni Mestského úradu v Ban-
skej Štiavnici, alebo poštou na ad-
resu: Mesto Banská Štiavnica, Rad-
ničné námestie č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica .

Ponuka musí byť  zaevidovaná v 
podateľni Mestského úradu v Ban-
skej Štiavnici  do 14.12.2012 do 
12:00 hodiny.

Cenová ponuka musí byť predlo-
žená písomne v slovenskom jazyku 
v zalepenej obálke, viditeľne ozna-
čenej heslom: 

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k organizácii priameho pre-
daja, k predmetu zámeru priame-
ho predaja majetku mesta môžete 
získať na telef. č. 045/6949637, 
na e-mailovej adrese  renata.ba-
rakova@banskastiavnica.sk, ale-
bo osobne na Mestskom úrade v 
Banskej Štiavnici, oddelení práv-
nom a správy majetku, kde je zá-
roveň možné nahliadnuť aj do 
znaleckého posudku. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta, v.r.
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Špeciálna základná škola 
získala finančný grant

Rozsvietenie Kalvárie
Tak sa to podarilo! Kalvária 
sa v utorok 27.11. po 17,00 
hod. rozsvietila.

Ešte do 13,00 hod nebolo jasné, či 
sa podujatie nepresunie na iný termín. 
Počasie bolo nevyspytateľné, hmla sa 
vznášala tesne nad mestom a nechceli 
sme sklamať nikoho z pozvaných hos-
tí, z ktorých väčšina cestovala do Štiav-
nice z iných kútov Slovenska.

Rozhodli sme sa ale spoľahnúť na 
prozreteľnosť a slávnostné spustenie 
nasvetlenia nepresúvať. A podarilo sa!

Podujatie sa začalo symbolickým 
„zatváraním kaplniek“ na Kalvárii, 
čím sme ukončili sezónu 2012 a vstú-
pili do zimného obdobia, keď sa bu-
deme viac venovať písaniu projektov, 
vybavovaniu povolení a ďalším admi-
nistratívnym prácam, na ktoré počas 
roka nie je toľko času.

Už pred 17,00 hodinou sa na Slád-
kovičovej ulici začali zhromažďovať 
ľudia. Po slávnostných príhovoroch 
predsedu Kalvárskeho fondu Martina 
Macharika, pani primátorky Mgr. Na-
deždy Babjakovej, pána dekana Milo-
ša Pikalu a samozrejme zástupcu ge-
nerálneho sponzora elektrifikácie zo 
spoločnosti SSE, pána Jaroslava Han-
zela sme spoločne odpočítali spuste-
nie osvetlenia Horného kostola, ktoré 
všetci prítomní privítali potleskom.

Ako lákadlo na to, čo bude nasle-
dovať možno už budúci rok, sme po-

mocou provizórneho osvetlenia de-
monštrovali nasvietenie ďalších 5 
kaplniek pod Horným kostolom.

Veríme, že tento nočný šat naj-
významnejšej slovenskej Kalvárie 
bude ďalším stimulom nielen pre ob-
novenie náboženského a kultúrne-
ho života na samotnej Kalvárii, ale 
prispeje aj k zvýšeniu atraktivity mes-
ta a rozvoju turizmu v regióne.

Počas podujatia sme predstavili aj 
nový adopčný katalóg, ktorý zobra-
zuje zoznam jednotlivých odcudze-
ných a poškodených sôch a umelec-
kých prvkov, ktoré plánujeme vďaka 
darcom postupne obnoviť. Čitate-
ľom dávame tiež do pozornosti živú 
kameru, nainštalovanú na Hornom 

kostole, vďaka ktorej sa dozviete ak-
tuálne počasie v Štiavnici, aj keď ste 
práve mimo mesta. Obraz kamery, 
adopčný katalóg ako aj ďalšie infor-
mácie o obnove nájdete na www.kal-
varia.org.

Osobitná vďaka patrí pracovní-
kom mestskej polície, ktorí organi-
zovali regulovanie dopravy na Slád-
kovičovej ulici počas podujatia.

Generálnym sponzrom elektri-
fikácie areálu a inštalácie bezpeč-
nostného kamerového systému je 
Stredoslovenská energetika, a.s., 
ktorá sa zaviazala počas piatich 
rokov postupne podporiť obnovu 
celkovou sumou 150 000 €.

Kalvársky fond

Dňa 3. decembra sa v 
čajovni Klopačka usku-
točnila vernisáž výstavy 
obrazov banskoštiavnickej 
výtvarníčky Evy Valachy-
ovej r. Schneiderovej. V 
príjemnej atmosfére sa 
zišlo niekoľko priateľov pri 
piesňach Tomáša Chriena, 
Evkiných veršoch a skvelom 
pohostení.

Eva Valachyová  pochádza 
zo Žiaru nad Hronom, no naj-
krajšie detské zážitky sa viažu 
k Bankám. Študovala na Stred-
nej umelecko-priemyselnej 
škole v Kremnici, odbor tvaro-
vanie. Pre jej tvorbu je príznač-
né priestorové vyjadrovanie a 
rôznorodosť používaných ma-
teriálov. Bohatú predstavivosť 
uplatnila v Slov. filmovej tvor-
be v Bratislave, kde istý čas 
pracovala. Po založení Štát-
nych reštaurátorských atelié-
rov prišla do B. Štiavnice. Tu 
žije dodnes so svojou rodinou.

Ako snáď každý človek, aj 
ona ukrýva v trinástej komna-
te svojej duše ,,čiernu skrin-
ku bolestí“ a  neľahkých ži-
votných skúšok, ktoré však s 
odstupom času hodnotí ako 
miesto odrazu smerom k vlast-
nej tvorbe. Inšpiráciou je pre 
ňu príroda. Samorasty, slima-
čie ulity, či štiavnické minerá-
ly, ktorým sa od dávna pripi-
sujú rôzne liečivé, až magické 
vlastnosti, ale aj koža, tex-
til, háčkované obrusy starých 
mám, sadrové odliatky, kovo-
vé prvky, ako medený drôt, či 
hodinové kolieska, tvoria sú-
časť jej pôsobivých  výtvar-
ných kompozícií. Sú odvážne i 
krehké zároveň, ako myšlien-
kové pochody ich autorky. 

Evka je nesmierne dobrý 
a citlivý človek. Vie byť prí-
jemnou spoločníčkou, no ob-
ľubuje aj ticho a samotu, pre-
tože tam sa rodia najčistejšie 
myšlienky. Pociťuje túžbu 
oslobodiť sa od sveta mate-
riálneho, do ušľachtilejšej 
podoby a rozplynúť sa v du-
chovne. Táto túžba je vyjad-
rená v jej dielach.

Výstava v priestoroch Klo-
pačky potrvá do 6.1.2013.

Janka Bernáthová

Čakanie na vzácny okamih  foto Lubo Lužina

V školskom roku 2011/2012 sa naša 
škola  zapojila do projektu vyhláseného 
v spolupráci  COOP Jednota Slovensko, 
spotrebné družstvo, Nestlé Slovensko, 
s.r.o., a Nadácia Jednota COOP pod ná-
zvom „Nech sa nám netúlajú.“

Cieľom tohto projektu  je reago-
vať na spoločenský problém, v rám-
ci ktorého chcú tieto subjekty vy-
tvoriť pre deti alternatívu trávenia 
voľného času prostredníctvom fi-
nancovania projektov z finančného 
grantu Nadácie, vytvoreného so za-
meraním na kultúru a umenie.

Náš projekt „Čarovný svet (z)hliny“ 
zvíťazil a od Nadácie Jednota COOP 
sme získali finančný grant v hodno-
te 1 500 €. Vďaka týmto finančným 
prostriedkom sme zakúpili hrnčiarsky 

kruh, materiál a pomôcky potrebné pri 
výrobe keramiky. V spolupráci s CVČ 
v B. Štiavnici realizujeme záujmový 
útvar  KERAMIKA, kde žiaci získava-
jú  základné remeselné zručnosti. Zá-
roveň im poskytujeme atraktívnu al-
ternatívu trávenia voľného času, ktorá 
im v budúcnosti uľahčí  ich  uplatne-
nie na pracovnom trhu. Pre prácu 
s hlinou v našom zariadení sme sa 
okrem iného rozhodli aj pre jej terape-
utické pôsobenie. Dokáže priniesť po-
koj, vnútornú rovnováhu a radosť, je 
nenahraditeľným prostriedkom  er-
goterapie – liečbe prácou. 

Hoci sme len v začiatkoch, naše úsi-
lie budete môcť vidieť  už na vianočných 
trhoch, kde budeme prezentovať prá-
ce žiakov našej školy.  Výrobky si bude-

te môcť zakúpiť za symbolické ceny a 
takto získané prostriedky použijeme na 
zakúpenie ďalšieho materiálu, aby sme 
mohli tvoriť aj naďalej.

Touto cestou by sme sa chceli zároveň 
poďakovať  pánu D. Lichardovi  za jeho 
odborné  rady a pomoc.

Milada Snitková 

POKOJ V 
HLBINÁCH
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Pani Zuzana Chovancová 
zastáva čestnú funkciu kostol-
níčky Evanjelického chrámu v 
Banskej Štiavnici zodpovedne, 
svedomito a s láskou v srdci už 
takmer 20 rokov. Pri príleži-
tosti jej krásneho životného 
jubilea sme ju navštívili a 
trochu si zaspomínali.

Zuzka prichádza každú nede-
ľu pred bohoslužbou, otvára kostol 
a rozsvecuje nádherné lustre. Pod-
ľa potreby vymieňa oltárne  rúcha a 
sviece, vykonáva prípravy na Večeru 
Pánovu,  stará sa o predaj cirkevných 
kalendárov a časopisov, dohliada na 
poriadok a v zimných mesiacoch aj 
na to, aby bolo v chráme počas obra-
dov  príjemne teplo. Tých úloh a po-
vinností je ešte oveľa viac počas krs-
tov, svadieb, rôznych sviatkov, ale aj 
kultúrnych podujatí, ktoré sa bez ti-
chej prítomnosti našej milej pani 
kostolníčky jednoducho nezaobídu.  

Zaujímalo ma, kedy a za akých 
okolností sa v jej dlani ocitol  symbo-
lický, i skutočný, kľúč od chrámu. V 
spomienkach sme sa preto vrátili o 
niekoľko desaťročí späť. Dozvedela 
som sa, že starostlivosť o Evanjelic-
ký kostol v Banskej Štiavnici je vlast-
ne rodinnou tradíciou. Už počas pô-
sobenia pána kostolníka Ladislava 
Haláta bol zastupujúcim kostolní-
kom Zuzkin otec, pán  Jozef Rajčok. 
K skromnosti, pracovitosti, viere a 

láske  vychovali spolu s manželkou 
tri deti. Mala som česť poznať ho aj 
osobne ako milého dôchodcu, kto-
rý do pomerne vysokého veku ak-
tívne pracoval vo ,,Svetrovke“ a pre 
svoj nezabudnuteľný úsmev a život-
ný optimizmus bol veľmi obľúbe-
ný. Nedeľa bez návštevy kostola by 
sa mu ani nerátala a tam, pokojne 
sediac vo svojej  lavici, aj naposledy 
vydýchol. Ľudia v Štiavnici si vtedy 
medzi sebou povrávali, akú ,,pek-
nú smrť“ mal ujo Rajčok. Skonal vo 
veku 81 rokov,18. apríla 1993.

Od r. 1990 zastával funkciu kos-
tolníka Zuzkin manžel Ján Chova-
nec. Žiaľ, v roku 1993 vážne ochorel 
a vtedy ,,kľúč od chrámu“ dočas-
ne prevzala jeho obetavá manželka 
Zuzka. Bolo to pre ňu obdobie tvr-
dých životných skúšok.  Práca vo 
fabrike, starostlivosť o domácnosť, 
strata otca a neskôr i milovaného  
manžela, ktorý  3. decembra 1994 
boj s vážnou chorobou prehral. Zuz-
ka hľadala silu a nádej vo viere, rodi-
ne,  láske svojich troch dcér a spoloč-
nosti dobrých ľudí. Popri neľahkej 
práci pletiarky a každodenných po-
vinnostiach sa aj naďalej starala o 
kostol. ,, Musela som stále niečo ro-
biť, aby som aspoň trochu premoh-
la smútok. A do kostola by som aj 
tak chodievala, lebo my sme tak boli 
vychovaní. Robota a modlitba nám 
boli chlebom každodenným.“ 

V dobrom si zaspomínala aj na 

spoluprácu  s kňazmi, ktorí v minu-
losti pôsobili v Banskej Štiavnici. So 
všetkými si vraj dobre rozumela a 
od prvej chvíle si obľúbila aj súčas-
nú pani  farárku Lenku Kusendovú, 
ktorá Zuzke, a celej jej rodine, pri-
rástla k srdcu .

,, Máme ju radi, akoby bola naša,“ 
dodala s hrejivým úsmevom, ktorý 
nápadne pripomínal úsmev jej otca. 
27.októbra 2012 oslávila  životné ju-
bileum, krásnych  70 rokov. Na odpo-
činok zatiaľ nepomýšľa, veď zodpo-
vednosť za kostol je neraz silnejšia, 
než únava, či choroba. .,,Robím to 
vďačne a budem to robiť, pokiaľ vlá-
dzem.“ Oporou sú jej deti a sestra  
Mária Kubalová, ktorá ju takmer kaž-
dú nedeľu sprevádza  a  pomáha pri v 
krásnom poslaní i službe. 

Našej milej oslávenkyni  pra-
jeme veľa zdravia, šťastia a Bo-
žieho požehnania.

 Janka Bernáthová

Tajomstvo baníckeho kladivka 
a želiezka obohatí v predvia-
nočnom čase nové tajomstvo– 
baníckych Vianoc. Vianočne 
zahalí okná i fasádu Bergge-
richtu a naplno sa prejaví i na 
výstave, vďaka najväčšiemu 
drevenému betlehemu v 
zbierke múzea – krásnej rezbár-
skej práci J. Šulca zo Štefultova. 

Na baníckej vianočnej výzdobe 
pracujú v týchto dňoch žiaci Spojenej 
katolíckej školy sv. F. Assiského s pani 
učiteľkou H. Chovanovou a inšpiru-
jú sa starými baníckymi papierovými 
betlehemami, z ktorých im predlo-
hy vytvorila Ing. arch. I. Chovanová. 
Výzdoba našu múzejnú budovu na 
Trojičnom námestí skrášli už v naj-

bližších dňoch, ale vytváranie papie-
rových betlehemov a maľovaných sa-
lašov bude pokračovať. Vítaní budú 
všetci, ktorí sa chcú dozvedieť niečo 
viac o tajomstve baníckych Vianoc a 
zároveň stráviť čas na výstave lúska-
ním tajomstiev cesty starých baníc-
kych nástrojov k základnému stavov-
skému symbolu baníkov. 

Špeciálne pre žiakov a študentov 
Mgr. A. Ďuricová  pripravila pestrý 
celoročný sprievodný program, kto-
rý na špeciálnej vernisáži predstavila 
pedagógom banskoštiavnických škôl. 
Učitelia si vyskúšali pracovné listy 
„Ako sa kladivo a želiezko baníckymi 
symbolmi stali“, ktoré sú priprave-
né pre ich žiakov. Mohli si vyskúšať 
prácu s kladivom a želiezkom, ktorá 
pomáha pochopiť, prečo má každý 

z nástrojov v znaku presné miesto. 
Dúfame, že počas školského roka so 
svojimi žiakmi prídu a využijú i ďalšie 
aktivity, napríklad možnosť vytvoriť 
si smaltovaný prívesok ozdobený ba-
níckym znakom alebo sa nechajú voľ-
ne inšpirovať baníckou symbolikou a 
vyrobia si pre seba symbol vlastný.

Viac informácií o výstave in-
štalovanej v budove Berggerich-
tu, dielňach a celoročnom sprie-
vodnom programe (tento mesiac 
je napríklad možnosť objednať si 
prednášku Ing. Michnu o kompa-
se ako základnom meracom prí-
stroji baníkov, budúci mesiac o 
symbolike baníckych Vianoc) na 
www.muzeumbs.sk alebo na te-
lefónnom čísle 045/6949481.

Zuzana Denková

Na výstavu zavítali Vianoce

Týranie zvierat
Každodenne sa stretávame s 
týraním zvierat. 

Ľudia v dnešnej dobe sa sprá-
vajú horšie ako divoká zver. Bez-
ohľadonosť a neohľaduplnosť voči 
zvieratám je každým dňom väčšia. 
Stretávam sa s týraním zvierat v 
poslednej dobe veľmi často, preto-
že pracujem dennodenne vo von-
kajšom prostredí. Neviem pocho-
piť, ako môžu byť ľudia takí krutí 
voči zvieratám. Človek, ktorý si 
nevie vážiť zvieratá, nie je člove-
kom. Vyhodiť zviera na ulicu je to 
najjednoduchšie. Nikto si však ne-
vie predstaviť, čo to úbohé zviera 
prežíva. Musí sa znovu adaptovať 
na vonkajšie prostriedie a to je pre 
to zviera veľmi ťažké a nie každé 
dokáže v takomto novom prostre-
dí prežiť. Mnohokrát skončia pod 
kolesami motorových vozidiel, 
alebo zahynú od hladu a vyčerpa-
nia pre neprispôsobenie sa týmto 
podmienkam. V niektorých prípa-
doch sa stáva, že vodiči nedokážu 
zabrániť stretu s takýmto túlajú-
cim sa zvieraťom, ale takýchto vo-
dičov je veľmi málo.

Človek, ktorý sa rozhodne 
mať domáceho miláčika, by mal 
zvážiť všetky pre a proti, či je 
schopný sa postarať o dané zvie-
ra. Zvieratá nie sú hračky a ľu-
dia si musia uvedomiť , že je to 
záväzok na dlhšiu dobu a nielen 
na jeden deň. Veľakrát sa stáva, 
hlavne počas Vianoc, že rodičia 
svojim deťom zaobstarajú také-
hoto domáceho miláčika, ktorý 
ho po krátkom čase omrzí a skon-
čí zbytočne na ulici. Či už ide o 
mačičku alebo psíka, v každom 
prípade je to živá bytosť a vyža-
duje si patričnú pozornosť a sta-
rostlivosť. Čo ma najviac mrzí, je 
fakt, že sú ľudia, ktorí namiesto 
toho, aby zvieraťu pomohli, tak 
mu sústavne ubližujú, napr. ho 
zviažu, kopajú do neho, podpa-
ľujú a inak nechutne trýznia. Je 
toto normálne správanie ľudí? 
Myslím, že každý inteligentný 
človek by sa k takémuto správa-
niu nemal znížiť. Naopak, ak vidí 
takéto túlajúce sa zviera, mal by 
konať a pomôcť. Veď stačí iba tak 
málo, zavolať do OZ Túlavá labka 
a poradiť sa s nimi o ďalšom po-
stupe. Niekedy netreba vynaložiť 
veľké úsilie a zviera nemusí  tr-
pieť a zbytočne zahynúť. 

Roman Klein

Život s kľúčom od chrámu
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Dovoľujeme si pripome-
núť vzácne výročie na-
šich nebohých rodičov 
Kláry a Vojtecha Stane-
kovcov, ktorí by sa boli 
v tomto období dožili úc-
tyhodných 100 rokov. Od 
úmrtia matky uplynu-
lo 5 rokov a otca 23 ro-
kov. Prežili celý svoj život 
v Banskej Štiavnici. Česť 
ich pamiatke. S úctou 
spomína syn s rodinou.

Spomienky

Štiavnickí gymnazisti na prestížnej 
historickej súťaži v českom Chebe
Dvaja študenti a jedna študentka 
Gymnázia Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici dostali po 
prvýkrát možnosť zúčastniť 
sa medzinárodnej historickej 
súťaže, ktorá sa konala 22. 
novembra 2012 v Chebe. 

Z Banskej Štiavnice sme vyštarto-
vali dva dni pred konaním súťaže, aby 
sme do Chebu  dorazili včas. Mesto 
Cheb sa totiž nachádza v západných 
Čechách. Naša cesta do Chebu vie-
dla cez Prahu. Pre žiakov, ktorí sa za-
ujímajú o históriu, bolo hlavné mesto 
Českej republiky veľmi atraktívne. Do 
Prahy sme pricestovali vlakom o šies-
tej ráno. Skorá ranná prechádzka náš-
mu zdraviu poriadne prospela. Prešli 
sme sa po Svätováclavskom a Staro-
mestskom námestí, obdivovali sme 
Karlov most i Pražský hrad.  

Po chutnom obede v pizzerii ne-
ďaleko známeho pražského orloja 
sme sa vrátili na pražskú železnič-
nú stanicu.  Odtiaľ sme pokračo-
vali v našej ceste do Chebu. Všimli 
sme si, že vo vlaku pribudlo žiakov, 
ktorí neustále niečo študovali, ale-
bo si opakovali dôležité historické 
udalosti.  Do Chebu sme dorazili až 
podvečer. Vďaka sponzorom sme 
mohli prenocovať v luxusnom ho-
teli vo Františkových Lázňach.

Ďalšie ráno sme sa posilnili výdat-
nými raňajkami. Neďaleko hotela za-
stavil autobus, ktorý nás doviezol 
priamo na miesto, kde sa súťaž kona-
la. Ihneď po príchode sme si našli svo-
je miesto úplne v prvej lavici. Hneď 
oproti sedeli vysokoškolskí profesori, 

teda porotcovia súťaže. Ihneď po prí-
chode sme zistili, že na  našej lavici leží 
niekoľko hrubých kníh z českej histó-
rie. Najskôr sme si neboli istí, či knihy 
neslúžia len na prezenčné štúdium. 
Potom sme sa dozvedeli, že knihy si 
môžeme po skončení súťaže vziať so 
sebou. To sme ešte netušili, že okrem 
igelitových tašiek plných kníh si odne-
sieme aj menšiu kopírku. 

Po privítaní účastníkov a úvod-
ných príhovoroch sa súťaž mohla 
začať.  Jej 21. ročník s názvom „Od 
osvícenství k občanské společnosti“ 
bol zameraný na české udalosti od 
nástupu Márie Terézie (1740) po re-
volučný rok 1848.  Ako uviedli učite-
lia dejepisu, ktorí pripravovali svojich 
študentov na túto súťaž, ide o jedno z 
najťažších období dejín. 

Žiaci zo 71 českých gymnázií si 
zmerali sily so slovenskými gymna-
zistami z Bratislavy, Košíc a Banskej 
Štiavnice. Súťažilo sa v trojčlenných 

družstvách. V jednotlivých kolách žia-
ci odpovedali písomne. V prvom kole 
čakali na súťažiacich zatvorené otáz-
ky s možnosťami výberu, v ďalších 
kolách sa museli popasovať  s o nie-
čo zložitejšími  otvorenými otázka-
mi. V poslednom kole mali žiaci na-
písať názvy historických prameňov, z 
ktorých čítali krátke ukážky vybraní 
kandidáti na prezidenta ČR. Bolo to 
skutočne veľmi náročné. Ako uviedol 
jeden z organizátorov súťaže, jej ná-
ročnosť výrazne presahuje rámec stre-
doškolského učiva z dejepisu na čes-
kých gymnáziách.

Rozpočet súťaže sa pohyboval okolo 
dvoch miliónov českých korún. Viac ako 
polovicu tejto sumy uhradili sponzori. 
Súťaž finančne podporili aj českí politici, 
krajské úrady a mestá. Sme veľmi radi, 
že žiaci Gymnázia A. Kmeťa v Banskej 
Štiavnici sa mohli zúčastniť tejto súťaže 
a už teraz sa tešia na jej 22. ročník.

Marek Žilík

Chvíle úporného sústredenia foto Archív autora

Hlas huslí odomyká srdcia
V sobotu 24.11.2012 sme sa s 

kamarátkou dohodli, že strávime 
večer pri šálke dobrého čaju, pek-
nej hudbe a trochu si po náročnom 
týždni odpočinieme. Dozvedeli sme 
sa, že vo svätoantonskom Starom 
hostinci práve počas sobotných ve-
čerov obdarúva hostí svojím maj-
strovstvom znamenitý huslista Du-
šan Kabina, a tak ani nebolo o čom 
premýšľať.

V príjemnej a pokojnej atmosfére 
sme sa na chvíľu vrátili do minulosti 
a vďaka čarokrásnemu hlasu huslí, 
ktoré akoby hrali iba pre nás a pôso-
bili na dušu priam očistne,  sme pre-

žili naozaj nezabudnuteľné chvíle. 
Chcem sa touto cestou poďakovať 
pánu Kabinovi, ale aj pani Barany-
aiovej, majiteľke hostinca, za po-
hostinnosť a  ochotu pri  prehliadke 
vkusne zariadených izbičiek v štý-
le ľudových   tradícií najznámejších 
regiónov Slovenska. Dozvedeli sme 
sa, že v predvianočnom čase pripra-
vujú pre hostí pekné podujatia s ko-
ledami a zvykmi našich predkov. Už 
teraz sa teším na ďalšie príjemné 
posedenie s priateľmi plné hudob-
ných i gurmánskych zážitkov, ktoré 
všetkým vrelo odporúčam..

Janka Bernáthová 

„Zapadla 
snehom 
záhrada aj 
dvor, ticho je 
v dome, ne-
počuť Tvoje 
kroky v ňom. 
Srdiečko  prestalo biť, za-
spala si, hoci si chcela žiť. Aj 
keď si odišla a niet ťa medzi 
nami, no v našich srdciach 
zostaneš s nami.“
Dňa 8.decembra 2012  
uplynie rok, čo nás navždy 
náhle opustila vo veku 
80 rokov, švagriná, krst-
ná mama, príbuzná Valika 
Šemodová z Jergištôlne. 
Tí, čo ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.  
Smútiaca rodina.

Mikulášsky večer
Strana Smer - SD a Impresso Café 

si Vás dovoľujú pozvať na Mikuláš-
sky večer, ktorý sa uskutoční dňa 
8.12.2012 (v sobotu) o 16:00 hod. 
pri vianočnom stromčeku na síd-
lisku Drieňová. Mikulášske balíč-
ky si môžete objednať najneskôr do 
5.12.2012 v zariadení Impresso Café 
na sídlisku Drieňová. Cena balíčka je 
3 eurá alebo si môžete priniesť svoje 
balíčky s označením mena a priezvis-
ka dieťaťa. Príďte s nami prebudiť via-
nočného ducha a rozžiariť našim de-
ťom iskričky šťastia v ich očkách.
Tešíme sa na Vás!            Organizátori
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Štyavnycký vjanočný jarmok v Kammerhofe
Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici Vás srdečne 
pozýva na 9. ročník tradičného 
„Štyavnyckého vjanočného 
jarmoku“.

V dňoch 7. a 8. decembra sa v ná-
dvorí Kammerhofu môžete tešiť na 
pestrý program a krásne výrobky ši-
kovných remeselníkov.

Nebudú chýbať Koledníci z Cir-
kevnej základnej  školy F. Assiského 
(7.12., piatok o 14:00 hod.), Anjel-
ské spevy žiakov Základnej umelec-
kej školy (7.12., piatok o 17:00 hod.),  
Vianočné vinšovačky detí z MŠ Nezá-
budka (8.12., sobota o 11:00 hod.) a 
BUKRÉT BANDA – koncert ženskej 
speváckej skupiny ZUŠ (8.12., sobota 
o 12:30 a 14:30 hod.). 

Výborné jedlo, čarovná atmo-
sféra predvianočného obdobia, 
tradičné remeslá a zvyky,  miku-
lášske prekvapenie pre deti, Pu-
tovanie baníka s betlehemskou 
hviezdou po expozícii Baníctvo na 

Slovensku -  to všetko je súčasťou 
tohtoročného jarmoku.

Naše poďakovanie patrí pra-
covníkom SBM, ktorí sa podieľajú 
na organizovaní tohto podujatia, 
Mestu Banská Štiavnica a sponzo-
rom: Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, Potraviny Ernek, Pekáreň An-
ton Antol, spol. s r. o., Technické 
služby m. p. Banská Štiavnica, Sim-
Kor spol. s r. o., Hotel Topky, Penzi-
ón Kachelman,  Black M – Marián 

Čierny, Reštaurácia Gallery, Penzi-
ón Na kopci, Jozef Píš – Stavebné 
remeslá, Slovenské parkety, spol. 
s r. o., ALLCOM, spol. s r. o., IMO 
– elektro, SIBAcol, spol. s r. o., RP 
Domácnosť M. Blahút, Perla – Bra-
nislav Peták, Banskoštiavnický bet-
lehem, MEBR Banská Štiavnica. 

„Vjanočný kapor odkazu-
je, že budú aj krampampule... 
Prícte, neobanujete!”

Tomeková Mária  

Recept od Janky Bernáthovej
Jablkovo-makový koláč
(recept od Janky Bernáthovej)
Suroviny 
• 1 kg jablká 
• 55 dkg cukor práškový 
• 6 ks vajcia 
• 2 dcl olej 
• 2 dcl teplá voda 
• 30 dkg múka polohrubá 
• 15 dkg mak mletý 
• 1 ks prášok do pečiva
Postup receptu

Nahrubo nastrúhané jablká nechá-
me chvíľu spariť v hrnci a  necháme 
vychladnúť.
Žĺtka vymiešame s 45 dkg cukru, 
pridáme olej, vodu, múku s práškom 
do pečiva. 
Z bielkov vyšľaháme sneh a zapra-
cujeme k žĺtkovej zmesi.
Mletý mak vymiešmae so zvyšným 
cukrom a pridáme asi 1/3 žĺtkovej 
zmesi. Dobre premiešame.
Na veľký plech s papierom na peče-
nie vrstvíme postupne jablká, mako-
vú zmes a nakoniec žĺtkovú zmes.
Pečieme v rozohriatej rúre pri 180°C 
asi 40 min. Po upečení koláč preklo-
píme.
Dozdobíme podľa chuti škoricovým 
cukrom, čokoládoou polevou, alebo 
mletými orechami.

Dobrú chuť!

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa svojou účasťou a slovami 
útechy snažili zmierniť náš žiaľ. 
Zvlášť ďakujeme za hlboký ľudský 
prístup  a prejavy spolupatričnos-
ti pani primátorke Mgr. Nadežde 
Babiakovej, Jarke Simonidesovej 
a Timonovi Turčanovi. Ďakujeme 
za citlivú a dôstojnú rozlúčka s 
našu drahou Ninkou, ktorá si ešte 
ani nestihla vychutnať život me-
dzi svojimi drahými. Naše poďa-
kovanie patrí aj firme Requiem, p. 
Martine Luptákovej - Šakovej za 
profesiolálny a ľudský prístup k 
nám, pri zabezpečovaní smútoč-
nej rozlúčky. Rodina Považano-
vá a Bartolovicová.

Poďakovanie

Vážení Štiavničania a návštev-
níci tohto krásneho, staroby-
lého mesta. 

Postupne plníme dané sľuby ve-
deniu mesta, že náš kameňolom sa 
zapojí do rozvoja turistiky v regió-
ne svojským, aktívnym spôsobom. 
Sme radi, že pôvodný projekt GE-
OPARKu Banská Štiavnica, ktorý 
s týmto miestom počítal, sa dostal 
do fázy realizácie a naberá stále re-
álnejšiu podobu. Aby náš sľub ne-
ostal iba pri slovách, pustili sme sa 
do úpravy miesta, ktoré sme chce-
li sprístupniť.  Od konca roku 2010 
do mája roku 2012 prebiehala re-
konštrukcia starej technickej  bu-
dovy na vstupe do lomu Šobov, 
získavanie potrebných súhlasov 
príslušných úradov. Od mája tohto 
roku sme v našom kameňolome a 
okolí začali svoju prvú sezónu ako 
aktívna turistická destinácia so za-
meraním na geoturistiku Štiavnic-
kých vrchov. Skromná, cielená re-
klama v regióne a jej propagácií na 
národnej úrovni nám priniesli ovo-
cie v podobe informovanosti verej-
nosti.

V našej prvej sezóne od mája do 
októbra sme mali prvých cca. 1000 

návštevníkov cielene zameraných 
na tému Geoparku, s ktorou sme sa 
stotožnili. Hlavnú časť tvorili rodi-
čia s deťmi a časť školské zájazdy. 
Návštevníci boli z rôznych krajín 
a záujem predčil našu predstavu. 
Zo skúseností vieme, že samotné 
meno mesta má svoju medzinárod-
nú hodnotu, a preto sme chceli za-
chovať vysoký štandard poskyto-
vanej služby, čo si myslíme, že sa aj 
podarilo.

Po ukončení prvej sezóny sa za-
číname pripravovať na novú s otvo-
rením ďalších pridaných činností, 
hlavne športových, so zameraním 
na tematicky súvisiace aktivity. 
Keďže sme situovaní v historickom 
meste chceme nadviazať na minu-
losť v tom, že pokiaľ  by bola pôvod-
ná organizácia v minulosti založe-
ná, chceme na históriu nadviazať. 
Z toho istého dôvodu sme stre-
lecký klub pomenovali pôvodným 
historickým názvom, Meštiansky 
strelecký spolok. Zároveň sme za-
čali pripravovať rozšírenie činnos-
tí na športovej motokrosovej plo-
che, kde pripravujeme možnosti 
alternatívneho využitia hlavne pre 
mladých, ktorým sa páči jazdenie v 
členitom teréne na horských bicyk-

loch, čo má byť tichšia alternatíva 
k motorkám v čase, keď je v kame-
ňolome návšteva, alebo na suse-
diacej Kalvárii bohoslužba. Plochy, 
na ktorých sa bude jazdiť na bicyk-
loch, budú výraznejšie rozšírené s 
umelými aj prirodzenými terénny-
mi nerovnosťami. Keďže mládež v 
tejto veci koná dosť spontánne a 
napriek tomu, že sa v tomto špor-
te objavujú noví záujemcovia mes-
tu, chýba bicrossový klub. Aj pre-
to sme sa rozhodli, že to urobíme 
pod našou hlavičkou s otvoreným 
členstvom. Pričom dáme tomuto 
športu aj technické zázemie v na-
šej budove, takže kto bude chcieť sa 
pridať, bude vítaný.

U všetkých spomenutých čin-
ností je dôležitý prvok bezpečnos-
ti, ktorý sa snažíme zo všetkých síl 
zdôrazňovať, čo trochu naráža na 
problém zvyku voľne prechádzať 
príslušným územím. Nechceme 
ľudí obmedzovať, len potrebujeme 
vedieť, kto sa pohybuje na našom 
území, a preto je najjednoduchšie 
ohlásiť sa a vstúpiť so súhlasom 
správcu, ktorého číslo je na bráne.

Na záver ďakujeme všetkým, čo 
nám držali a držia palce. Zdar boh!
 Lórant Vojček

Geoclub Schobow v roku 2012
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Kultúrne centrum vás pozýva
Piatok 14.12. Lurdy o 18:30 hod.
Dráma/Francúzsko,Nemecko,Rakúsko, 96 min.MP 15 , Vstupné:2,50€

Christine je takmer celý svoj život 
pripútaná na invalidný vozík. Aby sa 
necítila taká osamelá, vydá sa na vý-
let do Lurd, ikonického mesta pútni-
kov v Pyrenejskom pohorí. Jedného 
rána sa prebudí zdanlivo vyliečená.

 Film Lurdy je krutým príbehom. 
Chorí ľudia z celého sveta prichádza-
jú na toto posvätné miesto s vierou, 
že získajú zpäť svoje zdravie, pretože 
Lurdy sú považované za miesto zá-
zrakov, nádeje, pokoja a uzdravenia  pre mnohých zúfalých a umierajúcich ľudí. 
Ale cesty božie sú  nevyzpytateľné a nádej, ktorá je tak blízko smrti, sa môže na-
plniť, čo sa zdá absurdné vo chvili, keď sa život uberá k svojmu koncu.

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky z 
č.42/2012: „Bohatí ľudia sa sústreďu-
jú na to, čo chcú, a chudobní na to, čo 
nechcú.“ Výhercom sa stáva Jozef 
Kopál, Hviezdoslavova 5, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok B. 
Pascala: 
A., Pokos, žadonte, patriaci apovi,
B., Začiatok tajničky, 
C., Malá os, zaväzujú sa ňou topán-
ky, Iveta domácky,
D., Tlačová kancelária, Robotníc-
ky výbor Martin, kyslá pochutina, 
predložka, citoslovce smiechu,
E., Ozn. ruských lietadiel, naše vy-
davateľstvo, nech česky, vykonáva 
orbu, ozn. ruských lietadiel,
F., Časť tváre, dravý vták, napojil al-

koholom, Ivana,
G., Čistiaci prostriedok, dôležitá 
kráľovská listina, lesíky, ruksak, 
H., Tu máš, samice jeleňov, staré 
ozn. polície, čmudí, nie nárečovo,
I., Žen. meno, študent, poľovník, 
J., Koniec tajničky,
K., Papagáj, judejský kráľ, dub ang-
licky, mužské meno. 
1., Kravský produkt, plesňový syr,
2., Chemické značky: draslík, 
ytrium, síra, draslík, hudobná 
značka, dôveruj,  
3., Oder, zvratné zámeno, aha,
4., Slavomír, finančná ustanovizeň,  
5., Dávaj text na papier, žen. 
meno, oska,
6., Francúzsky herec, polia, želez-
ničná stanica Adamov, skr.,
7., Omotka, popevok, Víťazoslav,  
8., Upokoj, olympijské hry, šéf 
na salaši, 
9., Časť piesne, omakaj, chlp,

10., Zn. elektrospotrebičov, vzal 
si, ruská rieka,
11., Detský krém, patriaca Edovi,     
12., Dá na známosť, 4 v Ríme, trieska,

13., Strom i plod, Ivko, ekologický skr.,
14., Privítala, táraš, slangovo.

Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Obec Štiavnické Bane  a Základná škola
s materskou školou Maximiliána Hella

Vás, milí priatelia, pozývajú
na Piargske netradičné Vianočné trhy
do Štiavnických Baní (obecný úrad)
dňa 8. decembra 2012 (sobota), 

od 11:00 do 17:00

Program: Stánkari – med, oplátky, medovina, 
rezbárstvo,

zdobenie perníkov, výrobky detí ZŠ a MŠ, 
vianočná kapustnica, vianočný punč, vianočné va-
rené vínko,pečené    mäsové špeciality, výrobky z 
papiera, umelecké šperky, keramika, harmonikár.  

Svätý Anton 5.12.2012  pred Starou kolkárňou
Program : 9,00 Súťaž vo varení kapustnice

Vianočné tvorivé dielne pre deti - hry a súťaže
12,00  Vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu kapustnicu
13,30 – DFS Sitňančok - / MŚ Františka z Asissi B.Štiavnica

15,00 Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov
Ľudové zvyky na Katarínu, na Ondreja

MIKULÁŠ
na Luciu , na Vianoce , na Tri krále

/dramatický krúžok ZŠ Svätý Anton, MÝTO o.z./
18,00 Vianočná tombola

Živý betlehem – SITŇANCI  a Mládež pod Sitnom
Predaj :

Kapustnica. Lámance, Hečepeč, Štiepanky a iné dobroty 
starých materí

Výrobky našich detí – Základná škola s MŠ Svätý Anton

Tradičné vianočné trhy 

Oslávme Vianoce spolu 2012

18.12. o 16:00 hod., Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, B. Štiavnica

Vianočný program, v ktorom vystúpia: 
Základná umelecká škola, Texasky, Fáber Dance 
School a iní. Doprajte si krásny predvianočný čas 
spolu so štiavnickými talentami a príďte sa krásne 

naladiť na najkrajšie sviatky roka. 
Vstup zdarma.
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Ako deti piekli chlebík

Ako slúžia ľudové kroje 

Chlebík, ty náš vzácny dar, kde si 
sa tu vzal? Aby si deti ozrejmili, 
ako sa aj v dávnych časoch, keď 
technika nebola na takej úrovni 
ako dnes, piekol najvzácnejší 
dar všetkých ľudí bez rozdielu- 
chlieb. 

Dňa 27. novembra sa deti MŠ 
Bratská 9 zúčastnili tvorivých diel-
ní v Kammerhofe, kde im bol pri-
blížený tento starodávny spôsob 
pečenia chleba. Pod vedením pani 
Anky Ďuricovej sa deti dozvedeli , že 
sa musia klásky vymlátiť, odpleviť, 
pomlieť, aby sme mohli nakoniec z 
múky zamiesiť cesto. Deti pozná-
vali rozdiel medzi tmavou a bielou 

múkou. Každé dieťa si vlastnoruč-
ne vymiesilo svoj bochníček, kto-
rý sme si spoločne upiekli a každý 
si ho vzal domov. A tak aj touto ces-
tou sa chceme poďakovať tetám z 

tvorivých dielní, ktoré takéto zau-
jímavé aktivity pre deti pripravujú. 
Radi sa zúčastníme aj v budúcnosti 
nejakej zaujímavej činnosti.

Kolektív Mš Bratská 9

Tak ako bolo v projekte na podporu 
vybavenia tanečného odboru ZUŠ ľu-
dovými krojmi spomenuté, zámer za-
obliecť žiakov  tan. odboru ľud. krojmi 
bol veľmi prínosný pre pozdvihnutie 
kreditu a životaschopnosti ZUŠ v Ban-
skej Štiavnici. To do dnešného dňa pri-
nieslo ZUŠ cca 35 nových žiakov. Poda-
rilo sa zakúpiť  30 párov originálnych 
kožených krpcov, zakúpiť látky, čipky 
a stuhy a svojpomocne ušiť pre žiakov 
krásne nové kroje. V dievčenskej podo-
be zložené z bielych blúzok ozdobených 
čipkou a stuhou a šatovou suknicou vo 
viacerých farebných variáciách. Taktiež 
sme zhotovili asi 20 jednoduchých plá-
tenných šatôčok, ktoré sa ovíjajú  na 
hlávky malých dievčeniec. Chlapčen-
ské kroje pozostávajú z halenky ozdo-
benej farebnou stuhou a jednoduchých 
bielych nohavíc. Pre potreby vianoč-

ných programov sme došívali chlap-
com aj baranice a kožúšky, dievčatám  
prešívali šávolky. A práve na vianoč-
nom koncerte ZUŠ v decembri 2011 
sa po prvýkrát predstavili štiavnic-
kej verejnosti deti v nových ľudových 
krojoch pásmom ľudového koledova-
nia. Nasledoval veľký projekt spojenia 
talentovaných detí Banskej Štiavnice 
1. marca 2012 „Štiavnica má talent“, 
kde žiaci pod vedením p. uč. Bc. Vero-
niky Hajdučíkovej uviedli fašiango-
vé pásmo. Nasledovalo okresné kolo 
celoslovenskej súťaže SLÁVIK SLO-
VENSKA 2012 (3.5. 2012), keď sa 
pred odbornú porotu postavili  žiaci 
vyzbrojení nielen  silnými a zvučnými 
hlasmi, ale aj zaodetí do krásnych kro-
jov. V máji nasledovalo pásmo „Usni-
že mi, usni“ v rámci koncertu ku Dňu 
matiek  (16.5. 2012)

Neskôr naše deti účinkovali aj s 
programom „Už Turek ide“  aj na 
Festivale kumštu, remesla a zábavy.

Koncom šk. roka 2011/2012 po-
zvali žiaci svojich rodičov a starých 
rodičov do Kina Akademik, aby sa 
im predstavili uceleným hodinovým 
pásmom „NA LÚKE“. Kroje oživili 
aj jeden z posledných koncertov or-
ganizovaných ZUŠ, Koncert k Me-
siacu úcty k starším (23.10. 2012), 
aby tak pozdravili prítomných tan-
čekom  a  ľudovou detskou piesňou 
„Ružovaný vienok“. Kroje prispe-
li ku skultúrneniu vystúpení ZUŠ a 
k dokonalejšiemu približovaniu slo-
venských ľudových tradícií širokej 
verejnosti. Boli a sú veľkou devízou 
pre rozvoj školy, čo v nadšení detí a 
vďačnosti rodičov cítime a zažívame 
už dnes.  Mgr. Irena Chovanová

Terra banensium 
– 4.kolo

Súťaž o novú knihu o Banskej 
Štiavnici a okolí

Nová obrazová kniha Terra ba-
nensium predstavuje štiavnickú 
banícku krajinu, mesto, obce a osa-
dy v okolí Banskú Belu, Banský Stu-
denec,  Hodrušu – Hámre, Sklené 
Teplice, Štiavnické Bane a Vyhne a 
samozrejme Banskú Štiavnicu.

V knihe slovom i obrazom sú 
predstavované aj jednotlivé ban-
ské diela (šachty, štôlne, ťažné veže, 
huty, tajchy, klopačky, významné 
prevádzkové objekty, budovy ban-
ských správ apod.). Okrem súčas-
ných fotografií obsahujú publikácie 
aj staré historické snímky, vzác-
ne mapy, plány, kresby zo zbierok 
Slovenského banského múzea a 
Štátneho ústredného banského ar-
chívu. Vďaka pochopeniu Jozefa 
Labudu a Eleny Kašiarovej. V kni-
he nájdeme aj sakrálne pamiatky, 
ktoré si baníci stavali v obciach a pri 
svojich šachtách a štôlňach (kos-
tolíky, kaplnky, kríže, Božie muky, 
krížové cesty, sochy svätcov a iné). 
Unikátom budú nevšedné fotogra-
fie odlesnených priestorov štiav-
nického Starého mesta so základmi 
historických budov, vrátane gotic-
kej hradnej kaplnky, ktoré budú pr-
výkrát verejne publikované.

Čitateľov ŠN ešte potešíme in-
formáciu, že aj tieto knihy budú 
môcť získať úplne bezplatne, ak sa 
zapoja do našej novej súťaže Terra 
banensium, v ktorej dnes uverejňu-
jeme poslednú súťažnú otázku. 
4.súťažná otázka

Ktorá štôlňa prechádza popod 
hlavné ulice nášho mesta (Kam-
merhofskú a Andreja Kmeťa) až 
pod Radničné námestie

a/   Bartolomej
b/   Michal
c/   Glanzenberg

Súťaž pripravuje Klub fotopub-
licistov SSN v spolupráci s vyda-
vateľstvom AB ART press, s.r.o.
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V. liga v 
stolnom tenise
Remíza LN TRADE na stoloch 
OŠK Stará Kremnička

V poslednom kole V. ligy 
v stolnom tenise remizova-
li hráči LN TRADE po troj-
hodinovom boji s OŠK Stará 
Kremnička 9:9.  Zápas sa od 
začiatku nevyvíjal priaznivo 
pre LN TRADE a pred posled-
ným kolom viedli domáci už 
9:6.  Hráči banskoštiavnické-
ho družstva  ale v závere po 
bojovnom výkone  zvrátili čr-
tajúcu sa prehru a uhrali cen-
nú remízu. 

OŠK Stará Kremnička – LN 
TRADE  9:9

Body za LN TRADE: štvorhra: 
Dobrovičovci Ján + Martin

Dvojhry: Dobrovič Martin 
3, Prokaj a Sedilek po 2, Dob-
rovič Ján 1.

 Ján Sedílek

Šach 3. liga C2 - 4. kolo

Súťaž v streľbe zo 
vzduchových zbraní 
Dňa 1.12. – 2.12.2012 sa 
uskutočnil v Šali ďalšia 
dvojdňová súťaž v streľbe 
zo vzduchových zbraní. 

V kategórii vzduchová puška 
– dorastenci sa jej zúčastnili aj 
strelci zo Streleckého športové-
ho klubu Banská Štiavnica Šte-
fan Šulek ml. a Patrik Jány.

Naši banskoštiavnickí mladí 
strelci opäť preukázali svoju vy-
sokú streleckú úroveň a stáva-
jú sa z nich strelci, z ktorých si 
berú príklad ďalší mladí strelci 
zo Slovenska. 

Prvý deň súťaže v disciplíne 
40 výstrelov v stoji obsadil Pat-
rik Jány 2.miesto a Štefan Šulek 
ml. 4.miesto. Druhý deň súťaže 
v disciplíne 40 výstrelov v ľahu 
obsadil Patrik Jány 2.miesto a 
Štefan Šulek 3.miesto. V disciplí-
ne štandard (ľah, stoj, kľak) ob-

sadil Štefan Šulek ml. 1.miesto 
a Patrik Jány 3.miesto. Pre ná-
zornosť uvádzam, že na popred-
ných medailových miestach roz-

hoduje zvyčajne rozdiel zásahov 
absolútneho stredu desiatky!

Ľubomír Drbohlav 
SŠK B.Štiavnica

V štvrtom kole nenastupovali 
naše družstvá v roli favoritov. 
Opevnenie však dokázalo po 
napínavom priebehu zápasu 
remizovať s Vežou Banská 
Bystrica. Klopačka na Hriňovú 
nestačila a vysoko prehrala.

V ďalšom kole nastúpi Opev-
nenie doma proti Hrnčiarskym 
Zalužanom a Klopačka cestuje do 
Modrého Kameňa.

ŠK Veža CVČ Banská Bys-
trica B - Opevnenie Sitno B. 
Štiavnica 4:4

Za Banskú Štiavnicu vyhrali 
Toma, Kuchyňa a Križan, remi-
zovali Píš a Cibuľa

Opevnenie Klopačka B. 
Štiavnica - ŠK Podpoľanie Hri-
ňová   2:6

Za Banskú Štiavnicu vyhrali 
Hipszki a Jancsy

Slávia TU Zvolen B - ŠK Slo-
van Nová Baňa   6:2

ŠO Podbrezová - TH Junior 
Banská Bystrica B   5,5:2,5
Balassagyarmat Kabel CE (HUN) - 
ŠK Magnezit Jelšava B   3,5:4,5

ŠK Čebovce - Prvý ŠK Rimavská 
Sobota   5:3

FTC Fiľakovo B - Slovan Sliač   7:1
ŠK Podpoľanie Stožok - ŠK Orlo-

vá Pohorelá   2,5:5,5
ŠK Vinica - ŠK Slovan Modrý 

Kameň   5,5:2,5
ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 

- FTC Fiľakovo juniori    6:2
S. Kuchyňa

Úspešní štiavnickí strelci  foto  Archív autora

Pozvánka
Lions clubu – Banská Štiavnica 
na voňavý vianočný punč

Lions club international je medziná-
rodná organizácia s 1,5 miliónmi čle-
nov v dvesto krajinách na všetkých 
kontinentoch. Všetkých spája jeden 
spoločný cieľ – poskytovať pomoc 
ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôso-
bom hendikepovaní. Na Slovensku je 
evidovaných 369 členov. Prostriedky 
na túto pomoc získavajú členovia rôz-
nymi aktivitami. Jednou z kľúčových 
aktivít je pre všetky Lions kluby pre-
daj tradičného vianočného punču na 
Vianočných trhoch. 

Banskoštiavnický Lions klub 
Vás tento rok srdečné pozýva 
do nášho charitatívneho stánku 
s označením Lions na Námestí 
svätej Trojice. 

Slávnostné otvorenie spojené s 
bohatým kultúrnym programom 
a ľudovou hudbou z Klenovca  a 
Detvy sa uskutoční 7. decembra 
2012 (piatok) o 17:00 hod pred 
reštauráciou Gallery. Po slávnost-
nom otvorení bude pre všetkých 
spoločné občerstvenie.

Výťažok z predaja vianočného 
punču venujú členovia na chari-
tatívne účely v našom meste.

Príďte si kúpiť „lionský via-
nočný punč.“ We Serve - slúžime

Ján Totkovič

1 ŠO Podbrezová 4 3 1 0 7

2 ŠK Magnezit Jelšava B 4 3 1 0 7

3 TH Junior Banská Bystrica B 4 3 0 1 6

4 ŠK Čebovce 4 3 0 1 6

5 Slávia TU Zvolen B 4 3 0 1 6

6 Balassagyarmat Kabel CE 4 2 1 1 5

7 FTC Fiľakovo B 4 2 1 1 5

8 ŠK Slovan Nová Baňa 4 2 0 2 4

9 Slovan Sliač 4 2 0 2 4

10 Prvý ŠK Rimavská Sobota 4 2 0 2 4

11 ŠK Orlová Pohorelá 4 2 0 2 4

12 ŠK Vinica 4 2 0 2 4

13 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 4 1 1 2 3

14 ŠK Podpoľanie Hriňová 4 1 1 2 3

15 Opevnenie Sitno B. Štiavnica 4 1 1 2 3

16 ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 4 1 1 2 3

17 ŠK Slovan Modrý Kameň 4 1 0 3 2

18 ŠK Podpoľanie Stožok 4 1 0 3 2

19 Opevnenie Klopačka B. Štiavnica 4 1 0 3 2

20 FTC Fiľakovo juniori 4 0 0 4 0
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práca

Doučujem anglický jazyk od začia- �
točníkov po vyššie pokročilých, prípra-
va na maturity, tel.č. 0903 571 358

reality

služby

inzercia

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, stavebni-
ny, štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Predám  suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

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

Predám dámske, pánske vreckové,  �
staré, funkčné, nefunkčné hodinky 
zn. Regina, Meisen, Zenit, skrinko-
vý starý gramofón aj s platňami, ori-
ginál 2-dvierka na kachlovú pec, sta-
rožitnosť, skrinková šijací stroj len 
vážny záujemca, tel.č.: 0908 086 791 
od 17:00 – 18:00.

Predám Opel Combo 1.3 TD rok  �
výr.2005, zimné gumy, malá spotre-
ba, tel.č.: 0903 313 542

Predám piecku Peterku, cena 35  �
Eur, tel.č.: 0918 996 465

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

Predám prasce cca 200 kg, tel.č.:  �
0915 537 325

Predám snežný skúter, cena 1500,- �
Eur, tel.č.: 0907 522 840

Predám lúpané orechy a jablkovicu,  �
tel.č.: 0919 120 616 

Predám na Povrazníku v bytovom  �
dome nadštandardný 2-podlažný 
byt 100 m², cena 55 000,-Eur, tel.č.: 
0903 121 901

Predám garáž na Povrazníku s  �
elektrikou, cena 5 000,-€, tel.č.: 
0903 121 901

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

Predám 3-izbový byt v Ban- �
skej Belej. Plastové okná, podlahy, 
dlažba, krb, vstavaná skriňa, veľ-
ká loggia. Cena dohodou, tel. č. 
0911 040 502 

Prenajmem 3-izbový prerobe- �
ný byt na Drieňovej (Ul. L.Svob-
odu) za 300,-€/mesačne, tel.č.: 
0908 902 712

Prenajmem 2-izbový byt na Križo- �
vatke zariadený, tel.č.: 0903 322 178

Vymením príjemný 2-izbový  �
byt v ZH na Hviezdoslavovej ul. 
za byt v BŠ, tel.č.: 045/673 56 13, 
0944 165 479

Predám 1-izbový byt na Ul. L. Ex- �
nára 4, neprerobený, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 421 566

Dám do prenájmu 3-izbový byt  �
na Drieňovej, tel.č.: 0903 761 217

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

Predám garáž na sídlis- �
ku Drieňová. Cena dohodou, 
tel.č.:0905 411 858

Predám pozemok na garáž v  �
rade garáží na Drieňovej. Cena do-
hodou, tel.č.:0905 411 858

Dám do prenájmu 4-izbový byt  �
čiastočne prerobený od januára 
2013, tel.č.: 0911 828 427

Dám do prenájmu 3 (2)-izbový  �
byt na Ul. Dolná v Banskej Štiav-
nici, tel.č.: 0904 808 947 

Prenajmem zariadený 2-iz- �
bový byt v centre/250€, tel.č.: 
0949 116 142

Kúpim starší RD v BŠ a okolí,  �
tel.č.: 0911 868 019

Ponúkame prácu predavača/-č- �
ky záb. pyrotechniky od 8.12. do 
31.12.v našej predajni v Banskej 
Štiavnici. Podmienky: vlastný tele-
fón, zodpovednosť, bezúhonnosť. 
Tel.: 0902 506 395 

PRENAJMEME 2-izbový 
byt (68,12 m2)

na ulici A. T. Sytnianskeho 2, 
v bytovom dome - 

oproti autoškole Bosák. 
mesačný nájom 215 € + 

energie. 
Kontakt: 045/692 0882

Mobil: 0915 826 295

PRENAJMEME 3-izbový 
byt (63,37 m2) 

na ulici Dolná 27 (pod býva-
lou tabakovou), byt je na pr-

vom poschodí, 
mesačný nájom 220,-€ + 

energie, 
Kontakt: 045/692 0882

Mobil: 0915 826 295

SPROSTREDKOVANIE 

financovania 
a refinancovania 

hypotekárnych úverov

Mobil: 0948 535 917

MINIBUS
Osobná preprava osôb

- po celej Európe: 
Taliansko, Praha, Bratislava

- na letiská
- preprava detí, študentov a iné

Objednávky volať na tel.č.:
0908 159 203 

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny

OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

Až do Mikuláša 6.12.2012

dostane každý k platbe nad 99,-€

Mikulášsky balík v hodnote

10% nákupu zdarma!

Kto Vám dá 10% ?

Nemusíte žobrať o žiadne „klubové“ karty,

stačí ak poviete čo chcete!

 + dovoz zakúpených aj odvoz starých 
výrobkov:

TV, chladničiek, pračiek a podobne 
zdarma

SERVIS ELEKTRONIKY

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácať začnete až o 3 mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

InzercIa


