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Tak ako minulý rok aj tento bol 
nielen pre deti zo Štefultova, 
ale aj z celej Banskej Štiavni-
ce pripravený deň plný hier, 
zábavy a smiechu tých najmen-
ších ratolestí, ktoré s nadšením 
očakávali príchod Mikuláša. 
Ten ich samozrejme ani tento 
rok nesklamal. Prišiel s anjelom

a nesmel chýbať ani čert. Podu-
jatie sa začalo v sobotu 5.decembra 
2009 o 15.hod. v kultúrnom dome 
Štefultov, kde prichádzali detičky, 
rodičia a starí rodičia, ktorí chceli 
vidieť svoje ratolesti recitovať bás-
ničky a spievať pesničky Mikulášo-
vi. Ten ich spolu s anjelom odmenil 
sladkou odmenou. Program bol 
pestrý, za čo by som sa chcela touto 

cestou poďakovať moderátorovi p. 
Beňovi, pani učiteľkám materskej 
škôlky 1. mája, taktiež dievčatám 
ZUŠ, informačnému centru mla-
dých a SBM a ďalším, ale hlavne 
mestu Banská Štiavnica za hodnot-
né balíčky a členom ŠK - Štefultov, 
ktorí svojou iniciatívou pomohli 
zorganizovať jedno prekrásne pod-
ujatie, za ktoré odmenou im boli 
rozžiarené očká našich detí. Ešte by 
som sa touto cestou chcela poďako-
vať v mene občanov Štefultova mes-
tu Banská Štiavnica, odd. KCRaŠ, 
osobitne p. Hlinkovi za prekrásne 
osvetlený vianočný stromček, z kto-
rého sa tešia nielen všetky deti ale aj 
my dospelí.  Milota Tokárová, ŠKŠ

Mesto Banská Štiavnica by sa 
týmto chcelo poďakovať všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli z zdarnému priebehu tejto 
akcie a to: ŠK Štefultov, OZ Sala-
mandra, Detičkám k MŠ 1.Mája, 
Dievčatám zo  Základnej umelec-
kej školy, Anke Ďuricovej, Ivane 

Zajacovej, Ivanovi Beňovi, Jozefovi 
Blaškovičovi, Jankovi Kvakovi, De-
niske Kalnovičovej z ICM, Jánovi 
Pačesovi, Jánovi Mojičkovi, Coop 
Jednote Žarnovica. Ďakujeme!

Ing. R. Marko 

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

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

 Súťažná otázka č.2

 Ktorá z týchto hudobných skupín 

nevystupovala v roku 2009 v Ban-

skej Štiavnici? a/ Jana Kirschner b/ 

Fragile c/ Kmeťo Band

Aktivity ZUŠ

Štyavnycký vianočný 
jarmok - 11. - 12. 12.

str. 8

MŠ na Ul.

1. mája

V novom šate
str. 5 
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Používanie 
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Vianočná súťaž Štiavnických novín
Kupón č.2

Vianočná súťaž

Meno:

Odpoveď:

Mikuláš na Štefultove nesklamal
Detské očká pri prekrásne rozsvietenom vianočnom stromčeku žiarili šťastím a radosťou 

Mikuláš rozdával darčeky všetkým detičkám

číslo 45
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Oznam

Veľkokapacitné kontajnery

Dobrý deň. Plánuje sa rozmiest-
nenie veľkoobjemových kontajne-
rov na zber záhradného odpadu?

Odpoveď:

Nakladanie s biologicky rozloži-
teľným odpadom (BRO) zo záhrad 
sa v budúcnosti plánuje riešiť kom-
plexne, spoločne s kuchynským 
a reštauračným BRO v zmysle 
Koncepcie separovaného zberu v 
regióne. Zvezený BRO sa plánuje 
spracovávať v kompostárni, ktorej 
projekt sa momentálne pripravuje. 

Záhradný BRO je však najlepšie 
spracovať formou domáceho kom-
postovania. Takýmto spôsobom 
budete mať z BRO úžitok vo for-
me kompostu – kvalitného hnojiva 
pre vašu záhradku. Ak neviete ako 
na to, všetky podrobné informá-
cie nájdete na www.bioodpady.sk, 
alebo na letáku o kompostovaní, 
ktorý si môžete stiahnuť na www.
priateliazeme.sk/spz/?q=sk/kom-
postovanie, prípadne v papierovej 
forme, vyzdvihnúť u nás na Tech-
nických službách. 

Ak sa z nejakých dôvodov ne-
chcete venovať domácemu kom-
postovaniu (bioodpadu je veľa, 
nakladanie s ním je nad vaše sily a 
pod.), môžete si objednať veľkoka-
pacitný kontajner a BRO umiest-
niť tam, my BRO zhodnotíme na 
malom mestskom kompostovisku. 
Pristavenie kontajnera je však pla-
tená služba. Viac info získate na 
0908 272 630.

BRO taktiež môžete priniesť na 
zberný dvor (pri žel. stanici, ul. E. 
M. Šoltésovej 1), kde ho umiestni-
me do určeného kontajnera.

Miloš Veverka, Technické služby, BŠ

Zničené autobusové zastávky

Ako obyvateľ nášho mesta sa 
chcem opýtať, či budú niekedy v 
dohľadnej dobe doplnené chýba-
júce sklenené výplne autobuso-

vých zastávok na Križovatke a či 
by nebolo vhodné namontovať do 
tohto priestoru kamery zapojené 
na políciu, aby už nedochádzalo k 
vandalizmu.

Odpoveď:

Autobusové zastávky na Ul. Kri-
žovatka sú majetkom BILLA, s.r.o. 
Pretože mesto nemôže investovať  
verejné prostriedky do cudzie-
ho majetku, vyzvali sme písomne  
vlastníka zastávok aby riešil tento 
problém. Čo sa týka kamerového 
systému, na Ul. Križovatka je in-
štalovaná kamera, ktorá monitoru-
je časť priestoru Ul. Križovatka, je 
napojená na políciu a v minulosti 
sa zábery z tejto kamery využili pri 
objasňovaní priestupkov a trestnej 
činnosti.  Mesto Banská Štiavni-
ca v rámci svojich projektov rieši 
rozšírenie počtu kamier v tejto aj 
v iných lokalitách mesta, ktoré 
budú osadzované podľa fi nanč-
ných možností. Ďakujeme za Váš 
podnet.

Občania na Ul. Mierovej bez mest-

ských správ.

Pri protipožiarnej kontroly v 
domoch ma požiadali občania o 
pomoc, že im prestal fungovať 
mestský rozhlas, nasmerovaný na 
Ul. Mierovú (3 činžiaky). Prívodný 
káblik smeruje od Botaniky.

Vladimír Poprac, člen KOVP pri MsZ 

Odpoveď: 

Porucha mestského rozhlasu v 
tejto časti je odstránená. Nefunkč-
ný zostáva od sochy A. Kmeťa do 
Dolnej ulice, pretože pri rekon-
štrukcii Kammerhofskej bolo od-
stránené vzdušné vedenie mestské-
ho rozhlasu, umiestnené na stĺpoch 
verejného osvetlenia. Mesto bolo 
úspešné pri predkladaní projektu 
Rekonštrukcia mestského rozhla-
su a v prvej etape bude nahradený 
drôtový rozvod bezdrôtovým po-
stupne z centra mesta do ďalších 
častí. Realizácia sa začne na jar v r. 
2010. Prosíme občanov o pochope-
nie a odporúčame sledovanie ŠN, 
web mesta, prípadné zapojenie do 
systému SMS infokanál. Podrobné 
informácie o tejto bezplatnej forme 
poskytovania správ o udalostiach v 
meste priamo na mobilný telefón 
je možné nájsť v Klientskom cen-
tre, na web stránke mesta. 

Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora

Čierna skrinka
Bolo...

5.12.
Účasť na Mikulášskom posedení 

pre členov OZ Margarétka.
7.12.
Uskutočnilo sa zasadnutie mest-

skej rady. 
Tradičné prijatie bývalých za-

mestnancov samosprávy primáto-
rom mesta.

8.12.
Účasť na zasadnutí snemu  

Združenia historických miest a 
obcí SR.

9.12.
Vianočné posedenie Klubu dô-

chodcov na Povrazníku.
10.12.
Slávnostná recepcia na Veľvysla-

nectve Japonska v SR.

Bude....

11.12.
Tradičné koncoročné stretnutie 

so zamestnancami samosprávy.
12.12.
Slávnostné prijatie jubilantov 

primátorom mesta v obradnej sie-
ni v budove Radnice

14.12.
Zasadnutie mestského zastupi-

teľstva.
15.12.
Predvianočné stretnutie primá-

tora mesta s pracovníkmi na úseku 
aktivačných prác spojené s pose-
dením a poďakovaním. 

Účasť na vianočnom večierku v 
Základnej škole J. Kollára na Drie-
ňovej.

16.12.
Predvianočné stretnutie primá-

tora so zamestnancami na úseku 
opatrovateľskej služby.

Koncoročné posedenie vedenia 
samosprávy s poslancami mestské-
ho zastupiteľstva. 

Andrea Benediktyová 

Primátor mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka 
zvolal riadne mestské zastupi-
teľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 
14.12.2009 (pondelok) od 9 hod. 
v zasadačke Mestského úradu, č. 
dv. 4. Do programu sa pravidelne 
zaraďujú aj interpelácie občanov 
od 15 hod. Ste srdečne vítaní! 

red

V zmysle ustanovenia  § 32 
ods. 1 zákona č.478/2002 Z.z. o 
ochrane ovzdušia a ktorým sa 
dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon o ovzduší), vy-
plýva pre Krajský úrad životného 
prostredia povinnosť raz ročne 
sprístupniť informácie o kvalite 
ovzdušia a o podiele jednotlivých 
zdrojov na jeho znečisťovaní ve-
rejnosti. 

Na základe uvedenej skutoč-
nosti vám oznamujeme, že Kraj-
ský úrad životného prostredia v 
Banskej Bystrici vypracoval In-
formáciu o kvalite ovzdušia a o 
podiele jednotlivých zdrojov na 
jeho znečisťovaní v Banskobys-
trickom kraji za rok 2008.

Uvedený materiál je prístupný 
k nahliadnutiu na Obvodnom 
úrade životného prostredia v 
Banskej Štiavnici, na úseku štát-
nej správy ochrany ovzdušia, 
Radničné námestie č.18, Banská 
Štiavnica (1.posch., č.d.7), ako 
aj na webovej stránke Krajské-
ho úradu životného prostredia v 
Banskej Bystrici: www.bb.kuzp.
sk.

OÚ ŽP v B.Štiavnici 

Dňa 3.12.2009 bola hliadka 
MsPo  privolaná do pohostin-
ského zariadenia  Tola na sídlis-
ku Drieňová, kde malo dôjsť k 
fyzickému napadnutiu jedného  
zákazníka. Hliadka MsPo po prí-
chode na miesto zistila, že ide  J. 
Š. z Banskej Štiavnice, ktorý bol 
hliadkou  odporučený na lekár-
ske ošetrenie, ktoré odmietol. 
Priestupok  je v riešení  v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch.    

 
Dňa 7.12.2009 bola hliadka 

MsPo privolaná na Ul. Dr. Tótha 
6, kde sa mal nachádzať nehybný 
pes. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že naozaj ide o 
nehybného psa, ktorý javil znám-
ky besnoty.  Následne na miesto 
bol  privolaný  veterinárny lekár,  
ktorý vykonania ďalších potreb-
ných úkonov. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo    
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Polícia informuje 

Vzhľadom nato, že v posled-
nom období dochádzalo k 
neoprávnenému zneužívaniu  
našich mestských symbolov.  
Porozprávali sme sa o ich pou-
žívaní so zamestnancom MsÚ, 
s vedúcim Organizačného 
odd. Ing. Jaromírom Piliarom 
a položili sme mu pár otázok:

1. Kto môže používať erb mes-
ta, znaky UNESCO a Svetového 
dedičstva a grafi ckú značku mes-
ta (logo)?

Mesto Banská Štiavnica má 
vlastné symboly, ktorými sú: erb 
mesta a vlajka mesta. Tieto sú 
neodmysliteľnou súčasťou nášho 
mesta a sú výstižným symbolom 
svojho nositeľa. Vyjadrujú prísluš-
nosť, nás občanov, k mestu Banská 
Štiavnica. Okrem pocitu spolupat-
ričnosti nás tieto symboly spájajú 
s minulosťou nášho mesta, s odka-
zom predkov. 

Vyjadrujú svojbytnosť mesta pri 
slávnostných a reprezentačných 
príležitostiach.

Keďže nositeľom symbolov je 
mesto Banská Štiavnica, zastúpe-
né jeho samosprávou, táto v štatú-
te mesta upravuje ich používanie a 
dohľad nad nimi. Právo používať 
erb mesta môže mesto udeliť aj fy-
zickej a právnickej osobe na určitý 
čas a účel.

Mesto Banská Štiavnica a tech-

nické pamiatky v jej okolí sú za-
písané v Zozname miest svetového 
prírodného a kultúrneho dedič-
stva, ktoré vedie UNESCO. Ten-
to zápis oprávňuje používať znak 
UNESCO a Svetového dedičstva 
účelovo na označenie a propagá-
ciu pamiatok zapísaných v tomto 
zozname. V spojení erb mesta, 
znak UNESCO, znak Svetového 
dedičstva, samospráva propaguje 
naše mesto ako lokalitu svetové-
ho dedičstva. Nositeľom znakov 
je UNESCO preto mesto neupra-
vuje ich používanie. Právo použí-
vať tieto znaky je určené účelom 
ich použitia a preto odporúčam 
všetkým čo ich chcú používať, aby 
akceptovali ich účel a tým nezne-
hodnocovali symboliku, ktorú v 
sebe obsahujú.

Súčasná samospráva si dala za 
cieľ, na podporu marketingu v 
oblasti turizmu, nájsť symbol od-
povedajúci súčasným požiadav-
kám propagácie. Je ním grafi cká 
značka (logo) zobrazujúca tri ar-
chitektonické dominanty mesta 
v červenom, modrom a zelenom 
poli. Nositeľom  grafi ckej značky a 
používateľom je samospráva mes-
ta a jeho používanie upravuje di-
zajn manuál. Na propagáciu mesta 
ako turistickej destinácie môže na 
základe dohody s mestom Banská 
Štiavnica použiť grafi ckú značku 
aj osoba podnikajúca v cestovnom 

ruchu. 
2. Ako sa dá získať súhlas na 

používanie symbolov?
Žiadosť o súhlas na používanie 

erbu mesta sa podáva na Mesto 
Banská Štiavnica. Žiadateľ musí 
uviesť formu erbu, spôsob pou-
žívania, účel použitia, grafi cký 
návrh, čas použitia (určitý, maxi-
málne 1 rok). Mesto na základe 
posúdenia žiadosti môže súhlasiť 
s právom používať erb mesta na 
určený účel. Čo sa týka grafi ckej 
značky mesta žiadosť o používa-
nie sa tiež podáva na samosprávu 
mesta.

3. Aké sankcie môžu vyplynúť z 
neoprávneného používania sym-
bolov mesta?

Porušenie povinností občanom 
je posudzované ako priestupok 
podľa zákona 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších pred-
pisov, ak nejde o delikt postihnu-
teľný podľa osobitných právnych 
predpisov.  Za priestupok možno 
uložiť občanovi pokutu 33€. Práv-
nickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie môže 
primátor mesta uložiť pokutu do 
6638€. Neoprávneným používa-
ním symbolov mesta im nepreja-
vujeme všeobecnú úctu a vážnosť, 
ktorú si určite zasluhujú.

Za rozhovor poďakoval 
Michal Kríž

Používanie mestských symbolov
Ublíženie na zdraví so zbraňou - 

nožom

Dňa 1.12.2009 vyšetrovateľ 
UJKP Žiar nad Hronom začal 
trestné stíhanie a následne vznie-
sol obvinenie pre zločin „Ublí-
ženie na zdraví“ podľa § 155 
ods. 1 Tr. Zákona spáchaného v 
štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 
Tr. Zákona osobe P.Š. z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorého skutku sa 
dopustil tým, že dňa 1.12.2009 v 
čase okolo 14.45 hod. pri ceste 
oproti domu č. 115 v obci Štiav-
nické Bane napadol M.P. taktiež z 
Bánoviec nad Bebravou a to tak, 
že  ho po predchádzajúcej hádke 
začal bodať nožom, ktorým mu 
spôsobil otvorené rezné rany na 
hlave v oblasti záhlavia, mno-
hopočetné rezno-bodné  rany 
v oblasti pleca v počte 7. týmto 
konaním mu bola spôsobená 
ľahká anémia, pričom poškodený 
bol následne prevezený rýchlou 
záchrannou službou do nemoc-
nice, páchateľ bol prísl. OOPZ B. 
Štiavnica zadržaný a umiestnený 
do cely predbežného zadržania. 
Za uvedený skutok hrozí pácha-
teľovi trest odňatia slobody od 4 
– 10 rokov.        plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

ZTBS Informuje

V treťom dieli predstavovania 
členov združenia Vám predsta-
víme Penzión Kachelman. Je to 
príjemný penzión s veľkou reštau-
ráciou, malým wellness centrom, 
dvomi terasami, vlastným parko-
viskom. Penzión poskytuje služby 
pre individuálnych klientov, ale 
aj pre fi remné školenia.  Ďalším 
členom je Penzión Starý hostinec. 
Ide o penzión so slovenskou té-
matikou, slovenskou reštauráciou 
a dvorom,  na ktorom sa konajú 
pravidelne podujatia s tématikou 
ľudových tradícií. Vhodný je pre 
individuálnu dovolenku, ale aj 
pre konanie fi remných akcií. Po-
sledným členom v tomto dieli je 
Hostel Sv. Juraj. Ide o ubytova-
nie slovenského skautingu, ktoré 
je poskytované vo veľmi dobrej 
kvalite s množstvom ponúkaných 
služieb. K objektu patrí aj veľká 
záhrada, kde nájdete relax a v 
dome sa nachádza detský kútik so 
službou stráženia detí každý štvr-
tok.   Filip Ondriš, predseda združenia
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So záujmom som si prečítal v 
Štiavnických novinách článok 
o perspektívach zjazdové-
ho lyžovania v nasledujúcej 
zimnej sezóne v zatiaľ neotvo-
renom lyžiarskom stredisku v 
Hodrušskej doline. To, že toto 
stredisko, ak raz začne úspeš-
ne fungovať, bude jedným 
z výrazných krokov vpred v 
naplnení vízie aktívneho turiz-
mu na štiavnicku je nesporne 
pravdou. Pravdou však je i to, 
že výstavba tohto zariadenia a 
život lesa a okolitej prírody sú 
zatiaľ v príkrom rozpore.

Bol som medzi prvými  ľuďmi, 
ktorí sa zúčastňovali pri výbere tra-
sy lanovej dráhy i prvej zjazdovky. 
V tom čase bola dolina nad baňou 
Rozália zarastená hustým lesom, a 
mne samému, čo poznám veľa vŕš-
kov a dolín lesnatého Slovenska, 
pripadala akási divoká. Rozhod-
nutie ľudí, ktorí mali záujem, aby 
v budúcnosti táto časť prírody pri-
nášala peniaze bolo jednoznačné. 
Viac ako šesť hektárov lesa ustúpi 
výstavbe prvej zjazdovky a v krátkej 
dobe menšia časť ľudskej populácie 
holdujúca zjazdovému lyžovaniu 
prinesie spolu so svojim ligotavým 
výstrojom i prvé korunky. My, les-
níci sme vyznačili stromy, ktoré 
boli v priebehu polroka vyťažené a 
nastúpili stroje. To čo dokázal jeden 
buldozér v priebehu necelých pár 
mesiacov bolo výsledkom ľudskej 
dokonalosti. Behom krátkej doby 
premiestnil, premiešal, tisíce ton 
zeminy tak, že lesná pôda, vznika-
júca na skalnatom podloží milióny 
rokov vlastne zmizla a na povrch sa 
dostali neplodné vrstvy spodných 
pôdnych horizontov zaručujúce, že 
na tomto kuse zemského povrchu 
dlhú dobu nič neporastie bez ľud-
skej pomoci. Z projektov, ktoré som 
mal v rukách sa nedalo vyčítať, akú 
ukážku ľudskej sily a umu predvedie 
buldozér. Preto je len pochopiteľné, 
že ako riaditeľ Mestských lesov hos-
podáriacich dovtedy v neporušenej 
doline, som nemal pochybnosti o 
mojom podpise pod súhlas na vý-
stavbu zjazdovky. Pochybnosti však 
prišli pri prvom pohľade na, vtedy 
hrubú stavbu zjazdovky. Dodnes mi 
nie je jasné, prečo sa ochranársky 
aktivisti uväzujú na stromy, ktoré 
je potrebné z lesov odstrániť a tu sa 
nikto nedokázal postaviť pred rad-

licu buldozéru, ale ani dodatočne 
zdvihnúť hlas a povedať, čo si o tej-
to sadistickej ryhe v prírode myslí. 
Určite nechcem, aby niekto nado-
budol dojem, že som proti vybudo-
vaniu lyžiarskeho strediska v Hod-
rušskej doline, to nie, som len proti 
tomu, aby sa jeho výstavba robila 
takým drastickým spôsobom. Ešte 
si myslím, že tých pár korún, ktoré 
obdržalo mesto, ako odškodnenie 
vlastníka, za predčasnú likvidáciu 
lesných porastov, je len minimálna 
čiastka z miliónov, ktoré bude tre-
ba vynaložiť, aby sa o pár desaťročí, 
keď pominie móda lyžovania, vrátil 
les tam, kde dlhé tisícročia bol.

Veľkou špecialitou lyžiarskeho 
strediska sú i lesné cesty, či skôr 
cesty vedúce lesom a lúkami. Ni-
komu, ochranárom a ani pamiat-
karom nevadí, že pri výstavbe zjaz-
dovky boli prerušené banské jarky 
a pod celou zjazdovkou nenávratne 
zmizli. Hlavne, že sú súčasťou zá-
pisu Banskej Štiavnice do listiny 
UNESCO. Popri tomto skutočnosť, 
že niektoré lesné cesty po vybu-
dovaní zjazdovky boli prerušené a 
začínajú v trojmetrovej výške, je len 
malou boľačkou. Zo začiatku som 
myslel, že to bude len detská cho-
roba začínajúcej stavby. Keď však 
prešiel prvý rok a cesty boli stále vo 
výške, odhodlal som sa na návštevu 
vtedajšieho riaditeľa, už ani neviem 
či eseročky alebo akciovky (spo-
ločnosti vlastniace toto zariadenie 
sa menia na môj vkus príliš často), 
aby som sa mu pokúsil vysvetliť, 
že lesy v doline boli a aj budú a že 
tie cesty, ktoré sa mu možno zdajú 
zbytočné, lebo sú samé blato a ska-
la, sú nevyhnutne potrebné, aby sa 
drevo dostalo k ľuďom. Musel som 
zadržiavať smiech, keď mi povedal: 
„Veď drevo si odveziete a bude dob-
re.“  Ďalej som argumentoval, že 
my, lesníci potrebujeme z doliny 
odvážať drevo dvanásť mesiacov v 
roku, a že ten rok, čo v doline nerú-
beme (rozumej sekerou nevychová-
vame les),  je len dočasná prestávka, 
ktorú je treba ukončiť a opäť sa sta-
rať normálnym spôsobom o les. Z 
jeho pohľadu som usúdil, že ma asi 
pochopil a pochopil i to, že dolina 
tu nie je len na lyžovanie, ale na to, 
aby plnila všetky ostatné funkcie, 
teda vodu, vzduch, drevo a hlavne 
prírodný život, ktoré si človek do-
voľuje dočasne na tejto Zemi užívať. 
No, ale cesty stále začínajú vo výške 

a Mestské lesy musia znášať zvýše-
né fi nančné náklady, pretože drevo 
je potrebné sústreďovať niekoľko 
kilometrov namiesto niekoľko sto 
metrov, už skoro päť rokov.

Toľko môj pohľad na krátku his-
tóriu výstavby lyžiarskeho strediska 
v Hodrušskej doline. Prečo „stre-
diska“? Vraj tam majú byť tri veľké 
zjazdovky a jedna pre deti. Som za!  
Ale ak sa toto stredisko má ďalej 
budovať, je nevyhnutne potrebné 
doriešiť funkčné zameranie lesov v 
areáli a v bezprostrednej blízkosti 
už i z dôvodu, že stredisko má am-
bície poskytovať i letnú prevádzku. 
Funkčné zameranie nie je žiadne 
kúzelníctvo, je to len prispôsobe-
nie sa lesov potrebám turistov, čo 
však vyžaduje ich fyzickú úpravu 
v teréne a legislatívnu na papieri. 
Spolu s funkčným zameraním lesov 
treba doriešiť i dopravu do a z lesa, 
teraz ale nemám na mysli turistov, 
ale drevo. Donedávna bola lesná 
doprava vedená cez dolinu, v ktorej 
teraz leží srdce lyžiarskeho stredis-
ka, dnes treba lesnú dopravu obrátiť 
a drevo voziť z doliny. To však chce 
zmeniť nielen plány, ale i fyzicky 
prebudovať lesné cesty. Na tieto 
dva veľké nedostatky sa pri začatí 
výstavby strediska nemyslelo, dote-
raz nás to veľa nestálo, ale problé-
my sú tu a ich riešenia nie sú lacné. 
Osobne si prajem, aby tak, ako v 
minulosti, lyže a lesy boli blízke a 
žili spolu. Veď prvými milovníkmi 
lyží boli priatelia prírody a lesníci. 
Všetkým lyžiarom, ale i ostatným 
milovníkom prírody  praje pekné 
chvíle v Hodrušskej doline Jaro Du-
dík. Ing. Jaroslav Dudík

AKTUALITY

IC Mesta  informuje

PONUKA SLUŽIEB INFOR-
MAČNÉHO CENTRA MESTA 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, PRE 
NÁVŠTEVNÍKOV, ALE AJ PRE 
OBYVATEĽOV MESTA A OKO-
LIA:

1. INTERNET PRE VEREJNOSŤ 
– PONÚKAME NA SAMOSTAT-
NOM PC PRÍSTUP  NA IN-
TERNET  V ČASE  OTVÁRACEJ 
DOBY KAŽDÝ DEŇ, PO- NE 
OD 8  DO 16 HOD. (24., 25. 
DECEMBER ZATVORENÉ), ZA 
POPLATOK.

2. TICKET PORTÁL – MOŽ-
NOSŤ ZAKÚPENIA SI VSTUPE-
NIEK NA KULTÚRNE I ŠPORTO-
VÉ PODUJATIA NA SLOVENSKU 
V ČESKEJ REPUBLIKE, POĽSKU 
A MAĎARSKU, KTORÉ SÚ 
PONÚKANÉ NA WEB STRÁN-
KE WWW.TICKETPORTAL.SK 
VSTUPENKY MÔŽETE ZAPLATIŤ 
PRIAMO U NÁS BEZ AKÉHO-
KOĽVEK NAVÝŠENIA CENY A 
MY VÁM NA MIESTE VYTLAČE-
NÉ LÍSTKY ODOVZDÁME.

3. KARTA EURO 26 – PREDAJ 
PREUKAZOV, S KTORÝMI VYU-
ŽIJETE MNOŽSTVO ZLIAV VO 
VYBRANÝCH PREDAJNIACH NA 
CELOM SLOVENSKU. OKREM 
INÝCH ZLIAV SÚ V PONUKE AJ 
ZIMNÉ ZĽAVY V LYŽIARSKYCH 
STREDISKÁCH, NAPR. 20 % 
SALAMANDRA RESORT TU PRI 
BANSKEJ ŠTIAVNICI A INÉ.

4. PREDAJ SUVENÍROV – PO-
NÚKAME VÁM DARČEKY PRE 
VAŠICH BLÍZKYCH POD VIA-
NOČNÝ STROMČEK. KNIŽNÉ 
PUBLIKÁCIE O BANSKEJ ŠTIAV-
NICI A SLOVENSKU, ODBORNÉ 
PUBLIKÁCIE, DROBNÉ SUVENÍ-
RY, TRIČKÁ I MINERÁLY.

 5. CESTOVNÁ AGENTÚRA 
– PREDAJ ZÁJAZDOV OD RE-
NOMOVANÝCH CESTOVNÝCH 
KANCELÁRIÍ. PONÚKAME 
LAST MINUTE LETECKÝCH ZÁ-
JAZDOV DO KRAJÍN PLNÝCH 
SLNKA I TERAZ V ZIMNOM 
OBDOBÍ, LYŽIARSKE POBYTY 
V EURÓPE, POZNÁVACIE ZÁ-
JAZDY DO CELÉHO SVETA.

Lyžiarske stredisko a lesy 

Inzercia
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Varenie s hotelkou

Keď sa v roku 1993  Banská Štiav-
nica stala členom elitného klubu 
UNESCO nebolo  úplne zrejmé, čo 
to okrem slávy, znamená. 

Pripomeňme si, že naša lokalita 
UNESCO  má  názov „Banská Štiav-
nica a technické pamiatky  okolia“.  
Lokalita má  hranicou presne vyme-
dzené územie, v ktorom sa nachádza 
B. Štiavnica a obce B. Belá, B. Stude-
nec, Hodruša – Hámre, Ilija, Svätý 
Anton, Štiavnické Bane a Vyhne.

Na tomto území sa nachádza  
množstvo technických pamiatok 
pripomínajúcich banícku a hut-
nícku činnosť – štôlne, šachty, hal-
dy, banské budovy, jazerá a systém 
jarkov. Práve technické pamiatky 
sú hlavným predmetom ochrany, 
samozrejme spolu s architektúrou a 
urbanizmom mesta Banská Štiavni-
ca a spomenutých obcí. Keď si po-

môžeme názvom „terra banensium 
- zem baníkov“ tak práve krajina s 
historickými stopami po činnosti 
baníkov je vzácna pre svetovú kul-
túrnu verejnosť.  Priznajme si však, 
že úroveň ochrany zeme baníkov na 
svetovej úrovni nie je. Pomaly, ale 
nenávratne, sa ničia  hlavne  tech-
nické pamiatky v teréne.

Práve za účelom zlepšiť stav 
ochrany svetového dedičstva sa v 
priestoroch Súkromnej hotelovej 
akadémie “Joergesov dom“ v dňoch 
3.- 4.12.2009 uskutočnilo prvé pra-
covné stretnutie k tvorbe manaž-
ment plánu  lokality UNESCO Ban-
ská Štiavnica a technické pamiatky 
okolia. Zúčastnili sa na ňom primá-
tor mesta Banská Štiavnica – Mgr. 
Pavol Balžanka,  zástupcovia obcí 
(aj zo širšieho okolia), zástupcovia 
Ministerstva kultúry SR,  Mestské-

ho úradu BŠ, Pamiatkového úradu 
SR, Slovenského banského múzea, 
Správy CHKO, SAŽP, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, 
Združenia turizmu, BS - H baníc-
keho spolku, OZ Jantárová cesta a 
webového portálu Obnova.sk  ako 
aj zástupcovia fi rmy Baten & Part-
ners Slovakia s.r.o. – spracovávateľa 
manažment  plánu. Na stretnutí sa 
riešili právne, fi nančné, technické 
a organizačné otázky ochrany. Za 
veľmi významnú  bola vymedzená   
oblasť informovania a  vzdelávania 
verejnosti. Zúčastnení sa zhod-
li, že je dôležité zlepšiť  systémové 
podmienky ochrany, aby sme boli 
schopní  naplniť misiu, ktorá nám 
zápisom na listinu UNESCO bola 
zverená: zachovať  naše svetové de-
dičstvo pre budúce generácie. 

Ľuba Paučulová

Manažment plán lokality UNESCO  

konané 1.12. 2009 sa nieslo v 
duchu bilancovania a hodnotenia. 
Otvorením zasadnutia a kontrolou 
plnenia uznesení predseda KK Ing. 
Marián Zimmermann otvoril po-
sledné zasadnutie komisie v tomto 
roku. Program pozostával z troch 
bodov, ktoré sa týkali: vyhodnotenia 
kultúrneho leta 2009, Salamandro-
vých dní 2009 v podaní ved. OKCRaŠ 

Ing. Marka a vyhodnotenia činnosti 
KK za uplynulý rok. Pripravenosť 
na čerpanie fi nancií z mimomest-
ských zdrojov /granty a projekty/ pre 
kultúrne podujatia r. 2010 objasnil  
členom KK v ďalšom bode opäť Ing. 
Marko. Taktiež podal vysvetlenie k 
písomnej správe zastupujúcej vedú-
cej TIK-u Drahomíry Prieberovej, 
ktorá bola vyzvaná kultúrnou komi-

siou aby podala informácie o perso-
nálnych a organizačných zmenách 
v tomto zariadení. Záver rokovania 
patril pripomienkovaniu predlože-
ných VZN Mesta B. Štiavnica, zvlášť 
pripravenému rozpočtu na r. 2010 s 
perspektívou na roky 2011 a 2012. 
Zápisnica zo zasadnutia KK bude 
v dohľadnom čase uverejnená na 
www.banskastiavnica.sk. /kk/

Decembrové zasadnutie kultúrnej komisie

Krémová zelerová polievka

Potrebujeme:

0,5 kg zeleru, 1 stonkový zeler, 1 
novú cibuľu (aj s vňaťou), 2 cibule, 
1 dl olivového oleja, 1 strúčik ces-
naku, 2 dl mlieka, 2 dl smotany na 
šľahanie, biele víno, maslo, strú-
haný muškátový orech, petržleno-
vú vňať, 1 ČL vegety, 1 ČL soli
Ako na to: 

Na zmesi oleja a masla opraž-
te najemno pokrájanú cibuľu do 
sklovita. Zelery očistite, nakrá-
jajte na kúsky a pridajte k cibuli. 
Poduste ich, pridajte nakrájaný 
cesnak, ochuťte, podlejte vodou a 
trochou bieleho vína. Keď zeleni-
na zmäkne, prilejte mlieko a smo-
tanu. Ponorným mixérom všetko 
rozmixujte na krém. Na tanieri 
ozdobte čerstvou petržlenovou 
vňaťou.                    Ing. Viera Baxová

Základná škola s materskou ško-
lou Maximiliána Hella, Štiavnické 
Bane a Základná umelecká škola v 
Banskej Štiavnici Vás pozývajú na

VIANOČNÉ TRHY NA NÁMESTÍ SV. 

TROJICE PRED ZUŠ V BANSKEJ 

ŠTIAVNICI

13. 12. 2009 o 13:00 hod.
Príďte sa pozrieť na krásne 

práce našich detí s tradičnou via-
nočnou tématikou, kultúrne vy-
stúpenia. Atmosféru nám bude 
dopĺňať posedenie pri ohníčku, 
vianočných oblátkach, perníkoch 
a teplom čajíku.

Tešíme sa na Vás

Pozvánka

Pri príležitosti otvorenia novo-
zrekonštruovanej triedy, dňa 3. de-
cembra 2009, sme v materskej škole 
na Ulici 1. mája č. 4, privítali primá-
tora mesta Banská Štiavnica Mgr. P. 
Balžanku, p. prednostku mesta Mgr. 
N. Babiakovú, PaedDr. V. Ebert zo 
školského úradu Banská Štiavnica  a 
člena Rady školy,  Ing. J. Mojičku.

Po slávnostnom prestrihnutí pá-
sky primátorom mesta, ktorého sa 
zúčastnili aj deti, si hostia prezreli 
novozrekonštruovanú, zmoderni-
zovanú  triedu.

Spoločne si prezreli priestor trie-
dy, ktorý sa výmenou okien celý  
presvetlil, nový koberec s veselým 
detským motívom vniesol náladu, 
aká v triede má byť. Celý priestor 
je zariadený novým nábytkom, kto-
rý spĺňa požiadavky európskeho 
štandardu, je účelový, bezpečný, má 

dostatok odkladacieho priestoru, 
svetlé a teplé farby, pestré doplnky a 
dekorácie. Hostia si potom prezreli 
celý interiér materskej školy, ako aj 
prácu detí vo výtvarnom a počítačo-
vom krúžku.

Modernizácia triedy bola fi nan-
covaná z účtu Občianskeho zdru-
ženia Rodičov a priateľov školy. Aj 
touto cestou chceme poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli a v budúc-
nosti budú ochotní prispieť na tento 
účet. Sú to najmä rodičia detí  našej 
materskej školy, ale aj podnikatelia 
nášho mesta. Riaditeľka materskej 
školy, Mgr. Alexandra Bóková, v 
príhovore vyjadrila poďakovanie 
všetkým spomínaným subjektom 
a vyzdvihla tiež dobré skúsenosti a 
spoluprácu s vedením Mesta Ban-
ská Štiavnica.

Triedu pokrstil pekným slovom 

primátor Mgr. Pavol Balžanka. Za-
želal deťom veľa radostných chvíľ 
strávených v novej triede.

Najväčšou odmenou pre všetkých 
v tento deň bol nielen pekný 
program, ktorý deti hosťom pred-
viedli, ale najmä radosť a iskričky v 
ich očkách.

Spomienka na tento deň je zdo-
kumentovaná na našej web stránke 
www.ekodubaci.sk., na ktorej zve-
rejníme aj dátum, kedy sa uskutoční 
Deň otvorených dverí. Všetci ste sr-
dečne vítaní.

A čo dodať na záver? Asi len to, 
že toto prostredie bolo vytvorené s 
veľkou láskou len a len pre deti, aby 
sa tu cítili ako doma. Náš kolektív sa 
neuspokojuje s málom. Každý rok 
prichádzame s niečím novým, čo by 
deti, rodičov, ale aj nás samotných 
uspokojovalo. Kolektív MŠ

Naša nová trieda ožila

Ocenenie tvorby Ing. Mariána 

Lichnera, CSc. a kolektívu

V 6. ročníku celoslovenskej sú-
ťaže Slovenská kronika 2009, vy-
hlásenej Národným osvetovým 
centrom, Slovenskou národnou 
knižnicou a ďalšími partnermi,  
získala v kategórii kultúrnohis-
torický, kultúrnoinformačný a 
kultúrnoturistický materiál 3. 
miesto kniha Banská Štiavnica – 
Banskoštiavnické tajchy, autora 
Ing. Mariána Lichnera a kolektí-
vu.  Je morálnym ocenením sym-
biózy tvorivého ducha a  krásy 
banskoštiavnickej prírody.

Slávnostné odovzdanie cien 
sa uskutočnilo v Martine 3. de-
cembra 2009, súčasťou je diplom 
a medaila. Cena bude uložená v 
depozite SBM.

 MsÚ
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B r e u s s o v a 

masáž

Táto masáž-
na technika 
bola vyvinutá 
pánom R. Breussom, ktorý ju po-
užíval ako doplnkové opatrenie u 
svojich pacientov. Často ošetro-
val touto jemnou masážou. Ťaž-
ko chorých pacientov, trpiacich 
hlavne na rakovinu. Táto jeho 
masáž je jemným ošetrením, kto-
ré dokáže odstrániť nielen telesné, 
ale aj duševné napätie. Jedným z 
hlavných účinkov mimo šetr-
ného napínania chrbtice, je pri 
pravidelnom opakovaní možnosť 
regenerácie namáhaných a opot-
rebovaných medzistavcových 
platničiek. R. Breuss prirovnáva 
účinok nasledovným prirovna-
ním: „Ak položíme na špongiu 
50 kg ťažké závažie, zostane z nej 
po 6 týždňoch stále tenká plac-
ka, aj keď toto závažie bude z nej 
dlhšiu dobu odstránené. Ak ale 
na túto stlačenú špongiu naleje-
me vodu., tak opäť naberie svoj 
pôvodný tvar. Rovnako sa môžu 
aj platničky vďaka jemnému na-
pínaniu chrbtice zotaviť, pretože 
sa do nich opäť dostane tekutina 
a táto im umožní opäť navrátiť aj 
keď len z časti pôvodnú pružnosť 
– elasticitu. Masáž sa vykonáva 
špeciálnym výživným olejom. Je 
vhodná pre:

- všetky chronické a degenera-
tívne ochorenia chrbtice a kĺbov

- ischialgia – náhle prudké bo-
lesti v krížoch

- vysunutie medzistavcových 
platničiek 

- syndróm napätej – preťaženej 
chrbtice

- cervikálny syndróm – poško-
denie krčnej chrbtice

- parestézia rúk – nepríjemné 
pocity vo svaloch alebo v kos-
tiach

- bolesti v ramenách a rukách
- bolesti hlavy – migréna
- na podporu proti: menštru-

ačným problémom, problémom 
prostaty, strachom, všeobecným 
napätiam kvôli duševným prob-
lémom, po operáciách v oblasti 
chrbtice, od ktorých uplynulo 
min. 6 mes.

Objednávky: 0908 648 707
Zuzana Švidroňová 

ZAUJÍMAVOSTI

Tento deň si pripomíname od 
roku 1998. Iniciatíva vzniku 
pripomenutia si práv zvie-
rat pochádza z Indie. Tento 
sviatok vznikol na počesť sv. 
Františka z Assisi, ochrancu 
všetkého živého na Zemi. 

Deklarácia práv zvierat :

a) Zvieratá cítia bolesť rovnako 
ako ľudia, majú biologicky deter-
minované inštinkty, správanie a 
záujmy.

b) Nemajú byť považované len 
za “živú hmotu”, ktorá môže byť 
používaná kdekoľvek a akokoľvek 
v prospech človeka, ale za cítiace 
bytosti s právom žiť svoj život bez 
stálej hrozby utrpenia zo strany 
ľudí.

c) Nepripúšťame druhovú nad-
radenosť človeka, v mene ktorej je 

ospravedlňované zneužívanie zvie-
rat na účely vedy, športu, módy, na 
produkciu potravy, na komerčný 
úžitok, alebo iné ľudské záujmy.

d) Veríme v evolučné a morál-
ne príbuzenstvo všetkých zvierat a 
vyhlasujeme, že všetky cítiace tvo-
ry majú právo na život, slobodu a 
prirodzenú radosť zo života.

e) Považujeme za povinnosť ľudí 
zabezpečiť adekvátne životné pod-
mienky pre všetky druhy domesti-
kovaných zvierat, ako aj povinnosť 
rešpektovať právo voľne žijúcich 
zvierat na život v prirodzenom 
prostredí neohrozovanom činnos-
ťou človeka.

f) Žiadame rešpektovanie zá-
kladných práv zvierat a považuje-
me za nevyhnutné zakotviť etické 
povinnosti a zodpovednosť ľudí 
voči zvieratám do morálnych i le-

gislatívnych zásad.
g) Považujeme za neprípustné, 

aby zviera, či už domestikované, 
alebo voľne žijúce, bolo držané v 
podmienkach, ktoré by mu mohli 
spôsobiť poranenie, ochorenie ale-
bo vyvolať úzkosť, stres či bolesť.

h) Potreby zvierat (strava, voda, 
ustajnenie, sociálne kontakty, 
možnosť pohybu, starostlivosť o 
zdravie) majú byť zabezpečované v 
súlade s ich druhovými, fyziologic-
kými a ekologickými potrebami, a 
to podľa stupňa ich vývoja.

i) Považujeme za naliehavé 
urýchlené zavádzanie programov 
humánneho vzdelávania do škôl 
všetkých stupňov s cieľom viesť 
deti a mládež k zodpovednosti a 
úcte ku všetkým formám života.

RNDr. V. Michalská, za OZ Túlavá labka

10.12.2009 - Medzinárodný deň práv zvierat

Dňa 26.11.2009 sa uskutočnilo v 
historickej aule Baníckej akadémie, 
teraz v správe  Strednej priemysel-
nej školy Samuela Mikovíniho, v 
poradí už 18. valné zhromaždenie 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku, na ktorom sa zú-
častnilo 45 členov a 13 hostí.

Správa o činnosti za rok 2009, 
ktorú predniesol podpredseda 
spolku Ing. Richard Kaňa, ob-
sahovala aj nasledovné fakty. V 
priebehu roka spolok zorganizoval 
viacero spoločenských podujatí, z 
ktorých najvýznamnejšími boli: 17. 
reprezentačný banícky ples v Hoteli 
Grand-Matej dňa 13.2.2009, Nác-
kova Štiavnica 2009 dňa 24.4.2009, 
12. Náckov štiavnický pochod dňa 
31.7.2009 a slávnostný šachtág Sa-
lamander 2009 dňa 10.9.2009. Ne-
chýbali ani ďalšie slávnostné šach-
tágy pri rôznych príležitostiach, z 
ktorých vynikli hlavne nasledovné, 
šachtág z príležitosti prijatia PhDr. 
A. Tureničovej, veľvyslankyne SR 
na Cypre u primátora Banskej 
Štiavnice dňa 14.7.2009, šachtág 
pri príležitosti návštevy A.A. Ada-
masa, generálneho riaditeľa EMED, 
uskutočnený v miestnosti komor-
ských grófov SBM dňa 12.10.2009 a 
šachtág pri Španej Doline pri príle-
žitosti sviatku patróna baníkov, sv. 
Klementa dňa 22.11.2009. Účastní-
kov potešila aj informácia o vydaní 
publikácie „Šibalstvá, huncútstva a 

príbehy štiavnického Nácka“, ktorej 
je autorom Jozef Osvald s ilustrá-
ciami Jozefa Lackoviča, ktorú vydal 
banícky spolok s podporou Mesta 
Banskej Štiavnice, Slovenskej ban-
skej komory, Slovenskej spoločnosti 
pre trhacie a vŕtacie práce, a ďalších 
subjektov. S prisľúbenou podporou 
spoločnosti EMED Slovakia sa pri-
pravuje na rok 2009 vydanie „Piv-
ného zákona“ v slovensko-anglickej 
verzii. Teší aj skutočnosť o pokračo-
vaní ťažby zlato-strieborných rúd v 
hodrušskej časti štiavnického rud-
ného ložiska organizáciou Sloven-
ská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre, 
v súčasnosti poslednej rudnej bane 
na Slovensku, po zastavení dobýva-
nia ložiska železnej rudy v Nižnej 
Slanej. Pokročilo sa aj s prácami na 
oprave zberného jarku na vodu do 
tajchu Klinger a vykonala sa oprava 
Akvaduktu v Kysihýbli, práce za-
bezpečujú Rudné bane, š.p. Banská 
Bystrica. Mesto Banská Štiavnica 
vykonalo v roku 2009 prvé úkony, 
súvisiace s budúcim sprístupnením 
archeologických a montánnych ar-
tefaktov Staré mesto – Glanzenberg 
pre cestovný ruch na základe pod-
netu členov baníckeho spolku.

17. valné zhromaždenie zvolilo aj 
25 členný riadiaci výbor a predse-
du, ktorým sa stal Ing. Kaňa. Dote-
rajší predseda JUDr. Ing. Jozef Ka-
rabelly, ktorý viedol banícky spolok 
od jeho vzniku počas 17 volebných 

období, bol schválený za čestného 
predsedu.

Po skončení valného zhromaž-
denia sa uskutočnil v jedálni SPŠ S. 
Mikovíniho slávnostný šachtág so 
skokom cez kožu. Do prezidiálnej 
tablice si zasadli nasledovné osoby, 
Ing. Milan Durbák - prezídium, 
ďalej Ing. Juraj Čabák, Ing. Kaňa, 
Ing. Ján Totkovič, Ing. Ján Mihok, 
PhDr. Milan Augustín, Ing. Deme-
ter Gacov a RNDr. Demetrios Con-
stantinides. Ďalšími funkcionármi 
šachtágu boli Ing. Eduard Rada 
– kontrárium, Ing. Milan Ferenc – 
fuchsmajor, Ing. Jozef Karabelly – 
pivný dispečer, Ing. Erik Sombathy 
- kantor a držitelia ošliadra – Ing. 
Jozef Bóňa a Ján Novotný. Do ba-
níckeho stavu boli prijaté dve oso-
by, Ing. Dušan Rob z Kremnice a 
Ján Brnák z Pukanca. Na šachtágu 
mali početné zastúpenie členovia 
Kremnického baníckeho spolku, 
najmladšieho baníckeho spolku na 
Slovensku, ktorý bol založený v sep-
tembri 2009. V tradičnom pivnom 
súboji boli úspešnejší kremničania, 
keď ich zástupca Roman Vykysalý 
tesne zvíťazil nad štiavničanom J. 
Novotným.

Sponzormi vydareného baníc-
keho podujatia boli Pivovar Steiger 
vo Vyhniach, SPŠ S. Mikovíniho a 
Mesto Banská Štiavnica. 

Ing. Milan Durbák

Banícky spolok bilancovalZdravoveda
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Primátor Banskej Bystrice 
ocenil dlhoročnú vydavateľskú, 
fotografi ckú a žurnalistickú tvor-
bu člena Slovenského syndikátu 
novinárov a predsedu novinár-
skeho Klubu fotopublicistov, Ing. 
Vladimíra Bártu. Ocenenie si 
vyslúžil nielen ako tvorca a vyda-
vateľ krásnych, reprezentačných, 
obrazových kníh o Slovensku 
(jeho meno je v tiráži až 117 rôz-
nych kníh), ale aj ako redaktor 
banskobystrického, rozhlasového 
štúdia, ktorý s kolegom, Fedorom 
Mikovičom, 15 rokov pripravoval 
populárnu, celoslovenskú reláciu 
Rádiovíkend. A v neposlednom 
rade aj ako prezident celoštát-
nych prestížnych výstav a súťaží 
– Najkrajšie kalendáre Slovenska 
(17. ročník). Je to v tomto roku, 
už druhé vyznamenanie Vlada 
Bártu. V septembri mu v rod-
nom meste - v Banskej Štiavnici, 
primátor Pavol Balžanka udelil 
podobné ocenenie.

Klub fotopublicistov SSN

OZNAMY

Ocenenie pre člena SSN,

banskoštiavnického rodáka

Útulok v Banskej Štiavnici,  sa 
stará o opustené a týrané psíky. 
Žije len zo sponzorských peňazí. 
O psíkov sa dennodene starajú čle-
novia OZ Záchrana zvierat a deti, 
ktoré sa už 5 rokov venujú, za kaž-
dého počasia, tejto veľmi náročnej 
činnosti, všetci bez fi nančnej od-
meny.  Denne čistiť voliere, venčiť 
psíkov, zabezpečovať veterinárnu 
starostlivosť, zhaňať peniaze na kŕ-
menie, je neskutočne náročná prá-
ca. Útulok potrebuje na krmenie 
pri počte psov, ktoré má 15 tis. čiže 
500 eu mesačne., Hospodárska krí-

za sa podpísala aj na útulok, ktorý 
útulok už nemá peniaze. Útulok fi -
nančne podporuje už 2 mesiace sa-
motná predsedkyňa OZ  Záchrany 
zvierat J.Simonidesová.  Prosíme 
dobrých ľudí, ktorí by boli ochot-
ní pomôcť týmto psíkom, ktorí 
sa dostali do útulku, pre svojich 
nezodpovedných majiteľov, alebo 
ľudí, ktorí si vylievali na nich svoju 
zlobu a týrali ich. Psíkovia tu našli 
len prechodný domov, domov plný 
lásky a starostlivosti. Psíkovia ča-
kajú na svojich nových majiteľov 
na svoj skutočný domov.

Ak máte dobré srdce, a chcete 
si spríjemniť všetky dni a mesiace 
svojho života  so psím kamará-
tom, príďte za veľký zelený plot 
oproti Technickýcm službám, kde 
si ho vyberiete. Ak si nemôžete 
dovoliť psíka  adoptovať, podpor-
te útulok buď  fi ančnou  čiastkou  
do  VÚB Banská Štiavnica  č.ú. 
1932369451/0200 alebo donese-
ním krmiva do útulku. Psíky Vám 
budú vďačné a samozrejme aj my 
všetci. 

OZ Záchrana zvierat

Útulok pre psíkov prosí o pomoc

Dňa 6.decembra 2009 ubehlo 
16 rokov od otvorenia prevádzky 
„Kaderníckeho salónu Júlia“ pani 
Júlii Popracovej. Salón sa nachádza 
na ulici Andreja Kmeťa 3. za „Hrí-
bom“. Za 16 rokov to boli stovky 
žien i mužov  čo prešli šikovnými 
rukami pri skrášľovaní ich účesov. 
Veľa neviest, mladoženáčov, ale i 
pri krstoch bola a je pani Júlia Po-
pracová, stále ochotná skrášľovať 

účesy a tak i zlepšiť náladu zákaz-
níkov. Vypočula si veľa radosti ale 
aj bolesti a tak ako tá vŕba pozorne 
vypočuje svojich zákazníkov i keď 
aj ona má dosť svojich starostí. 
Som veľmi rád a hrdý na to, že som 
bol pri tom, keď sa otváral tento 
Salón krásy. Prajem Julke ešte veľa 
spokojných zákazníkov. Julka nech 
Ťa optimizmus a veselá nálada drží 
ešte dlhé roky. A preto máš svo-

jich skalných zákazníkov, čo radi 
k Tebe chodia. Blížia sa sviatky 
pokoja a lásky a preto si Julka do-
voľujem v Tvojom mene ako i svo-
jom zaželať všetkým zákazníčkam, 
zákazníkom ako i občanom nášho 
prekrásneho mesta príjemné a ni-
čím nerušené vianočné sviatky a 
veľa pevného zdravia, šťastia a lá-
sky aj v roku 2010. 

Vladimír Poprac 

Služby pre zákazníkov 

Túlavá labka

PROSBA !!! SÚRNE - Prosíme 
dobrých ľudí, či človeka o pomoc 
s pooperačnou starostlivosťou o 
sučku nižšieho vzrastu, neagresív-
na, priateľská. Išlo by o dva týždne, 

stravu a iné potrebné veci zabezpe-
číme. Ďakujeme. www.tulavalabka.
sk, tulavalabka@gmail.com. 

HĽADÁME dobrého človeka, 
ktorý by daroval pre sociálne sla-
bú rodinu búdu pre psíka väčšieho 

vzrastu. Ďakujeme. www.tulava-
labka.sk, tulavalabka@gmail.com. 

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďako-
vať Internému odd., lekárom a ses-
tričkám za zdravotnú starostlivosť 
a za dôstojne pripravenú poslednú 

rozlúčku p. Šakovému, Pohrebnej 
službe Requiem. Ďakujeme ro-
dine, priateľom a známym, ktorí 
prejavom sústrasti a kvetinovými 
darmi zmiernili náš veľký žiaľ. Zo-
staneš navždy v našich srdciach. 
Budeš nám veľmi chýbať.

 Smútiaca rodina   

Oznamy

„Hviezdy ti 
nesvietia, sl-
niečko nehreje, 
už sa k nám ne-
vrátiš, už nie je 
nádeje. Už viac 
ti nemôžeme dať, len kytičku 
svetov na tvoj hrob a s úctou 
na teba spomínať.“ 

Dňa 11.12.2009 uplynie 
rok od smutnej chvíle, čo nás 
navždy opustil náš manžel, 
otec a starý otec Ladislav 
Čaprnda. S úctou a láskou 
spomínajú manželka Mária, 
dcéra Danka a vnuk Miško. 
Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Osud ti ne-
doprial s nami 
dlhšie byť, ale 
v našich srd-
ciach budeš 
stále žiť. Touto 
cestou sa chceme poďakovať 
za dôstojnú rozlúčku s našou 
mamičkou a starou mamou 
Zlaticou Fazekašovou, ktorá 
nás navždy opustila po ťažkej 
chorobe vo veku 63 rokov dňa 
24.11.2009. Ďakujeme, man-
žel Ján, dcéra Lenka s Jož-
kom, dcéra Andrea a vnúčatá 
Jozef, Ján, Patrícia a Juraj. 

D ň a 
9 . 1 2 . 2 0 0 9 
uplynulo 20. 
výročie ako 
nás navždy 
opustila naša mamička Kata-
rína Vladárová. Klesli ruky, 
ktoré pre nás ťažko praco-
vali, dotĺklo srdce, ktoré sme 
tak milovali, utíchol hlas, 
mala rada život a všetkých 
nás. Zostala nám tá najmil-
šia spomienka, lebo tá bytosť 
najdrahšia, to bola mamin-
ka. Všetkým, ktorí ju poznali 
a spomínajú s nami, ďakujú 
dcéra Božka, Marienka a syn 
Milan s rodinami.

D ň a 
9 . 1 2 . 2 0 0 9 
uplynulo 20.r

„Naše oči 
Ťa hľadajú, 
po tvári slzy 
stekajú. Oči sa zavreli srdieč-
ko prestalo biť, už sa k nám 
nevrátiš a tak si chcela žiť.“

Dňa 23.11.2009 nás vo 
veku 88 rokov opustila naša 
milovaná mamka, babka, 
prababka, svokra a príbuzná 
Mária Káčerová zo Štiav-
nických Baní. Tí, ktorí ste ju 
poznali venujte jej tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina



8 10. december 2009KALEIDOSKOP

Milí čitatelia Štiavnických novín!

Dovoľujem si vás informovať 
o tom, čo všetko v tomto roku 
pripravili pre verejnosť deti a 
učitelia ZUŠ. 

V septembri sa žiaci organovej 
triedy pani učiteľky Katky Tuhárskej 
zúčastnili trojdňového workshopu 
hry na organ.

Speváci zboru prispeli baníckymi 
piesňami do vydarenej akcie Banská 
Štiavnica v poézii a piesni, kde pre-
cítene predviedla ruskú pieseň pani 
učiteľka literárno-dramatického 
odboru Ľudka Klimková. Koncom 
septembra nás žiaci Barborka Hoc-
ková, z triedy p. uč. Katky Burdovej 
a sestry Alexandra a Katka Gálikové 
pod vedením p. uč. Klimkovej re-
prezentovali svojím prednesom na 
celoslovenskej prehliadke HVIEZ-
DOSLAVOV KUBÍN.

V mesiaci októbri sa členovia 
zboru svojim spevom zapojili do 
kultúrneho programu venovaného 
našim najstarším spoluobčanom v 
sále Katolíckeho gymnázia. Popri 
sólových a zborových vystúpeniach 
detí sa v ľudovom aj operetnom 
duchu predstavila nášmu štiavnic-
kému publiku aj nová pani učiteľka 
spevu Dáška Šmikniarová. Vzápätí 
žiaci hudobného odboru i výtvar-
ného odboru obohatili podujatie 
„MLADÍ DUCHOM“ vo Svätom 
Antone. Za podpory prirodzenej 

akustiky kaplnky 
zneli k srdciam antolských dô-

chodcov piesne ako V dolinách, 
Svet krásny býval, či Maľovaný 
džbánku. Po výkonoch klaviristov, 
huslistov, klarinetistky i spevá-
kov sme pocítili úprimné dojatie a 
vďačnosť všetkých prítomných. Pri 
príležitosti 2O. výročia Nežnej re-
volúcie a tým nastolenia demokra-
tických pomerov v našom štáte, in-
terpretovala na Námestí sv. Trojice 
Paťka Debnárová pieseň Modlitba 
pre Martu nezabudnuteľnej Mar-
ty Kubišovej a Norika Gregussová 
protestsong Anděl legendárneho 
Karola Kryla. 

V pondelok 16. novembra zas 
najšikovnejší žiaci hudobného od-
boru potešili svojimi výkonmi ro-
dičov a priateľov počas Jesenného 
koncertu v koncertnej sále ZUŠ. 

Okrem hromadnejších akcií, kto-
ré organizujeme sami, alebo v spo-
lupráci s inými inštitúciami, sú naši 
žiaci priebežne pozývaní 

skrášľovať najrôznejšie podu-
jatia. Popri vernisážach to bolo aj 
uvedenie do života novej knihy 
pani Márie Petrovej Zastavte čas 
na jednu báseň. Koncom novembra 
reprezentovali ZUŠ v Liptovskom 
Mikuláši žiaci literárno-dramatic-
kého odboru na súťaži v pantomí-
me PAN 2009.

 Základná umelecká škola pripra-
vuje v priebehu decembra viaceré, 

už vianočne ladené podujatia, na 
ktorých budú deti prezentovať svoj 
talent a rozdávať radosť všetkým 
prítomným. Prijmite teda pozvanie

 
na KAMMERHOFSKÉ TRHY VIA-

NOČNÉ v PIATOK 11. decembra od 

15.00 hod. do 18.00 hod.

na VIANOČNÉ POPOLUDNIE V ZUŠ 

v NEDEĽU 13. decembra od 13.00 

do 16.00

na KOLEDOVANIE PRE ŠKÔLKY v 

ZUŠ v PONDELOK 14. decembra o 

9.00 hod a 10.30. hod 

 
na VIANOČNÝ KONCERT v Evanje-

lickom kostole v STREDU 16. de-

cembra o 17.00 

 
 Zároveň vás srdečne pozývame 

na VIANOČNÝ KONCERT vokálnej 

skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS 

a Viki Matúšovovej v kostole Nane-

bovzatia Panny Márie dňa 20. de-

cembra o 18.00. 

 Príjemné prežitie adventných i via-
nočných dní vám prajú všetci učitelia 
ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutia pri umelec-
kých výkonoch Vašich detí a vnúčat.

Irena Chovanová

Milí rodičia!!

Základná umelecká škola pripra-

vuje v priebehu decembra viaceré 
podujatia, na ktorých vaše deti pre-
zentujú svoj talent a tým, ako ve-
rím, potešia vás a mnohých ďalších 
divákov svojím spevom. Prosím vás 
o podporu a ak sa vám len trochu 
bude dať, umožnite deťom, aby sa 
mohli týchto vystúpení zúčastniť. 

V neposlednom rade je veľmi 
pekné, keď ich prídete osobne pod-
poriť. Prosím, oblečte deti vždy 

 do čierneho (vonku a v kostole 
kabát, či bunda, v ZUŠ svetrík príp. 
tričko s dlhým rukávom).

 A ako už viete, nech sú v ZUŠ-ke 
na rozospievanie vždy hodinu pred 
podujatím.

V mene ZUŠ vás teda pozývame 

v PIATOK 11. decembra o 17.00 a 

18.00 na KAMMERSHOFSKÉ TRHY 

VIANOČNÉ vonku

v NEDEĽU 13. decembra od 13.00 

do 16.00 na VIANOČNÉ POPOLUD-

NIE V ZUŠ vo vnútri v STREDU 16. 

decembra o 17.00 na VIANOČNÝ 

KONCERT v Evanjelickom kostole

Okrem toho prosím o 100%-tnú 
účasť na generálke Vianočného 
koncertu v UTOROK o 15.00 hod.

 Vopred ďakujeme za pomoc a 
podporu. Tešíme sa na stretnutia 
pri vianočných koledách!!

Irena Chovanová a Dáša Šmikniarová

Ozveny Základnej umeleckej školy 

Aké bankové služby využíva-
te najčastejšie? Väčšina ľudí platí 
účty, vyberá peniaze z bankomatu 
a v obchodoch namiesto hotovosti 
zaplatí platobnou kartou. Slovenská 
sporiteľňa preto pripravila nový typ 
účtu, ktorý obsahuje všetky služby 
za jednu výhodnú cenu. Bez ohľadu 
na to, koľkokrát ich klient použije. 
O ďalších výhodách nového Osob-
ného účtu hovorí Alica Třešková, 
riaditeľka obchodného miesta ban-
ky v Banskej Štiavnici.

Slovenská sporiteľňa ako prvá 
predstavila nový typ účtu. Aký je?

Pri tvorbe Osobného účtu sa 
Slovenská sporiteľňa inšpirovala 
potrebami svojich klientov. K účtu 
poskytuje aj všetky najčastejšie vy-
užívané bankové služby, bez akých-
koľvek obmedzení. Sú to najmä: 

bezhotovostné transakcie, trvalé 
príkazy a inkasá, spoľahlivý Inter-
netbanking a neobmedzené využí-
vanie platobnej karty v obchodoch 
a v bankomatoch Slovenskej spori-
teľne na Slovensku a Erste Group v 
Českej republike, Rakúsku, Maďar-
sku, Chorvátsku, Rumunsku, Srb-
sku či na Ukrajine. Pre klientov je 
to veľmi jednoduché – všetky služ-
by, jedna cena.

Získajú majitelia Osobného účtu 
k službám niečo navyše?

Za každú platbu kartou, ktorú 
klient tiež získa bez poplatku, je na-
vyše odmenený 0,5 % z uhradenej 
sumy. Mesačný poplatok za Osobný 
účet si tak môže znížiť hoci na nulu, 
prípadne môže získať ešte viac. 

V súčasnosti sa viac ako inokedy 
hovorí o bezpečnosti platobných 

kariet. Ako dbá Slovenská spori-
teľňa na ochranu peňazí svojich 
klientov?

Všetky debetné a kreditné karty, 
ktoré Slovenská sporiteľňa vydáva 
klientom, sú už s čipovou techno-
lógiou. Tá zvyšuje bezpečnosť ich 
používania. Navyše o každom po-
hybe na Osobnom účte okamžite 
informuje klienta SMS správou. 
Banka svojim klientom odporúča, 
aby podozrivé transakcie okamžite 
nahlásili na linke Sporotel na čísle 
0910 111 888. Oznámiť to môžu aj 
v ktoromkoľvek obchodnom mieste 
banky.

Zrušila Slovenská sporiteľňa ba-
líky služieb EXTRA, EXTRA PLUS 
a EXCLUSIVE, ktoré poskytovala 
doteraz?

Slovenská sporiteľňa nezrušila 

staré balíky služieb, ani nepresu-
nula klientov na nový Osobný účet 
automaticky. Naši klienti sa môžu 
rozhodnúť, čo sa im viac oplatí. Ak 
si chcú ponechať staré balíky slu-
žieb, môžu tak pokojne urobiť. Ak 
sa rozhodnú prejsť na nový Osobný 
účet, môžu si ho bezplatne otvoriť 
sami aj prostredníctvom internetu. 
Číslo účtu sa nezmení. 

Majú klienti záujem o nový 
účet?

Záujem je veľký. Klienti sú s no-
vým účtom spokojní, lebo im po-
skytuje voľnosť pri využívaní ban-
kových služieb. Nemusia počítať, 
koľko ich ktorá služba stojí a koľko-
krát ju využijú. Odmena za platby 
kartou im navyše zníži mesačný 
poplatok za využívanie účtu, takže 
jeho cena je tiež zaujímavá.

Účet v banke po novom – všetky služby za jednu cenu 
Inzercia
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Sobota 12.12. o 18:30. , Kino Akademik 

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

Štvrtok 17.12. o 18:30. , Filmový Klub OKO

MLČANIE LORNY
Belgicko / Francúzsko / Taliansko, 2008, far., 106 min, MP 15, vstupné:2 Euro, s preukazom FK:1,50 €
Lorna, mladá Albánka žijúca v Belgicku, túži po vlastnom snack bare. Aby získala občianstvo, podstúpi 
fi ngovanú svadbu s drogovo závislým Claudym. Ten predstavuje pre Lornu cestu k slobode, ale zároveň je 
pre ňu aj tou najväčšou prekážkou... Najnovší fi lm bratov Dardennovcov (Dieťa, Syn, Rosetta) si odniesol 
z Cannes 2008 cenu za najlepší scenár a Arta Dobroshi bola nominovaná na Európsku fi lmovú cenu pre 
najlepšiu herečku.

Sobota 19.12 o 18:30. , Kino Akademik

DISTRICK 9
Sci-Fi, USA/Nový Zéland, 2009, 112 min, MP 15, vstupné: 2 €
Nad Johannesburgom už viac ako 20 rokov kotví vesmírna loď a pod ňou slumy plné jej posádky. Pozícia 
mimozemskej civilizácie je na Zemi neľahká. Utláčanie zo strany ľudstva nemá konca kraja, pričom existuje 
len veľmi tenká hranica spolužitia, založená okrem iného - na biznise. Emzáci potrebujú jesť – a ľudia zistili, 
že im môžu ponúknuť mačacie konzervy a na oplátku získať sofi stikované technológie. Mesto je posiate 
plagátmi (ako zo sprievodnej kampane – Toto je len pre ľudí) a koexistencia by ako-tak platila, nebyť po-
treby presídliť slum emzákov o pár stovák kilometrov ďalej. Operáciu dostane na starosti mladý vojačik 
Wikus van de Merwe a počas nej sa zapletie do nečakaného incidentu... 

KINO AKADEMIK

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

Mikulášske posedenie

Nezisková organizácia Šu-
kar Dživipen organizuje dňa 
12.12.2009 o 16. hod. „Mikuláš-
ske posedenie“, ktoré sa uskutoč-
ní na Šobove. Vystúpia na ňom 
deti z Komunitného centra a naše 
tanečníčky. Mikuláš rozdá balíč-
ky a DJ Adam sa nám postará o 
zábavu. Ďakujeme sponzorom 
Mgr. Pavlovi Balžankovi a COOP 
Jednote Žarnovica, spotrebnému 
družstvu. Kto má chuť, nech sa 
príde pozrieť. Tešíme sa na Vás!

Manželia Koledovci

Pozvánka

Lekáreň ku Spasiteľovi 
je v historickej časti mesta, poskytujeme svoje služby aj počas vianočných sviatkov.

Pondelok – piatok: 7,30 – 16,00 hod

Strieborná, zlatá sobota – nedeľa 8,00 – 11,00 hod.

Aj počas vianočných sviatkov: 

Strieborná, zlatá sobota – nedeľa 8,00 – 11,00 hod.

Inzercia
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V sobotu 5.decembra zaví-
tal medzi deti z Margarétky 
deduško Mikuláš s obrovským  
prúteným košom, plným sla-
dučkých balíčkov. Spoločnosť 
mu robil čierny chlpatý čertík 
s veľkým, ešte černejším, ale 
zato veľmi prítulným psom, 
Argom.

Vianočne vyzdobenú klubovňu 
OZ Margarétka na sídlisku Drie-
ňová ako najjagavejšie ozdôbky 
a prskavky rozžiarili  nedočkavé 
deťúrence, ktoré aj tentokrát pri-
cestovali v sprievode starostlivých 
rodičov z celého Slovenska. Veselú 
náladu hneď na úvod vystupňo-
vali malí roztomilí tanečníci zo 
Šobova, ktorým vštepujú  lásku k 
tancu manželia Majka  a Jarko Ko-
ledovci. Mikuláš bol z  vystúpenia 
taký nadšený, že ich hneď odme-
nil balíčkami. Potom postupne k 
sebe zavolal všetky deti, vypočul 
si ich básničky, pesničky, vtipy a 

ocenil aj hip-hopové kreácie. Bol 
taký štedrý, že obdaroval nielen 
deti, ale aj dospelých. Pán primátor 
Mgr. Pavol Balžanka dostal okrem 
mikulášskeho darčeka aj titul Čest-
ného člena Margarétky, za morálnu 
i materiálnu pomoc zdravotne a 
telesne postihnutým deťom a ich 
rodinám, ako aj za pravidelnú účasť 
na ich spoločných podujatiach. Po-
ďakovanie patrí aj ďalším štedrým a 
láskavým sponzorom, ktorými boli: 
CK Solartour Martin, fi rmy  Stavas-
ta s.r.o, PO-MA p.Maruniak, Zelo-
voc p.Antalová, Potraviny Felicita a 
Ing. Jozef Hrbáčik, Pekáreň Penam 
Prievidza, rodina Stehlíková a Pá-
lová, poslankyne MsZ Ing. Miriam 
Blaškovičová a p. Helena Koťová. 
Bolo to naozaj krásne stretnutie. 
Detičky sa smiali a tancovali, do-
konca aj tie, pripútané na vozíček, 
pretože vďaka dobrým kamarátom 
nikto neostal sám a bokom. A o 
tom sú predsa vianočné sviatky. O 
tom je aj Margarétka. Na záver mi 

dovoľte pripojiť ešte jedno veľké 
poďakovanie človeku, ktorý už šesť 
rokov obetavo pracuje, vybavuje a 
zabezpečuje všetko potrebné, aby 
tak, ako je to len možné, spríjemnil 
a uľahčil život rodinám s postih-
nutými deťmi. Pána Jána Koťa na  
spoločnej fotografi i neuvidíte, pre-
tože tak ako obyčajne stojí na dru-
hej strane fotoaparátu, aby zachytil 
čarovné okamihy a detské úsmevy.

Šťastné a veselé Vianoce a šťast-
ný nový rok čitateľom ŠN želá OZ 
Margarétka. J.Bernáthová

Mikuláš a Margarétka

Do 15. ročníka literárnej súťaže 
Inšpirácie spod Sitna, ktorú vyhla-
suje, hodnotí a odmeňuje Živena, 
spolok slovenských žien a Mestská 
knižnica sa prihlásilo a svoje práce 
poslalo 106 autorov z celého Slo-
venska (jeden autor bol dokonca 
z Karlových Varov) - od Svidníka, 
Michaloviec, cez Žilinu, B. Štiavni-
cu, Nitru až po Levice, Bratislavu a 
Dunajskú Lužnú. . Vekové rozpä-
tie bolo široké – od desaťročných 
školákov po sedemdesiatnikov. 
Tematika rôznorodá: v próze to 
boli zväčša úsmevné príhody zo 
školského i rodinného prostredia, 
dobrodružné zážitky zo zahraničia, 
ľúbostné vyznania, spomienky na 
vojnové udalosti, obdobie totality 
i literárne spracovanie históriou 
opradených príbehov. V poézii pre-
vládala prírodná a pocitová lyrika. 
Niektorí autori prekvapili formou 
– využitím hai-kai (báseň v próze 
obsahujúca jeden riadok, podobná 
aforizmu) i akronymu. Do súťaže 
prišli prvé nesmelé pokusy i práce 
už vyspelých a skúsených autorov. 
Súťažilo sa v troch vekových kate-
góriách. Odborná porota v zložení 
PhDr. Nora Bujnová,CSc., PhDr. 

Oľga  Moravčíková a PaedDr. Rená-
ta Taligová sa pri posudzovaní prác 
vzácne zhodla..   
Výsledky:

I. kat. Základné školy – Poézia
1. Cuperová Andrea – Svidník, 

2. Hrivňák Martin – Giraltovce, 3. 
Koníček Tomáš – Liptovská Osada

Cena poroty Za zaujímavé stvárne-
nie ľudského šťastia 

Veronika Jackaninová, Jaroslava 
Suvaková, Veronika Gumanová – 
Svidník

Próza

1. Korbeľová Kristína – B. Štiavni-
ca, 2. Počatko Lukáš –Michalovce, 
3. Turányová Monika – B. Štiavni-
ca, Petrikovič Gregor – B. Štiavnica
II. kat. – Stredné a vysoké školy - 

Poézia

1. Blaškovičová Dana – Dunajská 
Lužná, 2. Macová Emília – Piešťany, 
3. Chudík Martin – Bratislava, Drá-
biková Ivana – Žilina

Cena poroty Za citlivú intímnu 
poéziu – Miškovská Mária - Podla-
vice
 Próza

1. Čerňanová Ivana – Považská 
Bystrica, 2. Potočár Radovan – Le-
vice, 3. Gaštan Boris – Halič, Ha-
ceková Michaela Laura – Kysucké 

Nové Mesto
Cena poroty Za originálnu ume-

leckú esej – Piko Martin – Nitra
III. kat. – Dospelí – Poézia

1. Kissová Katarína – Banská 
Štiavnica. Grznárová Gabriela 
– Tvrdomestice, 2. Marton Ján – 
Svidník, Koníčková Jaroslava – Lip-
tovská Osada, 3. Černý Ján – Brati-
slava, Bujnáková Marcela – Šarišské 
Dravce

Cena poroty Za pôsobivú poci-
tovú poéziu – Lazová Anna – Svid-
ník
Próza

1. Sjekelová Monika – Karlove 
Vary, 2. Páleník Jozef – Svinná, 3. 
Bernáthová Janka – Banská Štiavni-
ca, Gemzová Tatiana – Banská Belá, 
Cena poroty Za poetický cestopis 
Štiavnickým pohorím – Kottra Jo-
zef – Levice

Odmeneným srdečne blahoželá-
me a veríme, že aj tí, ktorí ocenenie 
nezískali, na literárnu činnosť ne-
zanevrú a pošlú nám svoje práce aj 
v budúcom ročníku. Organizátori 
ďakujú všetkým sponzorom, ktorí 
fi nanciami prispeli na kúpu cien a 
p. Barákovi za poskytnutie priesto-
rov a občerstenie. Jolana Šamová 

Rekordné Inšpirácie spod Sitna

V stredu 3.dcembra sa stretli 
naši milí seniori v Klube dôchod-
cov v Banskej Štiavnici na tradič-
nom predvianočnom posedení 
pod jedličkou. Predsedkyňa KD 
pani Marta Borošková všetkých 
milo privítala a popriala im prí-
jemné slávnostné popoludnie.

Básne o Vianociach a priateľ-
stve z novej knihy Mgr. Márie Pet-
rovej predniesla p. Julka Popra-
cová. Milým prekvapením bolo 
prvé verejné vystúpenie mladej 
talentovanej autorky Katky Moj-
žišovej, ktorá už dávnejšie svoje 
pocity ukladá do nežných veršov. 
Autorka tohto článku prispela 
zimnou básňou z vlastnej tvor-
by a Čertovskou rozprávkou od 
Milana Rúfusa. Hlbokomyseľný 
vianočný príhovor  si pripravila 
p. Emília Cútová, ktorá zároveň  
ofi ciálny program ukončila. To 
už priestorom KD rozvoniavala 
vianočná kapustnica, ktorú na-
šim milým seniorom z vlastnej 
iniciatívy ponúkol pán Ľubomír 
Barák, za čo mu patrí srdečné 
poďakovanie. Bola naozaj zna-
menitá. Slávnosť pod jedličkou 
pokračovala dobrou náladou a 
priateľskými rozhovormi, keď sa 
ovzduším vznášala vôňa ihličia a 
tiché tóny vianočných kolied.

Janka Bernáthová

Slávnosť pod 

jedličkou

Beseda

Pozývame Vás dňa 12.12.2009 
(sobota) o 10,30 hod. v Skaut-
skom dome (Materské centrum) 
na besedu: spojenú s vianočným 
predajom prírodných produktov 
Dr. Borisa Subotiča z centra lieč-
by čínskou medicínou

Téma: Vplyv za studena liso-
vaných olejov na náš organizmus 
pri rôznych zdravotných prob-
lémoch ako sú napríklad: cuk-
rovka, rakovina, reuma, vysoký 
krvný tlak, vysoký cholesterol, 
kŕčové žily, ženské zápaly, bolesti 
brucha, hemeroidy...

Bližšie info: 0918/834 971

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

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

Pozvánka



1110. december 2009 ŠPORT

HK Banská Štiavnica  - HC Slovan 

Moravská Třebová

6 : 11 ( 1:3, 3:4, 2:4 )
Dňa 5.12.2009 o 17:00 hodine 

sa odohral na zimnom štadióne 
vo Zvolene priateľský odvetný ho-
kejový zápas medzi partnerskými 
mestami Banská Štiavnica a Mo-
ravská Třebová. Súper z Moravskej 
Třebovej prišiel s jasným cieľom, 
vyrovnať stav série zápasov na 2:2, 
čo sa im aj podarilo. Zdolali naše 
zjavne nekoncentrované mužstvo a 
využili naše slabiny už v prvej treti-
ne. Po prestávke sme začali konečne 
hrať hru, akú sme chceli, no napriek 
snahe všetkých hráčov v našom 
mužstve sa nám nepodarilo zvrátiť 
nepriaznivý stav. Technicky malo 
mužstvo Moravskej Třebovej jasne 
navrch. Bolo vidno, že ich mužstvo 
výrazne posilnili hráči, ktorí majú 
skúsenosti s hokejom v rôznych 
českých kluboch, na rozdiel od na-
šich amatérskych hráčov. Napriek 
skutočnosti, že sme zápas prehrali a 
dovolili sme tak súperovi vyrovnať 
stav série na 2:2, je to pre nás vý-

zva, aby sme sa 
dôkladnejšie pri-
pravili na odve-
tu v roku 2010, 
kedy budeme 
hrať zápas na 
súperovom ľade 
a už vo vynove-
nom zimnom 
štadióne, na ktorom práve prebieha 
rekonštrukcia, čo im my, štiavnic-
kí hokejisti môžeme len závidieť. 
Touto cestou by som sa veľmi rád 
poďakoval nášmu sponzorovi, bez 
ktorého by sme nemohli odohrať 
priateľský zápas a to p. Ing. Marti-
novi Novotnému a priateľom ho-
keja majiteľom penziónu Antolský 
Mlyn, p. Tomášovi Ciglanovi, Jánovi 
Pačesovi, Marekovi Lešičkovi, Jož-
kovi Kondrátovi, manželom Mac-
kovcom za skvelý čaj, p. poslancovi 
Ľubomírovi Barákovi a samozrejme 
ďakujeme všetkým divákom, ktorí 
nás až do konca zápasu povzbudzo-
vali, hoci výsledok a priebeh zápasu 
tomu nenasvedčoval. Myslím si, že 
to najdôležitejšie sa splnilo, pretože 

zvíťazila dobrá myšlienka a chuť po 
športových výkonoch za čo ďaku-
jem všetkým zúčastneným hráčom. 

KH Banská Štiavnica reprezentovali: 
našu bránu statočne strážil Slavomír 
Blahút,  

1. útok Pavol Burian, Silvester 
Burian, Marek Peťko, Roman Kru-
pa, Róbert Sásik

2. útok Dušan Lukačko, Andrej 
Macko, Pavel Hanzlík, Rastislav 
Smutný, Dušan Vahlandt

3. útok Ľubomír Barák, Michal 
Maruniak, Marián Skarba, Michal 
Skarba, Vladimír Baranyai

Góly zaznamenali: P. Burian 2, 
Rastislav Smutný 2, Marián Skarba 
1, Marek Peťko 1.

 Za organizátorov Dušan Lukačko 

Hokej Slovensko - Česko

V. liga v stolnom tenise

V priamom súboji o druhé 
miesto v tabuľke, prehrali hráči 
LN TRADE na stoloch súpera, s 
družstvom Seniori Žiar tesne 8:10. 

V poradí už v štvrtom zápase za 
sebou hranom vonku sa už 
prejavil mesačný trénin-
gový výpadok hráčov LN 
TRADE, nakoľko nemali k 
dispozícii telocvičňu. Na-
priek tomu boli stolným 
tenistom Žiaru viac ako 
vyrovnaným súperom. Ná-

vrat do družstva po dlhšej odmlke 
sa vydaril Jánovi Dobrovičovi. 

Hráči LN TRADE si napriek pre-
hre udržali vďaka aktívnemu skóre 

predbežné 2. miesto v tabuľke.
Veríme, že v ďalšom zápase 

13.12.2009 o 10:00 hod. tento krát 
už na domácich stoloch internátu 
lesníckej školy pod Kalváriou, sa 
hráčom LN TRADE podarí úspeš-
ný reparát.

Seniori Žiar - LN TRADE Ban-
ská Štiavnica 10:8

Body za LN TRADE:  štvorhra 
Dobrovičovci

dvojhry Prokaj, Dobrovič Ján + 
Martin  po 2, Sedilek 1 JS

Tesná prehra LN TRADE so Seniormi Žiaru

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

10. Kosorín 4 0 0 4 0 12:60 4

Dňa 28.11.2009 sa zverenci tré-
nera Jozefa Kotoru zúčastnili prvé-
ho kola Slovenského pohára karate 
v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 440 
štartujúcich z 50 klubov Slovenska. 
Karate klub Banská Štiavnica repre-
zentovali Gabriela Maruniaková, 
Samuel Kotora, Matúš Maruniak. Aj 
na tejto súťaži potvrdili naši mladí 
karatisti svoj talent a húževnatosť a 
splnili taktické pokyny svojho tréne-
ra, čo sa odzrkadlilo aj v celkovom 

poradí, kde sa najlepšie umiestnila 
Gabika Maruniaková, ktorá v kate-
górii kata mladšie žiačky 8-9 rokov 
obsadila 3.miesto a v kumite dievča-
tá 5-7 rokov získala svoju prvú zlatú 
medailu v športovom zápase. Samuel 
Kotora nastúpil v kategóriách mlad-
ší žiaci 8-9 rokov kata ako aj kumite, 
v ktorých sa umiestnil do 6.miesta 
.Matúš Maruniak nastúpil v kate-
górii kata starší žiaci 10-11 rokov, 
kde obsadil bodované štvrté miesto, 

ktoré zopakoval aj v športovom zá-
pase kumite. Celkovo sa Karate klub 
Banská Štiavnica umiestnil na krás-
nom 14.mieste. Ešte raz gratulujeme 
športovým reprezentantom nášho 
mesta a želáme veľa šťastia v ďalších 
zápasoch. Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať primátorovi mesta 
Mgr. Pavlovi Balžankovi, bez ktoré-
ho sponzorskej pomoci by sme sa 
tejto kvalitne obsadenej súťaže ne-
mohli zúčastniť. red

Slovenský pohár v karate
Inzercia

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v RD v Št. Baniach so samostatným 
vchodom, tel.č.: 0918 142 474

Predám 2-izbový tehlový byt  
v B.Štiavnici, Križovatka – 1.po-
sch., CPP: 76,51 m2, merače vody, 
parketové podlahy, pôvodný stav. 
Cena: 39 900€ , tel.: 0907 791 861

Dám do prenájmu pekný dom v  
centre BŠ vhodný na bývanie alebo 
podnikanie, tel.č.: 0905 658 224

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

Predám na 90% prerobený 3-iz- 
bový byt. Cena 31 500 € a dohoda, 
kontakt: 0904 405 947

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

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

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

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

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

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

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

Reality

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

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

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

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

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

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

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

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

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  


