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Z decembrového rokovania MsZ

InzercIa

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková zvolala na 12. 
decembra rokovanie MsZ.

Neprítomní (ospr.): Ing. Miriam 
Blaškovičová, Ing. Slavomír Pa-
lovič

MsZ schválilo:
- Rozpočet mesta na rok 2013
- Rozpočet Technických služieb, 
m.p., na rok 2013
- Dodatok č.1 k Prevádzkovému 

poriadku pre parkovanie v meste 
B. Štiavnica na rok 2013
-návrh Plánu práce hlavného kon-
trolóra na I. polrok 2013
Majetkové veci mesta:

MsZ schválilo:
- uzatvorenie Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve na budúci prevod 
pozemku – parcelu CKN č. 3950 o 
výmere 368 m2 a parcely č. 3951 
o výmere 107 m2 pre Ing. Jána 
Čamaja s manž. za kúpnu cenu 

stanovenú dohodou vo výške 12 
100 eur.

- zámer na odpredaj majetku 
na Ul. Malé trhovisko v B. Štiav-
nici priamym predajom a vyme-
novalo komisiu na vyhodnotenie 
ponúk:
Predseda: Ing. Slavomír Palovič, čle-
novia: JUDr. Dušan Lukačko, JUDr. 
Emília Jaďuďová, zapisovateľka: 
Renáta Baráková, náhradníčka: Ing. 
Ivana Nikolajová •3.str.

Pokojné a radostné prežitie Vianoc
Drahí spoluobčania!

Opäť je tu čas, keď nám nežne 
klopú na dvere vianočné sviatky, 
ktoré sú najkrajším obdobím, keď 
sa každý snaží byť s blízkymi ove-
ľa viac a uvedomujeme si silu lásky, 
priateľstva a spolupatričnosti. 

Dovoľte mi, aby som Vám 
všetkým zapriala pokojné a radost-
né prežitie najkrajších a najdojí-
mavejších sviatkov - Vianoc. Preži-
te ich v kruhu svojich najdrahších 
a najbližších v tej najlepšej poho-
de, vo vzájomnom prepojení lás-
kou a porozumením. Ďakujem Vám 
za doterajšiu spoluprácu, prejavenú 
dôveru, pochopenie a pomoc, kto-
rú ste dali a dávate tejto samosprá-
ve, za pomoc pri riešení spoločných 

úloh v prospech rozvoja nášho krás-
neho mesta. V roku 2013 Vám pra-
jem hlavne to najdôležitejšie - dobré 
zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť 

a splnenie všetkých Vašich i našich 
spoločných prianí a želaní. 

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje obyvate-
ľom a návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že v dňoch 24.12.2012, 
2 5 . 1 2 . 2 0 1 2 , 2 6 . 1 2 . 2 0 1 2 , 
31.12.2012 a 1.1.2013 bude pre-
vádzka Mestské kúpele – plaváreň  
zatvorená. Slezáková Denisa

Oznam
Vážení čitatelia Štiavnických no-
vín!
Štiavnické noviny č.46, ktoré prá-
ve držíte v rukách je posledným 
číslom v tomto roku. Najbližšie 
číslo vyjde vo štvrtok 10.1.2013. 
Preto verím, že aj v budúcom roku 
zostanete našimi vernými čitateľ-
mi. Je tu čas vianočný a preto by 
som sa Vám všetkým chcel poďa-
kovať za prejavenú dôveru a spo-
luprácu, ktorú ste nám v uplynu-
lom roku prejavovali. Prajem Vám 
príjemné prežitie Vianočných 
sviatkov a do Nového roku 2013 
veľa zdravia, šťastia, lásky a Božie-
ho požehnania. 

Michal Kríž, šéfredaktor ŠN 
a členovia RR ŠN
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Dňa 20. septembra 2012 sa primá-
torka Banskej Štiavnice Mgr. 
Nadežda Babiaková obrátila na 
Pamiatkový úrad SR so žiadosťou 
o zápis tzv. Trate mládeže a 
vybraných s ňou spojených 
objektov do Registra národných 
kultúrnych pamiatok SR. 

Vo svojej odpovedi doručenej na 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
dňa 11. decembra 2012 Pamiatkový 
úrad prostredníctvom svojej generál-
nej riaditeľky PhDr. Kataríny Kosovej 
oznámil, že podnet bol prerokovaný a 
schválený na zasadnutí Komisie pre 
posudzovanie evidencie pamiatkové-
ho fondu, čím sa začal proces preve-
rovania súčasného stavu a špecifikácie 
pamiatkových hodnôt. Samotné pre-
verovanie a spracovanie návrhu na vy-
hlásenie za národnú kultúrnu pamiat-
ku vykoná Krajský pamiatkový úrad 
Banská Bystrica.

Mesto Banská Štiavnica zdôvodnilo 
svoju žiadosť o zápis legendárnej že-
lezničnej trate jej výnimočnosťou spo-
čívajúcou vo viacerých elementoch. 
Prvým z nich je, že dielo vzniklo ako 
budovateľská aktivita medzinárodné-
ho charakteru a celý proces stavby tak 
jedinečným spôsobom zachytáva stav 

na našom území po skončení druhej 
svetovej vojny s pozitívami i negatíva-
mi, ktoré sú s touto situáciou spojené. 
Stavba je zároveň technicky náročná, 
na pomerne krátkej trati sa nachádza 
tunel, viadukty i mosty. Unikátny je 
aj charakter Trate, prechádzajúcej te-
rénom ovplyvneným baníckou čin-
nosťou. Neposlednou zaujímavosťou, 
ktorou je dielo a jeho duchovný odkaz 
výnimočné, je to, že práve pri stavbe 
Trate mládeže sa zrodil najvýznam-
nejší slovenský folklórny súbor Lúč-
nica.

Snaha o zápis do Registra národ-
ných kultúrnych pamiatok SR je ďal-
šou z aktivít, ktorými sa mesto snaží 
zachrániť prevádzku na Trati mláde-
že. Zápisom sa pre prevádzkovateľa 
trate, Mesto a ďalších aktivistov otvo-
ria nové možnosti na financovanie ak-
tivít, ktoré by prospeli k udržiavaniu 
historicky hodnotných objektov súvi-
siacich s Traťou mládeže (vrátane jej 
samotnej), ale aj vyťaženiu vlakového 
spojenia Hronská Dúbrava - Banská 
Štiavnica. Zápis by rovnako pomohol 
ďalšiemu vedeckému bádaniu veno-
vanému fenoménu Trate mládeže a 
neskôr aj k založeniu múzea, ktoré by 
dielo popularizovalo a odborne pre-
zentovalo. Rastislav Marko

Mesto chce mať z Trate 
mládeže kultúrnu pamiatku

Dohovor o ochrane svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva osla-
vuje tento rok 40. výročie podpísania. 
Generálna konferencia UNESCO ho 
prijala na zasadnutí 16.11.1972. Pre 
Slovensko Dohovor nadobudol plat-
nosť 15.2.1991. 

Cieľom dohovoru je identifikácia, 
ochrana, zachovanie, prezentovanie 
a prenos svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva budúcim generá-
ciám. Tento dokument patrí medzi 
najviac podpisované dokumenty sve-
ta. Počas štyroch desaťročí bolo na 
Zoznam svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva zapísaných 962 lo-
kalít a podpísalo ho 189 štátov. Slo-
vensko má v Zozname zapísaných 5 
kultúrnych a 2 prírodné lokality. Ban-
ská Štiavnica je jednou z nich.

Kultúrne a prírodné dedičstvo je 
neoceniteľným a nenahraditeľným 
vlastníctvom každého národa, ale aj 

celého ľudstva.  V našom živote má 
významné postavenie, sme jeho sú-
časťou. Strata spôsobená chátraním 
alebo zmiznutím ktorejkoľvek z tých-
to vzácnych hodnôt znamená ochu-
dobnenie dedičstva všetkých národov 
sveta. Vzhľadom na výnimočnosť si 
zaslúžia špeciálnu ochranu proti ne-
bezpečenstvám, ktoré ich čoraz viac 
ohrozujú. 

Pri tejto príležitosti vznikla Riadia-
ca skupina lokality svetového dedič-
stva UNESCO „Historické mesto Ban-
ská Štiavnica a technické pamiatky v 
jeho okolí,“ v nej sú zastúpené všetky 
subjekty, ktoré k ochrane tejto lokali-
ty majú čo povedať. Úlohou Riadiacej 
skupiny bude pracovať ako hlavný ini-
ciatívny a koordinačný orgán pre spo-
luprácu a riadenie lokality na regionál-
nej úrovni a napomáhať zabezpečenie 
ochrany jedinečnej svetovej hodnoty 
lokality. Henrieta Godová

40. výročie podpísania 
Dohovoru UNESCO

Kurz korčuľovania
Pozývame Vás na kurzy korčuľova-
nia s lektorkou Dagmar Kovářovou 
(majsterka v krasokorčuľovaní špor-
tových dvojíc v Československu) a 
Marínou Ungerovou. V termínoch 
od 26.12.2012 - do 31.12.2012 a 
od 2.1.2013 do 6.1.2013. Cena za 
hodinu kurzu: 15€. Celkové trva-
nie kurzu: 12 hodín. Miesto kona-
nia: Štefultov. Prihlásiť sa je potreb-
né do 25.12.2012 do 12:00 hod. na 
tel. číslo 0911 324 750.         ICM BŠ

Priestupok pro-
ti verejnému po-
riadku
Dňa 16.12.2012 o 
13.00 hod. hliad-

ka MsPo počas obchôdzkovej služ-
by zistila, že  na Ul.  L. Svobodu sa 
zdržuje mládež, pričom v danom 
priestore došlo k znečisteniu verej-
ného priestranstva. Bola zistená to-
tožnosť osôb a priestupok na úseku 
verejného poriadku bol vybavený  
v zmysle priestupkového zákona. 
Mládež znečistenie odstránila a ná-
sledne miesto opustila. 

Voľný pohyb psa 
Dňa 17.12.2012 o 14.20 hod. bolo 
telefonicky oznámené na MsPo, 
že na Ul. SNP v Banskej Štiav-
nici sa voľne pohybuje pes (vl-
čiak). Hliadka MsPo vykonala od-
chyt uvedeného psa a následne ho 
umiestnila do karanténnej stani-
ce. Pes nebol žiadnym spôsobom 
označený a preto príslušníci MsPo 
vykonajú v danej veci objasňova-
nie za účelom zistenia majiteľa.   

Upozornenie 
Mestská polícia Banská Štiavni-
ca v súvislosti so zimným obdo-
bím upozorňuje občanov na dodr-
žiavanie  VZN č. 4/2011 o čistote 
mesta a verejnom poriadku oso-
bitne na Čl. 4 zodpovednosť za 
čistenie verejných priestranstiev a 
miestnych komunikácií, Čl. 5 zod-
povednosť za zimnú údržbu verej-
ných priestranstiev a miestnych 
komunikácií  ako aj Čl. 3 ods. 4 
písm. e/ práva a povinnosti osôb. 
Úplné znenie VZN č. 4/2011 je 
zverejnené na internetovej strán-
ke Mesta Banská Štiavnica. Mest-
ská polícia bude v rámci hliadko-
vých služieb vykonávať kontrolu 
dodržiavania tohto nariadenia.          
 Vladimír Kratoš                                                                                                                                           

pracovné rokovanie s riaditeľ- �
kou Krajského pamiatkového 
úradu Banská Bystrica 
pracovné rokovanie k zmluve  �
spoločnosťou PO-MA, s. r. o., 
na prevádzkovanie VIO TV v 
roku 2013
 koncoročné stretnutie s pra- �
covníkmi opatrovateľskej služby  
18.12.2012
koncoročné stretnutie so za- �
mestnancami Technických slu-
žieb, m. p.
práca v meste  �
posledná rozlúčka so spoluob- �
čanom Miroslavom Olhom
účasť na podujatí Oslávme Via- �
noce spolu  
19. 12. 2012 
pracovné rokovanie s dekan- �
kou Fakulty architektúry STU 
BA doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovou, 
PhD.
 riešenie problematiky realizá- �
cie projektov  
20. 12. 2012
pracovné rokovanie s minis- �
trom hospodárstva SR k žia-
dosti o zmenu sídla Rudných 
baní, š. p., z Banskej Bystrice 
do Banskej Štiavnice  
21. 12. 2012
práca v meste �

Andrea Benediktyová

17.12.2012

Oznam
Bývalým baníkom, terajším ba-

níkom ich priateľom, známym a 
ich spriazneným dušiam: Ozna-
mujeme že dňa 27. decembra 
2012 sa bude konať pravidelná ak-
cia posledné fáranie v roku 2012. 
Fáranie sa uskutoční do Glanzen-
berg štôlní o 15.00 hod. a o 16.00 
hod. spoločné posedenie v baníc-
kej krčme u pána Karabellyho. Na 
Vašu účasť sa tešia usporiadatelia. 
Zdar Boh!
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polícia
informuje

- zámer na odpredaj ma-
jetku na Ul. Zvonová v B. Štiavni-
ci priamym predajom a vymenova-
lo komisiu na vyhodnotenie ponúk 
v prechádzajúcom zložení
- zámer na prevod majetku, zámena 
pozemkov, medzi  Mestom Banská 
Štiavnica a spoločnosťou TIDLY, 
s.r.o., ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa. 
- odmenu hlavnému kontrolóro-

vi mesta Ing. Mariánovi Láslovi vo 
výške 10 % z mesačných platov vy-
platených v r. 2012. Menovaný vy-
hlásil, že polovicu odmeny venuje 
OZ Margarétka.
MsZ vzalo na vedomie:
- výhľadový viacročný rozpočet 
mesta a rozpočtových organizácií 
na roky 2013 – 2015
- Plán práce MsZ a jeho orgánov na 
I. polrok 2013

- Správu o kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra
MsZ sa uznieslo:
- na Dodatku č.3 k VZN mesta č.1 o 
sociálnych službách
MsZ zrušilo:
-Uznesenie č. 122/2012 zo dňa 
22.8.2012
Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie ukončila. ŠN

Z decembrového rokovania MsZ

Od 1.1.2013 zmeny v parkovaní
Každým rokom sa v decembri 
odsúhlasuje poriadok pre 
parkovanie v našom meste a 
nebolo tomu inak ani teraz. 

V MsZ bol schválený nový po-
riadok pre parkovanie v meste na 
rok 2013. Nový parkovací poria-
dok prinesie zmeny vo viacerých 
oblastiach, ktorými sú vydáva-
nie rezidentských kariet na zá-
klade vlastníctva nehnuteľnosti 
a nie na základe potvrdenia o tr-
valom, či prechodnom pobyte ob-
čana, možnosť zníženia poplatku 
za kúpu rezidentskej karty aj pre 
osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktoré vlastnia motoro-
vé vozidlo a bývajú v spoločnej do-
mácnosti s rodičmi, či s osobou, 
ktorá sa o nich stará, zakúpenie 
parkovacieho lístka cez SMS sys-
tém a pod. Myslíme si, že najväč-
šou zmenou je modernizácia par-

kovacieho systému, ktorá prinesie 
pre občanov a návštevníkov nášho 
mesta možnosť rýchlejšieho a po-
hodlnejšieho zaplatenia za parko-
vanie prostredníctvom odoslania 
SMS správy, ktorou vykoná ob-
čan platbu. Takýto systém fungu-
je už vo viacerých mestách na Slo-
vensku, medzi ktoré sa od nového 
roku zaradíme aj my. Samozrejme, 
že aj naďalej budeme môcť vidieť 
na niektorých miestach v našom 
meste parkovaciu službu, ktorá 
je osvedčeným nástrojom na do-
držiavanie systému parkovania a 
zároveň slúži ako prvý kontakt s 
návštevníkom nášho mesta. Záro-
veň je nutné povedať, že aj vďaka 
parkovacej službe, ktorú Technic-
ké služby, m.p., zriadili, sú avizo-
vané kladné ohlasy od návštevní-
kov nášho mesta na usmerňovanie 
a pomoc, ktorú pri parkovaní vo-
zidiel poskytujú títo pracovníci. 

Dúfame, že sa všetci čo najrých-
lejšie oboznámite s týmito zme-
nami, ktoré nás čakajú, a že bude-
te čo najmenej konfrontovaní pri 
parkovaní s pracovníkmi mestskej 
polície. Nie vždy sa počúvajú dob-
re kritické slová na systém parko-
vania v našom meste, ktorý u nás 
funguje a od nového roka bude 
so zmenami fungovať, ale bude-
me radi, ak nám akýkoľvek dobrý 
podnet na zlepšenie systému pre 
parkovanie v našom meste zašle-
te buď na Technické služby, m.p., 
alebo na MsÚ.  Nový prevádzkový 
poriadok pre parkovanie v meste 
Banská Štiavnica pre rok 2013 je 
zverejnený na internetovej strán-
ke mesta www.banskastiavnica.sk. 
Prajeme vám veľa zdravia, šťas-
tia, pohody a čo najmenej problé-
mov s jazdou a parkovaním v na-
šom meste.

JUDr. Dušan Lukačko

Škodové udalosti
Príslušníci Obvodného oddele-
nia PZ v Banskej Štiavnici dňa 
12.12.2012 realizovali dve škodové 
udalosti, pri ktorých vodiči motoro-
vých vozidiel nevenovali dostatočne 
pozornosť pri vedení vozidla a spô-
sobili škodové udalosti. Za poruše-
nie pravidiel v cestnej premávke im 
boli uložené blokové pokuty. Vzhľa-
dom na zvýšený počet dopravných 
nehôd a škodových udalostí v me-
siaci december, polícia upozorňuje 
vodičov, aby boli opatrnejší a zvýšili 
svoju pozornosť počas vedenia mo-
torových vozidiel pri zhoršených 
poveternostných podmienok, naj-
mä počas sneženia a vytvárania sa 
poľadovice. 
Požívanie alkoholických nápo-
jov
Dňa 13.12.2012 vo večerných hodi-
nách vykonali príslušníci Obvodné-
ho oddelenia PZ v Banskej Štiavnici 
v spolupráci s MsP Banská Štiav-
nica zvýšený výkon služby, počas 
ktorého vykonali kontrolu reštau-
račných zariadení v Banskej Štiav-
nici so zameraním na požívanie a 
podávanie alkoholických nápojov 
mladistvým osobám. Celkovo bolo 
skontrolovaných 6 prevádzok, dy-
chovej skúške bolo podrobených 
26 mladistvých osôb, kde u dvoch 
bol zistený pozitívny výsledok, kto-
rý bol vyriešený v zmysle zákona o 
priestupkoch. 
Nález mŕtvej osoby
Dňa 13.12.2012 príslušníci OO PZ 
v spolupráci s Hasičským a záchran-
ným zborom v zmysle zákona o Po-
licajnom zbore otvorili byt  na Ul. 
Budovateľskej, kde bolo podozre-
nie, že sa v ňom nachádza zosnulá 
osoba, čo sa potvrdilo. Na základe 
toho poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia PZ v Banskej Štiav-
nici začal trestné stíhanie vo veci 
usmrtenia. Vo veci sa vedie skráte-
né vyšetrovanie.

Vladimír Fábry

•1.str

Priamy predaj majetku
Mesto Banská  Štiavnica zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 
Zákona SNR č.138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov.
Zámer priameho predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 23/2012
Pozemok C KN parcela č. 5559/2  o vý-
mere 71m2, zastavaná plocha a nádvo-
rie  sa nachádza na Ul. Zvonová  v Ban-
skej Štiavnici. Zámer priameho predaja 
majetku 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.189/2012 zo dňa 12.12.2012.    
Predmetný pozemok sa nachádza v 
B.Štiavnici na Ul. Zvonová, je oplotený 
a využívaný ako dvorová plocha. 

Zámer priameho predaja majetku 
mesta  Banská Štiavnica č. 24/2012
Pozemok C KN parcela č.  2162/3  o vý-
mere 51m2, záhrada a pozemok parce-
la C KN č. 5745/3  o výmere 184 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sa 
nachádzajú na Ul. Malé trhovisko  v 
Banskej Štiavnici. 
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 znení 
neskorších predpisov, Uznesením MsZ 
č.188/2012 zo dňa 12.12.2012.    
Predmetný pozemok sa nachádza v 
B.Štiavnici na Ul. Malé trhovisko, je 
sčasti oplotený a využívaný ako dvoro-
vá plocha. 
Podmienky a lehoty na podávanie ce-

nových ponúk:
Lehota na doručovanie cenových 
ponúk záujemcov sa stanovuje do 
31.12.2012 do 12:00.
Cenové ponuky žiadame predložiť v 
podateľni MsÚ v B.Štiavnici, alebo poš-
tou na adresu: Mesto Banská Štiavnica, 
Radničné nám.1, 969 24 Banská Štiav-
nica .
Ponuky musia byť  zaevidované v poda-
teľni MsÚ v B.Štiavnici  do 31.12.2012 
do 12:00.
Bližšie info na tel.č.: 045/6949637, 
na e-mailovej adrese: renata.barako-
va@banskastiavnica.sk, alebo osobne 
na MsÚ v B.Štiavnici, odd. právnom a 
správy majetku, kde je zároveň možné 
nahliadnuť aj do znaleckého posudku.     

Mgr. Nadežda Babiaková 

Pozvánka
UV pizzéria Vás srdečne pozýva 
dňa 21.12.2012 (piatok) v čase od 
12 hod. pred priestormi UV piz-
zérie na predvianočnú kapustni-
cu podávanú zdarma. Kolektív 
UV pizzérie Vám praje príjem-
né prežitie vianočných sviatkov a 
šťastný Nový rok 2013. 
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Dôležité telefónne čísla počas sviatkov

V sobotu a počas všetkých advent-
ných sviatkov sú otvorené v Ban-
skej Štiavnici tieto lekárne:
Lekáreň Helios, Dolná ul. 13  
08.00 - 11.00 hod.
Pohotovostné lekárenské služ-
by sú vykonávané striedavo v týž-
denných intervaloch v lekárňach 
v Banskej Štiavnici podľa rozpisu 
nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.
Rozpis služieb v mesiaci december 
2012 a január 2013:
17.12.  –  23.12.2012, 51. týždeň 
Lekáreň U SPASITEĽA
24.12.  –  30.12.2012, 52. týždeň  
Lekáreň AMETYST
31.12.  –  06.01.2013, 1. týždeň
Lekáreň Dr. MAX 1 
07.01.  –  13.01.2013, 2. týždeň
Lekáreň Dr. MAX 2 
14.01.  –  20.01.2013, 3. týždeň
Lekáreň HELIOS
21.01.  –  27.01.2013, 4. týždeň 
Lekáreň MIMA
28.01.  –  03.02.2013, 5. týždeň
Lekáreň U SPASITEĽA

Anna Florovičová

Lekárne v meste 
Banská Štiavnica:
Lekáreň u Spasiteľa, A. Kmeťa 13 
Tel. č.: 0905 560 929
Lekáreň Helios, s.r.o. Dolná 3
Tel. č.: 045/692 23 22
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3
Tel. č.: 045/692 06 99
Lekáreň Dr. Max 1,Bratská 17 
Tel. č.: 045/285 85 85
Lekáreň Dr. Max 2,L. Svobodu 42
Tel. č.: 045/321 44 14
Lekáreň MIMA,Energetikov 1
Tel. č.:  045/290 12 60

Pohotovostné 
lekárenské služby:

Výdajne 
zdravotníckych 
pomôcok:

Výdajňa zdravot. pomôcok Marta 
Bratská 17,(nemocnica)
Tel. č.: 045/694 22 05
Po – Pi: 07.30 – 15.00 h 
okrem sviatkov a 31.12.2012 
(inventúra)
 HELmedika, s.r.o.
 Dolná 6/A
Tel. č.:  045/679 09 93
Po – Pi: 08.00 – 16.00 h

Verejno-
obchodná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 
opakovanú obchodnú verejnú súťaž 
na odpredaj domu súp. č. 921, na Ul. 
Križovatka 25 a prislúchajúcich po-
zemkov 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 majetku, tel. 
6949637, 0905 413 945, e-mail: 
olga.nigriniova@banskastiavnica.sk. 
Vyhlásenie súťaže v celom znení 
nájdete na www.banskastiavnica.sk

MsÚ

Besiedka 
žiakov ZUŠ-ky

V predvianočnom čase pozvali 
učitelia ZUŠ rodičov svojich žia-
kov, aby sa v útulnom priestore 
koncertnej sály predstavili zaují-
mavým programom.

Vo štvrtok 6. decembra na sv. 
Mikuláša to bola klavírna trie-
da p. uč. Ľubomíra Počaia, ktorý 
sa už tradične prihovára prítom-
ným i slávnostným vianočným 
zamyslením a povzbudzuje 
všetkých nás k poctivému prí-
stupu k všetkému, čo konáme.

A v stredu 12. decembra  sa 
konala spoločná besiedka žia-
kov speváckej triedy p. uč. Per-
ly P. Voberovej, gitarovej triedy 
pána učiteľa Miška Pigoša a kla-
vírno-organovej triedy p. uč. Ka-
taríny Tuhárskej.  Prvé spevácke 
či inštrumentálne detské výko-
ny, magický smútočný pochod 
na klavíri, či záverečné Bacho-
vo Prelúdium a fúgu C-dur (Lu-
cia Švecová) prepletala milým 
slovom p. učiteľka Perla, ktorá 
nás všetkých srdečne pozýva v 
nedeľu 16.decembra  o 15:00 do 
Evanjelického kostola. Predstaví 
sa tam Adventným programom 
so zborom Žarnov.

Irena Chovanová

Technické služby, m.p., 
Banská Štiavnica 
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1
969 01  Banská Štiavnica 
Dispečing: 0908 272 630
Riaditeľ: 045/692 22 44, 0905 682 279
Odvoz DO:
p. Pastierová:   0905 262 059
Verejné osvetlenie, zimná ručná 
údržba chodníkov a MK:
p. JUDr. Volf:  0905 461 034
p. Orčík: 0905 462 356, 
045/692 22 43
Bytová správa, s. r. o., 
Banská Štiavnica
Ul. Dolná č. 2
969 01  Banská Štiavnica  
Poruchy vykurovania a dodávky 
teplej úžitkovej vody:
p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183
p. Maďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: 
EM Lift s.r.o. Žarnovica: 
045/681 31 66
Rýchla zdravotná služba IRS:
Tel.: 155, 112
Pracovisko LSPP Zvolen
Kuzmányho 28
960 01  Zvolen Tel.: 045/520 13 95
Po – Pi: 15.30 – 07.00 h
So – Ne:  nepretržite aj počas sviatkov
Slovenský plynárenský prie-

mysel, a.s.,
Poruchová linka - plyn:0850 111 727
Zákaznícka linka SPP: 0850 111 
363, zakaznickalinka@spp.sk 
Biznis linka SPP: 0850 111 565, 
biznislinka@spp.sk 
Stredoslovenská energetika, a. s. ,
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti:  
0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 
0850 123 555, 0906 252 521
VEOLIA - Stredoslovenská vodáren-
ská prevádzková spoločnosť, a.s.,
 Call centrum:  0850 111 234,
cc@stvps.sk 
Mestská polícia
Radničné nám. č. 1
969 24  Banská Štiavnica 
Tel.:     159, 045/694 96 01
Mobil:  0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ 
Banská Štiavnica
Ul. Mládežnícka č. 25
969 01  Banská Štiavnica 
Tel.:     158, 112, 045/692 11 58
 Požiarna ochrana  
 Tel.:     150, 112
Banskobystrická regionálna sprá-
va ciest, a.s., 
Závod Žiar nad Hronom, 
stredisko Banská Štiavnica  
Dispečing:  045/691 28 06
Mobil: 0918 543 648

Denné centrum – Klub dôchod-
cov v Štefultove, vedúca KD p. Dob-
rovodská praje všetkým svojim čle-
nom klubu veľa zdravia, lebo je 
vzácne, veľa šťastia lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo jej je málo, aby žiť 
za to stálo. Zároveň ďakuje všetkým 
spolupracovníkom a to MsÚ v 
B.Štiavnici p. primátorke Mgr. Ba-
biakovej, Ing. Piliarovi, Janke Tril-
covej, Domovu Márie p. riaditeľke 
Chladnej a jej zamestnancom a želá 
im veľa pracovných úspechov a po-
hody v roku 2013. Úprimnú vďaku 

vyslovuje všetkým sponzorom Klu-
bu dôchodcov za ich finančné a ma-
teriálne dary. Ich zásluhou môže náš 
klub prosperovať a byť aktívny aj na-
ďalej, všetci členovia Vám prajú veľa 
zdravia, lásky, pracovnej pohody v 
roku 2013. V závere chceme sa po-
ďakovať Zuzke Valachovičovej, Ren-
kovi Dobrovodskému a Milotke To-
károvej za všetko, čo robia celý rok 
pre členov klubu. Slová nestačia vy-
sloviť poďakovanie za ochotu nám 
pomáhať.  

KD Štefultov

Poďakovanie

Pozvánka
Pozývame vás na vianočnú 
kapustnicu a vianočný punč 
pre chudobných ľudí dňa 
21.12.2012 o 16:00 J&T Bistro 
pod poštou.
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NAJKRAJŠIE 
ZIMNÉ OBRÁZKY 
PRE KNIŽNICU
Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici pripravila pre 
všetky deti, ktoré radi kreslia 
a maľujú, výtvarnú súťaž s 
názvom „Najkrajšie zimné 
obrázky.“ 

 Zúčastniť sa jej môžu všetky 
deti banskoštiavnického okre-
su, ktoré chcú prispieť k zim-
nej výzdobe priestorov mest-
skej knižnice a zmysluplne 
tráviť voľný čas počas zimných 
prázdnin. Inšpirovať sa môžu 
najkrajšími sviatkami v roku- 
Vianocami, ktoré práve pre-
žívame, alebo krásne zasne-
ženou krajinou, ktorá nás po 
tieto dni obklopuje a ponúka 
svoje čaro na zimné radován-
ky, ale napr. aj na umelecké 
stvárnenie. Poteší nás každá 
práca a najkrajšie budú odme-
nené na spoločnom vyhodno-
tení 31.1.2013 - vo štvrtok,  v 
mestskej knižnici na Drieňo-
vej o 13.00 hod. Vekové kate-
górie: 3-6 r., 7- 11 r. a 12-15 
r. Obrázky odovzdajte priamo 
v knižnici v ktorýkoľvek pra-
covný deň počas otváracích 
hodín. Všetky budú vystavené 
v priestoroch detského odde-
lenia MsK, kde budú tešiť oči 
všetkých návštevníkov.
 Vaša MsK

Šachový turnaj
Šachový klub Opevnenie Banská 
Štiavnica pozýva všetkých priaz-
nivcov šachu na Vianočný šacho-
vý turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 
26.12.2012 (streda) o 10:00 hod. 
v Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici. Hrá sa švajčiarskym sys-
témom na 7 kôl. hracie tempo 2 x  
25 minút. Štartovné 2.-€. Srdečne 
pozývame všetkých, ktorí si chcú 
vianočné sviatky spríjemniť par-
tičkou šachu. 
 ŠK Opevnenie

V utorok 18.12.2012 sa konal 
v Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici už 2.ročník kultúr-
neho podujatia Oslávme 
Vianoce spolu. 

Toto podujatie vzniklo z ini-
ciatívy primátorky mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiako-
vej s cieľom zblížiť Štiavničanom, 
i tých, ktorí sa počas nastávajúcich 
sviatkov v predvianočnom čase 
môžu cítiť osamelo. Úvod progra-
mu patril najmladšiemu tanečné-
mu páru z Fáber Dance School 8. 
ročnému Miškovi a 7. ročnej Emke 
pod vedením Juraja Fábera. Mode-
rátorského postu počas celého cca 
2 hodinového programu sa zhostil 
vedúci oddelenia kultúry, športu a 
mediálnej komunikácie Ing. Rasti-
slav Marko. Nasledoval príhovor 
primátorky mesta, ktorá vo svo-
jich slovách vyzdvihla posolstvo 
Vianoc a poďakovala sa všetkým 
prítomným za pomoc a spoluprá-
cu, ktorú vykonali pre samosprá-
vu v uplynulom období. V blokoch 
postupne na pódiu vystúpili so 
svojím hudobno-kultúrnym a ta-

nečným programom detičky z Ma-
terskej školy na Ul. Bratskej, žia-
ci Základnej umeleckej školy pod 
vedením Mgr. Irenky Chovano-
vej, Texasky pod vedením manže-
lov Berešíkovcov, folklórny súbor 
Sitňan, ktorý krátkymi ukážka-
mi pripomenul aké boli Vianoce v 
minulosti. Záver programu patril 
žiakom Základnej umeleckej ško-
ly, ktorí zaspievali vianočné pies-
ne a ukončili vystúpenie najzná-

mejšou skladbou Tichá noc, svätá 
noc za spevu prítomných a s malý-
mi svetielkami nádeje, ktoré drža-
li vo svojich dlaniach. Myslím si, že 
aj týmto programom sme pomohli 
aspoň nachvíľu sa pozastaviť a za-
myslieť sa nad skutočnými hodno-
tami v živote každého z nás aký-
mi sú zdravie, láska, priateľstvo, 
porozumenie a spolupatričnosť. 
Šťastné a veselé Vianoce a úspešný 
nový rok 2013 Michal Kríž 

Detičky z MŠ, Ul. Bratská 3. foto Michal Kríž

Koncert: Oslávme Vianoce spolu

Z histórie

Vianočné obdobie nastáva me-
siac pred Štedrým dňom, keď sa 
postupne rozhoria štyri adventné 
sviečky na adventnom venci. Na-
rodenie Ježiša Krista – Vianoce - 
sviatky pokoja a lásky – slávia na 
celom svete dve miliardy kresťa-
nov. Slávenie 25. decembra je do-
ložené prvý raz z roku 336 v Ríme 
podľa gregoriánskeho kalendára. 
Pravoslávni veriaci si tento svia-
tok pripomínajú 7. januára podľa 
juliánskeho kalendára. 25. marca 
sa slávil sviatok Zvestovania Pána, 
keď archanjel Gabriel zvestoval Má-
rii, že bude Kristovou matkou. O 
deväť mesiacov (čas vývinu dieťa-
ťa v tele matky) je symbolický deň 
Narodenia Pána práve 25. decem-
ber. Od 6. storočia  na sviatok Na-
rodenia Pána kňaz celebruje tri svä-
té omše: polnočnú (utiereň), rannú 
(pastiersku) a slávnostnú dennú. 

Pomenovanie 24. decembra a 
Vianoc

Pre 24. december deň máme na 
Slovensku viacero názvov. Oficiálny 
je Štedrý deň. Na východe a v časti 
stredného Slovenska sa používa vý-
raz vilija, vigília, odvodený z latinči-
ny, kde znamená predvečer sviatku. 
V evanjelických dedinách stredné-
ho Slovenska nájdeme staré pome-
novanie Dohviezdny večer. Používa 
sa aj Pôstny, Postiaci a  Svätý ve-
čer.  V Novohrade, časti Hontu a 
na Zemplíne sa zachovalo staré slo-
vo Kračún. Používa ho aj ukrajinči-
na (Kračun), bulharčina (Kračon) a 
maďarčina (Karácsony). V severový-
chodnej časti Slovenska sa na ozna-
čenie Vianoc používa slovo Hody. V 
severnej časti Trenčianskej stolice a 
na Kysuciach sa hovorí Vianociam 
jednoducho  Sviatky.
Obľúbené vianočné koledy
Stille Nacht (Tichá noc), Adeste Fi-
deles, O Tannenbaum, Jingle Bells.
Slovenské: Búvaj dieťa krásne, Na-
rodil sa Kristus Pán, Jak si krásne, 
Jezuliatko, Dobrý pastier sa narodil, 
Aký je to svit   a ďalšie. Zaspievajme 
si ich s chuťou a radosťou v chráme 

Božom i pri vianočnom stole.
Vianočné pozdravy
Bulharsko: Čestita koleda!
Francúzsko: Joyeux Noël!
Holandsko: Vrolijk Kerstfeest!
Maďarsko: Kellemes Karácsonyi 
ünnepeket!
Nemecko: Froeliche Weinachten!
Rusko: Поздравляем с Рождеством!
Španielsko: Feliz Navidad!
Taliansko: Buon Natale!
Veľká Británia: Merry Christmas!
Zdravia, šťastia, pokoj svätý vinšu-
jeme vám! ŠN

Zaujímavosti o Vianociach

Prenájom priestorov
Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica ponúka 
na prenájom bytové priesto-
ry. Podrobnejšie informácie na 
webovej stránke školy www.
sosbs.sk v časti dokumentu 2.
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Jedným z najkrajších zadosť-
učinení tohto života je, že 
žiadny človek nemôže úprimne 
pomôcť druhému bez toho, aby 
pritom nepomohol aj sám sebe.

A možno práve to je dôvodom ob-
divuhodnej vitality a energie Jolky 
Šamovej, ktorá svojou aktívnou po-
mocou a prinášaním radosti iným 
nemá čas myslieť na svoj vek.

Pani Jolana Šamová r. Konopko-
vá oslávi 29.decembra neuveriteľ-
ných 80 rokov. S úsmevom, plná 
nových plánov a pozitívnej energie. 
Takmer celý jej doterajší život sa 
odohrával v rodnej Banskej Štiav-
nici. S týmto mestom a jeho ľuďmi 
je bytostne spätá. Krásne si zaspo-
mínala na svoj rodný dom, vážnicu, 
pole, žliabok i drevený most na Dol-
nej ulici, kde vyrastala spolu s tromi 
súrodencami. Miesta spojené s jej 
detstvom už patria k dávnej minu-
losti a dnes tvoria známu časť mes-
ta - Križovatka. Jolkin údel nebol 
iba ľahký a radostný, ale s pevnou 
vôľou, húževnatosťou a zmyslom 
pre humor všetko zvládla. Skutoč-
ne obetavo sa 17 rokov starala o 
ťažko chorého manžela, popri tom 
pracovala a bola stále spoločen-
sky aktívna. Ja si pani Jolku Šamo-
vú pamätám ako nekompromisne 

prísnu, priamočiaru, ale aj láska-
vú a spravodlivú vychovávateľku so 
svojským zmyslom pre humor. Do-
dnes vraj dostáva mnoho krásnych 
pozdravov z celého sveta od svo-
jich bývalých študentov. Úprimne 
sa teší z ich úspechov a aj z toho, že 
na ňu po toľkých rokoch v dobrom  
spomínajú. Pani Šamová je už ce-
lých 12 rokov  predsedníčkou Žive-
ny- spolku slovenských žien  v Ban-
skej Štiavnici. „Živena je môj život, 
drží ma nad vodou kontakt s ľuď-
mi a pocit, že môžem byť ešte uži-
točná .“ vyznala úprimne. Za veľ-
ký prínos mestu jej bola v tomto 
roku udelená Výročná cena Mesta 
Banská Štiavnica. Rada organizu-
je rôzne kultúrno-spoločenské, ale 
i charitatívne podujatia, súťaže pre 
mladé talenty, veľkolepé oslavy ku 
Dňu matiek, Dňu otcov, sviatku se-
niorov, MDŽ, za čo si vyslúžila ne-
malé uznanie a niekoľko ocenení v 
ankete Osobnosť kultúry Banskej 
Štiavnice. Zúčastňuje sa národných 
výstupov na Sitno, spolupracuje 
s Maticou slovenskou, Mestskou 
knižnicou a v ostatnom čase aj OZ 
Margarétka. Má rada ľudí, poéziu, 
divadlo, veselé banícke tradície a 
všetko, čo súvisí s jej drahým  mes-
tom, ktoré zviditeľňuje aj ďaleko 
za jeho hranicami. Relax nachá-

dza pri ručných prácach, ktorými 
opäť rozdáva radosť svojim deťom, 
dvom vnúčatám a dvom pravnú-
čatám, ktoré nadovšetko miluje. 
Život našej drahej oslávenkyne je 
veľmi pestrý a duchovne bohatý. 
Isteže, mnohí ľudia v jej úctyhod-
nom veku stále častejšie načierajú 
do nostalgických spomienok, ale 
Jolka radšej s úsmevom pozerá do 
budúcnosti, teší sa a plánuje ďalšie 
skvelé podujatia. Poprajme jej spo-
ločne veľa zdravia, šťastia, lásky a 
radosti zo života v širokom kruhu 
rodiny a vďačných  priateľov.

 Janka Bernáthová

Životné jubileum pani Jolany Šamovej

Tvorba a implementácia 
e-learningového portálu pre 
vzdelávanie lekárov. Prvé 
stretnutie sa konalo v piatok 
14.12.2012 v nemocnici v 
Banskej Štiavnici, Bratská 17.

Slovenská lekárska komora poda-
la na Ministerstvo zdravotníctva SR 
návrh projektu a následne získala z 
Európskeho sociálneho fondu v rám-
ci Operačného programu Vzdeláva-
nie nenávratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu: Tvorba a im-
plementácii e-learningového portálu 
pre vzdelávanie lekárov. 
Projekt vychádza z potreby sys-
témovej koordinácie sústavného 
vzdelávania slovenských lekárov a 
zvýšenia dostupnosti a flexibility 
vzdelávacích aktivít pre nich. Vyu-
žíva najnovšie technológie vo forme 
e-learningového portálu, čím sa zvý-

ši dostupnosť a aktuálnosť poskyto-
vaných informácií pre cieľovú skupi-
nu v digitálnej podobe.
Ing. Ľubomíra Urblíka, koordinátora 
prevádzky, som sa opýtal.
Čo je e-learningový portál?
Zjednodušene povedané – stránka na 
internete, ktorá slúži na učenie sa. In-
ternetová stránka pre lekárov s ná-
zvom www.i-med.sk, nebude nahrá-
dzať doterajšie spôsoby vzdelávania 
lekárov, bude ich dopĺňať. Bude to jed-
noducho ovládateľný moderný nástroj 
na sústavné vzdelávanie a sebavzdelá-
vanie s dostupnosťou z akéhokoľvek 
počítača pripojeného do internetu. 
Je komplikované vzdelávať sa cez 
internet?
Nie, nie je. Pre vzdelávanie sa cez in-
ternet postačujú základné zručnos-
ti v práci s počítačom a internetom 
(práca s myšou, klikanie, posúvanie 
textu, alebo okna prehliadača) a v pí-

saní na klávesnici.
Aké problémy musíme riešiť?
54% lekárov je v dôchodkovom veku 
– preto nie všetci budú schopní a 
ochotní aktívne využívať informač-
né a vzdelávacie možnosti poskyto-
vané portálom.
Len cca 8000 lekárov má k dispozí-
cii prístup na internet s parametrami 
potrebnými pre využívanie portálu, 
našťastie čím ďalej tým viac lekárov 
využíva internet vďaka znižovaniu 
nákladov. Významnou motiváciou 
na využívanie internetu bude aj sku-
točnosť, že od r. 2010 sa plánuje prijí-
manie platieb za lekárske výkony vý-
lučne elektronickou formou. Väčšina 
lekárov sú kvalitní praktickí odborní-
ci, ale nevedia svoje vedomosti spra-
covať napríklad do podoby odborné-
ho článku.
Ďakujem za rozhovor. 

Vladimír Poprac

Slovenská Lekárska Komora realizuje 
projekt aj v Banskej Štiavnici

Zhodnotenie 
odberov krvi 
Chcete pomôcť a zachrániť život 
druhých? Príďte darovať krv.
Územný spolok SČK v Banskej 
Štiavnici v spolupráci s výjazdo-
vou jednotkou NTS Banská Bystri-
ca v roku 2012 uskutočnil 9 odberov 
krvi. 4 pravidelné odbery, 2 odbe-
ry pri celoslovenskej kampani „Va-
lentínska kvapka krvi“, 1 odber na 
Hubertových dňoch vo Svätom An-
tone v spolupráci s Múzeom vo Svä-
tom Antone ,2 odbery „Študentská 
kvapka krvi a posledný bola „Vianoč-
ná kvapka krvi“. Na odberoch sa zú-
častnilo celkovo 364 darcov, krv da-
rovalo 290 a prvodarcov bolo 70. 
Za tieto pekné výsledky sa chcem 
poďakovať v prvom rade darcom 
krvi, nemocnici v Banskej Štiavni-
ci za poskytnutie priestorov, ako aj 
Gymnáziu A. Kmeťa, Spojenej ško-
le, strednej odbornej škole obchodu 
a služieb za spoluprácu pri Valentín-
skej a Študentskej kvapke krvi Ďa-
kujem aj sponzorom, ktorí prispeli k 
spríjemneniu odberov: COOP JED-
NOTA ŽARNOVICA, Pekáreň An-
ton Antol, Pekáreň Hontex.

Teším sa na ďalšie odbery a ve-
rím, že silná základňa darcov krvi 
v našom meste sa posilní o nových 
darcov.                   Katarína Senciová

Korčulovanie
Základná škola Jozefa Horáka 
Vás pozýva na verejné korčuľova-
nie po 33 rokoch. Ľadová plocha 
je pre Vás pripravená v športovom 
areáli Štefana Mojžiša v čase od 
15.00 do 17.00 hod.  
Všetci ste srdečne vítaní. Vstupné 
je dobrovoľné.

Súťaž 
Súťaž o najkrajšie vymaľovaný 
obrázok loga ZŠ s MŠ M.Hella v 
Štiavnických Baniach
Kategória súťažiacich: žiaci MŠ. 
Termín zaslania do 31.12. 2012. 
Termín vyhlásenia výsledkov 
17.01.2013 v ŠN. 
5 najlepších obrázkov získa ro-
dinný jednorazový voľný vstup 
do aqua  raja v Hoteli Sitno vo Vy-
hniach. 
Adresa škola ZŠ s MŠ M.Hella, 
969 81 Štiavnické Bane 128
Kontakt: Mgr. Pavel Michal, 
0905 258 847
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oznamy, pozvánky
priania

Naši – Vaši 
úspešní
Vážení priatelia. Pohronské 
osvetové stredisko (POS) Žiar 
nad Hronom aj s Pracoviskom 
v  Banskej Štiavnici pripra-
vujú v januári 2013 vydanie 
bulletinu Naši – Vaši úspešní.

Ide o prehľad kolektívov a jed-
notlivcov, ktorí v roku 2012 re-
prezentovali svoje obce a mes-
tá v súťažiach, prehliadkach a 
festivaloch záujmovo-umelec-
kej činnosti.
Prosíme preto všetkých – školy, 
kluby, krúžky, súbory a iné zosku-
penia ako aj jednotlivcov -  ktorí 
sa súťaží a prehliadok zúčastnili 
(aj v prípade, že sa neumiestnili), 
aby nám poslali informáciu o tej-
to účasti na mailovú adresu: pet-
rova@osvetaziar.sk
Prosíme uviesť:
Názov súťaže, prehliadky, fes-
tivalu (regionálna, krajská, ce-
loslovenská, medzinárodná...) 
za rok 2012
Meno súťažiaceho /súťažiacej, 
súboru, obce z ktorej súťažiaci 
pochádzajú
Názov ocenenia (ak získali)
Reprezentácia v zahraničí – ná-
zov súťaže, ocenenie, štát...
Pre prípad potreby aj telefonický 
kontakt na súťažiacich resp. ve-
dúcich či vyučujúcich...

Vopred ďakujeme za spolu-
prácu. Za POS Mária Petrová, 
č. mobilu: 0915 819 989

OZNAM
Pozývame absolventov II. zá-

kladnej deväťročnej školy v Ban-
skej Štiavnici (dnešná Základná 
škola Jozefa Horáka) z roku 1967 
z triedy p. uč. Eleny Lačnej a p. uč. 
Karola Horáka na stretnutie po 
45-tich rokoch. Ide o ročníky na-
rodenia 1952, resp. 1951 (tým 
ktorým „zle vychádzali roky“). 
Termín a miesto stretnutia pri 
novoročnej kapustnici oznámime 
mailom, alebo telefonicky každé-
mu prihlásenému (ej) spolužia-
kovi (čke). Záujemcovia o „ stre-
távku“ prihláste sa telefonicky 
na č. 0917 420 280, alebo 0903 
909 282, resp. e-mailom na adre-
se spoluziak1952@gmail.com. Po 
prečítaní tohto oznamu to dajte 
vedieť aj ďalším naším spolužia-
kom.  Ďakujeme! 

Filé na zelenine
Suroviny (1 porcia): 1 – 2 kúsky mraze-
ného filé, kukurica, hrášok, cibuľa, olej, 
1 vajíčko, soľ, čierne korenie, paprika
Postup: Na oleji a miernom ohni ope-
čieme pokrájané filé. Ak je dostatoč-
ne opečené, pridáme kukuricu, hrá-
šok, cibuľu, osolíme, okoreníme a 
pridáme červenú papriku. Toto všet-
ko opečieme na prudkom oleji tak, 
aby nám filé neprihorelo. Podávame 
s varenými zemiakmi v šupke a vajíč-
kom, ktoré nakrájame na kolieska.
Filety zo pstruha v cestičku s jo-
gurtovou omáčkou
Suroviny: 4 pstruhy (alebo filety z inej 
ryby), 1 citrón, 250 g hladkej múky, 2 
dl piva, 2 vajcia, olej, 3 paradajky, 125 
dl bieleho jogurtu, pažítka, soľ, mleté 
čierne korenie, citrónová šťava
Postup: Zmiešame múku, pivo, soľ a 
žĺtky . Z bielkov ušľaháme sneh, pri-
dáme ho do cestička a necháme v 
chlade odstáť 10 minút. Ryby vykos-
tíme, nasekáme petržlenovú vňať, 
v ktorej obalíme ryby, pokvapkáme 
citrónom a obalíme v cestičku. Vy-
prážame v rozpálenom oleji dozlata. 
Omáčka:  paradajky oblanžírujeme, 
olúpeme a pokrájame na kocky.  Pri-
dáme posekanú pažítku, rozmiešame 
v jogurte, všetko osolíme, okoreníme 
a pokvapkáme citrónovou šťavou. 
Všetko dobre premiešame. Podáva-
me so zemiakovými hranolčekmi.
Kapor na cesnaku
Suroviny: kapor (1,5 kg), 15 strúči-
kov cesnaku, soľ, 1 lyžička drvenej 
rasce, maslo, 2 plátky tvrdého syra, 
petržlenová vňať.
Postup: Očisteného kapra osolíme 
, potrieme drvenou rascou zvonku 
i zvnútra spolu s vňaťou, a uložíme 

ho do maslom vymasteného peká-
ča. Pod kapra i vedľa neho dáme na-
hrubo nakrájaný cesnak. Pečieme asi 
½ hodiny, podľa potreby podlievame 
vodou. Potom kapra prikryjeme dvo-
ma plátkami syra a ešte asi 10 minút 
prudko zapečieme.  Porcie kapra pre-
lejeme šťavou a obložíme kúskami 
cesnaku. Podávame so zemiakmi a 
zeleninovým šalátom. 
Pečený kapor s jablkami a chrenom
Suroviny: kapor, soľ, 100 g chrenu, 
250 g jabĺk, 1 citrón, 60 g strúhanky, 
olej na vyprážanie
Postup: umyté a osolené porcie kapra 
vložíme do nádoby, navŕšime na ne 
postrúhaný chren premiešaný s olú-
panými jablkami, pokrájanými na 
plátky , pokvapkanými citrónovou 
šťavou a necháme odležať v chladnič-
ke 5 hodín. Potom jednotlivé porcie 
kapra vyberieme, obalíme v strúhan-
ke a pomaly opekáme v oleji z oboch 
strán. Nakoniec k porciám kapra pri-
dáme chren s jablkami aj so šťavou a 
spoločne dopečieme. .Podávame so 
zemiakmi.
Rybacia polievka s kyslou kapustou
Suroviny: 300 g kapra, 40 g masla, 
1 cibuľa, 200 g kyslej smotany, 40 g 
hladkej múky, 1 l vody, 50 g paradaj-
kového pretlaku, 1,5 dl kyslej smota-
ny, vývar z húb, 250 g kapusty
Postup: Rybu očistíme a povaríme 
v trocha osolenej vode. Na masle 
osmažíme pokrájanú kapustu a za-
prášime múkou.. Potom zriedime vý-
varom z húb, pridáme horúcu vodu a 
chvíľu povaríme. Nakoniec ochutíme 
pretlakom. Na tanier položíme kúsky 
ryby, lyžicu hustej kyslej smotany a 
zalejeme horúcou polievkou. 

 (vybrali sme z internetu) 

Vianočné recepty

Nácko išiel pred Vianocami do hory 
na stromčeky a vykrikuje si: „Ja sa ni-
koho nebojím!“ Keď ho zbadal a počul 
horár, zobral flintu a vystrelil. Nácko 
začal utekať ostošesť, pričom horár na 
neho kričí: „Neboj sa Nácko, ja Ti ch-
cem len niečo povedať“. Tu sa Nácko 
obrátil a v behu kričí: „ Ja, ja, ja ... ne-
musím všetko vedieť, pán horár.“

Léna medzi Vianočnými sviatkami sedí 
na svojom obvyklom mieste pod veľký-
mi ponduskami – hodinami a štrikuje.
Zrazu sa hodiny odtrhli a pác na Lénu, 
ktorá volá o pomoc. - Nácko retuj ma, 
retuj! - Nácko odvrkol: - To už malo byť 
dávno, len hodiny meškali. 

Nácko príde začiatkom decembra do-
mov z rybačky, hodí udicu o zem  ho-
vorí: „Léna, na Vianoce nemusíš kupo-
vať žiadne mäso!“ „To si nachytal toľko 
rýb?“ „Nie – prepil som celú decembro-
vú výplatu.“

Malý Nácko sa opytuje starkej, ktorá 
prišla pred Vianocami k nim na náv-
števu: „Ako si, starká, prišla? „No 
– najprv do Štiavnice autobusom 
a potom sem na Reslu pešo.“ Malý 
Nácko sa zamyslel, pokrútil hlavou 
a dodal: „Tak čo ten otec táral, keď 
hovoril – tú starú mater zase k nám 
čerti priniesli.“

Jozef Osvald 

Na veselú nôtu

Otváracie hodiny v Múzeu vo 
Svätom Antone počas Vianoč-
ných prázdnin 2012/2013
22.12.-25.12.2012 – zatvorené
26.12.-31.12. otvorené 8:00 – 15:00
1.1.-2.1.2013 – zatvorené
3.1.-5.1. – otvorené 8:00 – 15:00
6.1.-7.1. - zatvorené

Pracovníci Múzea vo Svätom Anto-
ne  ďakujú za priazeň a spoluprá-
cu všetkým dobrým ľuďom – čita-
teľom Štiavnických novín. Prajeme 
Vám požehnané vianočné sviatky 
a v novom roku všetko najlepšie, 
hlavne veľa zdravia! 

V tie vianočné sviatky poviem vám 
vinš krátky:
Pán Kristus je narodený, tak nebuď-
me zarmútení,
ale sa mu radujme a slávu prespe-
vujme,
to mu bude premilé, dá nám sviat-
ky šťastlivé.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
Všetkým svojím zákazníkom
a občanom nášho mesta
želá kolektív Pizzérie – reštaurácia
 Black M

Vianočný vinš

Výbor Okresného centra a Zá-
kladnej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v Ban-
skej Štiavnici prajú všetkým svojim 
členom a priaznivcom príjemné a 
pokojné prežitie vianočných sviat-
kov. Do nového roka 2013 prajeme 
veľa zdravia a veľa spoločných chvíľ 
počas kultúrno-spoločenských a 
športových akcií a prechádzok prí-
rodou. Zároveň ďakujeme všetkým 
našim sponzorom, ktorí prispeli na 
našu činnosť akýmkoľvek spôso-
bom. Výbory SZTP BŠ

Oznam 
Hostinec Blarazíny Vám 

oznamuje otváracie hodi-
ny počas vianočných sviat-
kov: 24.12.2012 – zatvore-
né, 25.12.2012 otvorené od 
1 5 : 0 0 , 2 6 . 1 2 . - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 
otvorené od 10:00. 26.12. a 
31.12.2012 bude pripravená 
pre vás Štefanská a Novoročná 
kapustnica a privítanie Nové-
ho roku 2013 s príjemným po-
sedením.
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Terra Permonia 
s novinkami už 
tieto sviatky
Projekt Terra Permonia od-
štartoval len toto leto, no už 
dnes má stovky fanúšikov po 
celom Slovensku. Výnimočné  
tvorivé dielne na Radničnom 
námestí ponúkajú v decembri 
okrem stálej ponuky možnosť 
výroby zaujímavých vianoč-
ných ozdôb, či darčekov pre 
blízkych. To však nie je všetko. 
Práve v decembri bude otvo-
rená v objekte Terra Permo-
nia nová kaviareň, určená pre 
návštevníkov, ako aj tzv. Obý-
vačka, v ktorej budú môcť rodi-
čia relaxovať počas doby, kým 
sa ich deti dosýta vyšantia vo 
Vynálezovni, Fosforovni, či pri 
krásnom modeli vláčika v Ma-
šinkárni (od decembra už aj 
s prvými autentickými zvuk-
mi). Ani to však nie je všetko. 
Ak vám chýba darček pod via-
nočný stromček a chceli by ste 
svojim deťom dať niečo výni-
močné, ponúkame vám úplnú 
novinku - permanentnú kar-
tu Tadeášov poklad. Len za 12 
€ získate prenosnú kartu na 
5 vstupov a po prvom vstu-
pe aj Terra Permonia kartu s 
viacerými zľavami a ponuka-
mi len pre členov klubu. Želá-
me vám šťastné a veselé sviat-
ky a tešíme sa na stretnutie s 
vami počas vianočných prázd-
nin, počas ktorých máme špe-
ciálne otváracie hodiny.

Tím Terra Permonia 
Otváracie hodiny - Vianočné 
prázdniny:
26.12. 2012 (streda) 12.00 - 17.00
27.12. 2012 (štvrtok) 11.00 - 18.00
28.12. 2012 (piatok) 11.00 - 18.00
29.12. 2012 (sobota) 11.00 - 18.00
30.12. 2012 (nedeľa) 11.00 - 18.00
31.12. 2012 (pondelok) 
11.00 - 18.00
1.1. 2013 (utorok) zatvorené
2.1. 2013 (streda) 12.00 - 17.00
3.1. 2013 (štvrtok) 12.00 - 17.00
4.1. 2013 (piatok) 12.00 - 17.00
5.1. 2013 (sobota) 12.00 - 17.00
6.1. 2013 (nedeľa) 12.00 - 17.00

Dňa 29.11.2012 sa uskutočnilo v 
historickej aule Strednej prie-
myselnej školy S. Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici 21. valné 
zhromaždenie Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho 
spolku, ktorého sa zúčastnilo 
41 členov. 

Správa o činnosti za rok 2012, kto-
rú predniesol jeho predseda Ing. Ri-
chard Kaňa, obsahovala aj nasledov-
né informácie. V priebehu roka spolok 
zorganizoval viacero spoločenských 
podujatí, jubilejný 20. reprezentačný 
banícky ples v Hoteli Grand-Matej, 8. 
ročník Náckova Štiavnica, 15. Náckov 
štiavnický pochod, viaceré šachtágy, 
medzi ktorými dominovali slávnost-
ný šachtág k 5. stretnutiu banských 
miest a obcí Slovenska, slávnostný 
šachtág Salamander 2012 a slávnost-
ný šachtág Akademici v Banskej Štiav-
nici. Účastníkov potešila aj informá-
cia o vydaní publikácií  „Pivný zákon 
– Biergesetz“, „Už na baňu klopajú“, 
„Pán Boh zaplac aj za malý luon“ a „Al-
manach Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku 1992 – 2012“, 

ktoré spolok vydal s podporou Sloven-
skej banskej, s.r.o., Hodruša – Hámre 
a Rudných baní, š.p. Banská Bystrica.  
Pokračovalo sa aj v prácach na obno-
ve banských technických pamiatok, 
opravil sa portál Belianskej dedičnej 
štôlne, portál štôlne Ján v B. Štiavni-
ci,  začalo sa s opravou portálu štôl-
ne Brenner v Hodruši a pokračovalo 
sa v sprístupňovaní portálu dedičnej 
štôlne Kornberg v B. Štiavnici. Mesto 
B. Štiavnica zabezpečilo odlesnenie 
pozemku na vrchu Glanzenberg, na 
ktorom sa nachádzajú archeologické 
pozostatky Starého mesta, čím sa vy-
konal ďalší dôležitý krok na revitalizá-
cii daného územia pre účely montán-
neho turizmu.  Počas podujatia bolo 
udelené Ing. Lubomírovi Lužinovi k 
jeho životnému jubileu – 50 rokov ži-
vota, vyznamenanie „Za zásluhy“. 
Účastníci 21. valného zhromažde-
nia zvolili aj nový 26 členný riadia-
ci výbor a predsedu, ktorým sa opäť 
stal Ing. Kaňa. Následne sa uskutoč-
nil v jedálni školy slávnostný šach-
tág. Jeho hlavnými funkcionármi 
boli Ing. Urbánek – prezídium, Ing. 
Durbák – kontrárium, Ing. Ferenc 

– fuchsmajor, Ing. Karabelly – piv-
ný dispečer a Mgr. Kružlic – kan-
tor s prispením spevokolu Štiavni-
čan. Do baníckeho stavu boli prijaté 
„skokom cez kožu“ dve osoby, Ján 
Rajčok a Ľubomír Sásik, čestný skok 
cez kožu absolvoval Ing. Ján Totko-
vič, riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho. Pre-
miéru malo nové P.Z., ktorého vy-
hotovenie zabezpečil Jozef Osvald. 
Za spoluprácu a podporu baníckeho 
spolku v jeho jubilejnom roku patrí 
osobitné poďakovanie Mestu Ban-
ská Štiavnica, Slovenskému banské-
mu múzeu, Štátnemu ústrednému 
banskému archívu, Hlavnému ban-
skému úradu, SPŠ S. Mikovíniho, 
organizáciám: Slovenská banská, 
EMED Slovakia, s.r.o. Detva, LN 
Trade, s.r.o., Banská Štiavnica, EN-
GAS, s.r.o., Nitra, Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o., B. Štiavnica, Rudné 
bane, ELGEO-Trading, s.r.o., Pezi-
nok, Bytová správa, s.r.o. B. Štiav-
nica, Pekáreň Hontex, Pivovar ERB, 
ako aj ďalším nemenovaným sub-
jektom, ktoré akýmkoľvek spôso-
bom pomohli baníckemu spolku.  

Milan Durbák

Banícky spolok bilancoval

Dňa 11. decembra 2012 dopolud-
nia privítali žiaci ZUŠ deti mater-
ských škôl v koncertnej sále, aby im 
predstavili, čo všetko sa na ZUŠ učia. 
Šikovní žiaci malým kamarátom a ich 
paniam učiteľkám zaspievali, zahra-
li na klavíri, flautičkách, akordeóne, 

husličkách i bubnoch, či organe.  Na 
záver každého výchovného koncertí-
ku ( o 9.00 a o 11.00) priniesli kole-
du  ľudoví koledníci, ktorých budil zo 
sna a spevom pozdravil sám  Anjel z 
neba (Mária Kissová). Po tom, čo sa 
s darmi Jezuliatku poklonili pastie-

ri,  sme si spoločne  zaspievali známu 
koledu „Poďme, bratia, do Betlema“. 
I malí škôlkári prispeli peknými pes-
ničkami a básničkami a my sme im 
za to hlasno zatlieskali. Dovidenia 
pri ďalšom vianočnom koledovaní v 
ZUŠ. Irena Chovanová

Koledovanie ZUŠ pre materské škôly



9číslo 46 • 20. december 2012
sn@banskastiavnica.sk kultúra

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

Oddelenie kultúry ďakuje

Správne odpovede:

1. Palestína (Izrael, Jordánsko), 
Betlehem
2. Rakúsko, Oberndorf, 1818
3. 6. januára, juliánsky kalendár
4. Ing.arch. Peter Chovan, 2007
 Výhercovia: 
1. Vianočný čokoládový balí-
ček (Divná pani, p. Celderová) – 
Soňa Budinská, BŠ
2. Kupónová knižka na celý rok 
(Pizzéria Black M – p. Čierny) – 
Alojz Jankevič, BŠ
3. Poukaz na zľavu 20,-€ (Pizzé-
ria Black M – p. Čierny) – Joze-

fa Kališeková – Št.Bane
4. Poukaz na zľavu 10,-€ (Pizzé-
ria Black M – p. Čierny) – Štefan 
Chríbik – BŠ
5. Balíček z Očnej optiky (MGLG 
– p. Benčaj) – Zdena Osvaldo-
vá – BŠ
6. Balíček z Očnej optiky (MGLG 
– p. Benčaj) – Jozef Kopál – BŠ
7. Poradenstvo a úprava vlasov 
(Kaderníctvo Extravagance –  p. 
Brhlík) -  Ľubica Balážová, BŠ
8. Balíček z Očnej optiky – p. Cel-
derová – Eva Uhrinčaťová, BŠ
9. Kozmetický balíček dámsky 
(Drogéria p. Voštiar) – Danica 

Konopová, Nitra
10. Kozmetický balíček pánsky 
(Drogéria p. Voštiar) – Stani-
slav Trenčan, BŠ
11. Permanentka na bazén (By-
tová správa, s.r.o.) – Ľudmila 
Kubovská, BŠ
12.  Vyrezávaný betlehem (Štiav-
nický betlehem – p. Chovan – 
Jolana Drbohlavová, BŠ
13. 50% zľava v Pizzérii Black 
M – p. Čierny – Alžbeta Kopá-
lová, BŠ
14. 50% zľava v Pizzérii Black M 
– p. Čierny – Stanislav Toma-
šovič, BŠ

15. Kalendár na rok 2013 (Kníh-
kupectvo p. Drbohlavová) – 
Mgr. Anna Belovická, BŠ
Všetkým výhercom srdečne bla-
hoželáme a ceny si môžu pre-
vziať v redakcii ŠN. Ďakujeme aj 
všetkým sponzorom, ktorí nám 
venovali ceny do súťaže.
Nakoľko nám zostalo z vianoč-
nej súťaže ešte pár cien, venu-
jeme ich tým, ktorí nám opíšu 
svoj najkrajší vianočný, silves-
trovský, novoročný zážitok, prí-
padne pošlú originálnu gratulá-
ciu. Vaše príspevky čakáme do 
10.1.2013.  ŠN  

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Vážení lúštitelia!

V tajničke sa ukrýva výrok 
Syrusa: 

A., Obieli - olúpe, okres skr., 
stred slova poklope,     
B., Začiatok tajničky, 
C., Prípravok na umývanie okien, 
zn. ampér – dioptria - liter, české 
mesto,    
D., Krvný faktor, ihličnatý strom, 
predložka, predajňa elektrospot-
rebičov, ozn. vozidiel Peru,
E., Samohlásky v slove okolo, pa-
soval sa, časť tváre,  
F., Časť tkáčskeho stavu, opica, 
ligot,         
G., Vycišpán zriedkavo, opak 
vidna, nemaj dôveru,            
H., Školák, papagáj, fúka,              
I., Zmrznutá voda, zbaví sa fú-

zov, Dom európskych garantov,     
J., Koniec tajničky,
K., Nalial česky, judejský kráľ, 
mesto v Nemecku,  

1., Rozprávková postava, ruská 
rieka, obyvateľ Ižle,     
2., Otras, stred tajničky, pojem 
duše u Egypťanov, 
3., Uletenie, zamdlel,       
4., Peň bez mäkčeňa,  ruská pred-
ložka, dub anglicky, otlč,  
5., Ampér sekunda, ampér, osa-
mote, naklonil, 
6., Omar, stráž zastarane,      
7., Kilometer, bil ma, hora,  
8., Pracovali rýľom, upraví sa na 
pare, 
9., Ožiaria slnkom, ruské žen. 
meno, 
10., Nadával, zviera púšte s hri-
vou, čistiaca pasta, 

11., Dve Lenky, neznal,     
12., Žrď na vode, zaseje, ozn. áut 
Luxemburska a Španielska,     
13., Sporáky, ozn. áut Slovenska, 

bývalý americký prezident,  
Pomôcky: Regan, Oak, Nasťa, 
Nay, Patrola

Pripravuje: Anna Rihová

Záver roka vnáša do správania 
ľudí sentiment a nostalgiu za tým, 
čo bolo, čo sa nevráti. Začíname 
snívať. V našich srdciach sa obja-
ví viac lásky a snahy priblížiť sa  k 
tým druhým, pretože ľudia sú tvo-
ry spoločenské. Sviatky v nás vzbu-
dzujú túžbu patriť k niekomu a 
nebyť sám. Kultúra je neoddeliteľ-
nou súčasťou  spoločenského živo-
ta. Častokrát spája a spriada nevi-
diteľné nitky súznenia viacerých 
spoločenstiev , z ktorého vznika-
jú vznešené a obohacujúce zážitky. 
Práve z tohto súdka je aj naša prá-
ca, naše snahy a naše prejavy. Tvo-

ríme časť spomienok každého, kto 
zavítal na naše akcie. V závere roka 
by sme  sa radi zo srdca  poďakova-
li ľuďom, ktorí prispeli akoukoľvek 
mierou k obohateniu našich akcií, k 
vynikajúcej spolupráci, motivujúcej 
aj do ďalších rokov. 
Na svete je mnoho vzácnych ľudí, a 

my máme to šťastie spolupracovať s 
nimi, vytvárať síce neuchopiteľné, 
ale o to obohacujúcejšie hodnoty.
Za oddelenie kultúry športu a me-

diálnej komunikácie vám krásne 
sviatky a šťastlivý Nový rok žela-
jú...Rasťo, Janči, Zuzka, Peťo, Li-
bor, Michal a Janka.

Poďakovania a priania
Milí Štiavničania a čitatelia Štiav-

nických novín, vinšujeme Vám ra-
dostné prežitie tohtoročných Via-
noc s Vašimi najdrahšími a rok 2013 
naplnený Božím požehnaním, zdra-
vím a vzájomnou ľudskou spolupat-
ričnosťou.

Renáta Antalová, Juraj Čabák, 
Peter Mravec, poslanci MsZ

Poďakovanie
Organizátori charitatívnej akcie, 

na pomoc ľuďom, ktorí to potrebu-
jú, konanej 14.-15.12.2012 v Kul-
túrnom centre v Banskej Štiavni-
ci ďakujú všetkým občanom nášho 

mesta, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o to, aby táto ak-
cia bola úspešná. Zároveň prajeme 
všetkým ľuďom dobrej vôle krásne 
a požehnané Vianoce. 

Organizátori

OZ Ranč nádej želá všetkým ľu-
ďom dobrej vôle šťastlivé a požeh-
nané vianočné sviatky a do Nového 
roku 2013 veľa Božieho požehna-
nia.
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Pekný vianočný darček

služby

reality
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 elek- �
trikou, 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

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

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 na sídlisku Drieňová.  �
Cena dohodou, tel.č.:0905 411 858

Predám pozemok na garáž v rade  �
garáží na Drieňovej. Cena dohodou, 
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 Štiavnici, tel.č.: 
0904 808 947 

Prenajmem zariadený 2-izbový byt  �
/220€ + el., tel.č.: 0910 269 505

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

Prenajmem 2-izbový zariadený  �
byt, cena 210,-Eur + energie, tel.č.: 
0949 116 142

Dám do prenájmu 1 – izbový byt v  �
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0904 552 066

Prenajmem zariadený 3-izbový byt  �
na sídlisku Drieňová, prenajmem ga-
ráž na sídlisku Drieňová aj jednotlivo, 
tel.č.: 0910 958 438 volajte po 18:00 

Sme novootvorená predajňa a in- �
ternetový E-shop s originálnymi pro-
duktmi firmy OREGON®. Našou pri-
oritou je Vaša spokojnosť. Viac na 
www.oregonvyhne.sk alebo na tel.č.:  
0907 370 780 alebo 0908 385 718

Vladimír Bárta st. a kolektív: 
Milan Durbák, Richard 
Kaňa, Vladimír Barta ml. a 
Lubomír Lužina – pripravili pre 
milovníkov dokumentárnej 
literatúry hodnotnú knižnú 
publikáciu Terra banensium. 

Je to historicky prvá kniha o úze-
mí nazvanom Zem baníkov. V pia-
tok 14. decembra v zasadacej miest-
nosti Slovenského  banského múzea 
ju uviedla do života poklopaním fo-
košom primátorka mesta Nadežda 
Babiaková spolu s autormi riaditeľ 
vydavateľstva AB ART press, s.r.o., 
venoval reprezentačný výtlačok v 
darčekovej zlatočiernej kazete mes-
tu Banská Štiavnica. Podujatie spes-
tril baníckymi piesňami mužský 
spevácky zbor Štiavničan. Víťazi sú-
ťaže z histórie baníctva a banských 
diel, uverejňovanej v Štiavnických 
novinách,  si prevzali túto peknú 
publikáciu a hneď si ju aj dali podpí-
sať autorom. Úlohy moderátorky sa 
zhostila Mária Petrová. 

Prezentovaná kniha v úvode, 

podľa zachovaných listín, vymedzu-
je územie bájnej krajiny, kde sa v mi-
nulosti skrývalo obrovské bohatstvo 
v podobe zlatých a strieborných rúd. 
Zahrnuje Novú Baňu, Pukanec, šir-
šie okolie Banskej Štiavnice s dnes 
už samostatnými obcami Hodruša 
– Hámre, Štiavnické Bane, Banská 
Belá, Banský Studenec, Sklené Tep-
lice a Vyhne. Z historických doku-
mentov a nálezov (keltská minca na 
Glanzenbergu) možno s najväčšou 
pravdepodobnosťou predpokladať, 
že počiatky baníctva v okolí nášho 
mesta siahajú až do keltského ob-
dobia. Autori postupne prechádza-
jú cez jednotlivé storočia, podrob-
nejšie sa venujú najmä nemeckej 
kolonizácii, stavbe protitureckých 
strážnych veží – vartoviek a hradov, 
kde sídlili strážcovia územia. Čitateľ 
sa dozvedá o zakladaní ťažobných 
spoločností i prvom použití pušné-
ho prachu, ktorý nahradil ručné ba-
nícke nástroje – kladivko a želiezko. 
Podrobnejšie je opísaný kopec Glan-
zenberg, kde sa v súčasnosti robí in-
tenzívny archeologický výskum. Či-

tateľov iste milo prekvapí fotografia 
nedávno odlesneného Starého mes-
ta, po stáročiach pokrytého hustým 
lesom. 

Ďalšia kapitola sa venuje mestám 
a obciam v baníckej krajine, šach-
tám, štôlňam, zachovaným ban-
ským dielam, tajchom a architekto-
nickým pamiatkam na ich území.

   Posledná časť prezentuje sna-
hu kompetentných inštitúcií a or-
ganizácií – Štátneho ústredného 
banského archívu, Slovenského 
banského múzea, Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku 
a mesta Banská Štiavnica o zacho-
vanie vzácnych listín, dokumentov, 
predmetov, nástrojov, baníckych 
zvykov a tradícií. Nechýba ani krát-
ky banícky slovník a stručný životo-
pis autorov. Kniha je dvojjazyčná: 
slovensko – anglická.

Táto reprezentačná publikácia s 
bohatou fotografickou prílohou a 
mapkami je významným vkladom 
do slávnej histórie Banskej Štiavni-
ce a aj vhodným vianočným darče-
kom. Nora Bujnová

Romány pre ženy: 
Tatiana Vasilková – Keleová: Tá 
druhá
Manželka je presvedčená, že ich 
manželstvu nič nechýba. Jedi-
ným tieňom spoločného života je, 
že. Róbert býva v práci príliš dlho. 
Daniela verí, že Róbert sa čoskoro 
rozvedie. Každá z nich je tá druhá. 
Ktorá bude prvá?
Pôvabná autorka Emma Tekelyo-
vá v knihe Ženy, nebláznite! Radí 
dámam, ako si užiť život v zrelom 
veku. Teraz autorka ponúka no-
vinku Dámy, koniec trapasom!
Román Chatrč je láskavým pozva-
ním do samotného Božieho srdca.  
Návrat do chatrče je jedinečným 
spojením intelektuálnej brilant-
nosti a kreatívnej geniality, preto-
že vyvolá vo vás údiv, chválu a od-
halí ďalšie možnosti, ktoré prináša 
svet Chatrče.
Romány pre mužov:
Dominik Dán sa vyše 25 rokov za-
oberá vyšetrovaním zločinov. Z 
bohatých skúseností čerpá pri pí-
saní mrazivo autentických de-
tektívnych  príbehov. Vo vydava-
teľstve SLOVART vychádza jeho 
šestnásta kniha Uzol.

Strhujúci triler zo zákulisia naj-
vplyvnejšej politickej arény sve-
ta nájdete v knihe 500 mocných. 
Skutočný príbeh z druhej svetovej 
vojny o prežití, odhodlaní a odpus-
tení si môžete prečítať v románe 
Nezlomený.
Boris Filan, ktorý získal v roku 
2011 cenu Krištáľové krídlo za li-
teratúru, vám dáva do pozornosti 
knihy Klimtov bozk, Ako išlo oko 
na vandrovku a najnovšiu Zabíjač-
ka a iné rozkoše.
10 jednoduchých krokov na ces-
te k štíhlej línii:
Francúzi nedržia diétu, Najedzte sa 
do štíhlosti, Chudnite bez stresu...
Medzinárodný bestseler Stvorení 
pre beh
Čítanie pre mládež:
Edícia kníh od J.R.R. Tolkiena: Ne-
dokončené príbehy, Pán prsteňov, 
Hobit...
Viac ako 100 otázok a odpovedí z 
prírody, zemepisu, vedy a vynále-
zov nájdete v knihe Veľká kniha 
otázok a odpovedí 
Nová séria zo života štyroch diev-
čat Malé klamárky
A ešte niečo extra pod vianočný 
stromček:

Bohato ilustrovaná publikácia Ži-
vot zvierat. Hry, pravidlá, taktiky, 
techniky v Knihe športov. Kniha 
svetových rekordov Guiness world 
records 2012. Biblia s ilustráciami 
Salvadora Daliho.
A ešte publikácie štiavnického ro-
dáka Vladimíra Bártu Banská 
Štiavnica a okolie, Ako sme tu žili 
I., II., III,. Terra banensium, a An-
tona Hykischa Moja Štiavnica.

Jolana Drbohlavová

Knižné novinky pod vianočný stromček

Vás pozýva na
ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU

dňa 26. decembra 2012 o 21:00 hod.
Hrá skupina RDS, vstup voľný
Obrancov mieru 53, Banská Štiavnica 
– Štefultov, tel.: 0907 480 399
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inzercia

Darčeková inšpirácia
Pred kaž-
dými Via-
n o c a m i 
r i e š i m e 
o t á z k u , 
čím ob-
darujeme 
s v o j i c h 
blízkych. 
Asi nikdy 
n e b u d e -

me mať stopercentnú istotu, 
či sme kúpili správne, či to, čo 
sme vybrali, obdarovaný ocení. 
Ak sa chcete zbaviť podobných 
pochybností, možno nájdete 
inšpiráciu  v rozhovore s Ing. 
Pavlom Gáborom, okresným 
riaditeľom Prvej stavebnej spo-
riteľne.
Môže byť stavebné sporenie 
,,univerzálnym” darčekom?
Áno. Darčekom, ktorý skôr ale-
bo neskôr ocení a využije kaž-
dý, pretože stavebné sporenie 
je určené predovšetkým na fi-
nancovanie bývania. To, že 

tento druh investícií je v porov-
naní v našimi platmi ešte stále 
veľmi náročnou položkou v ro-
dinnom rozpočte, vie asi kaž-
dý. Na to nemusíte byť finanč-
ným analytikom, ani realitným 
maklérom. My ponúkame re-
cept, ako si postupne a najmä 
výhodne pripravovať peniaze 
na bývanie. 
Pre mnohých je podstatné aj 
to, koľko taký darček stojí. 
Ako je to so stavebným spo-
rením?
V súčasnosti zaplatíte za uza-
tvorenie zmluvy poplatok iba 
20 € a to bez ohľadu na to, pre 
akú sumu sa rozhodnete. Kaž-
dý stavebný sporiteľ môže zís-
kať štátnu prémiu, ponúka-
me nemenné úrokové sadzby 
na vklady aj úvery a čerešnič-
kou na torte je zákonný ná-
rok na stavebný úver s úroko-
vou sadzbou už od 2,9 % ročne. 
Takže stavebné sporenie sa ur-
čite oplatí.
Spomínali ste štátnu prémiu. 
Aké mám šance získať ju?

Šanca, a nie len šanca ale reál-
ny nárok je 100 %. Musíte, sa-
mozrejme, sporiť, veď preto 
má náš produkt v názve slo-
vo ,,sporenie“. Výška vkladov 
ovplyvňuje aj výšku štátnej 
prémie. Maximálna štátna pré-
mia má v tomto roku hodnotu 
66,39 € a  predstavuje 10 % z 
ročných vkladov.  Takže ak vlo-
žíte na svoju zmluvu o staveb-
nom sporení 663,90 €, pripí-
šeme k vašim vkladom aj plnú 
štátnu prémiu. Ak vložíte me-
nej, získate iba jej čast, ktorá 
bude tvoriť 10 % z realizova-
ných vkladov. A navyše až dvoj-
percentné úroky z vkladov a 
štátnej prémie. Ale zdôrazňu-
jem, že stavebné sporenie nie je 
iba o štátnej prémii, ale najmä 
o dostupných a vyhľadávaných 
úveroch na bývanie.
Môže byť zmluva o staveb-
nom sporení užitočná aj 
pre dieťa?
Vaše deti dnes ešte asi ne-
budú uvažovať o tom, načo 
je stavebné sporenie. Avšak 

vďaka  vkladom, štátnej pré-
mii, úrokom a stavebné-
mu  úveru získate potrebnú 
sumu na bývanie. Keď začnú 
o niekoľko rokov uvažovať o 
vlastnom bývaní, verte, že 
tohtoročný darček bude pre 
ne nadmieru užitočným a 
nadčasovým súčasne.
Blížia sa  sviatky pokoja, ale 
uplynulé dni vám priniesli 
dosť pracovných povinností...
Máte pravdu, organizovali 
sme množstvo podujatí, kto-
ré súviseli s 20-ročným pô-
sobením našej banky na slo-
venskom finančnom trhu. 
Potešilo nás, že stavebné 
sporenie nestráca na svojej 
kvalite, je vyhľadávané a do-
stupné pre všetkých. Aj pre-
to chcem všetkým klientom 
poďakovať za ich dôveru, za-
želať im veľa zdravia, šťastia 
a úspechov.  
Viac informácií o stavebnom 
sporení: Banská Štiavnica,  
Križovatka 5, tel.: 0905 
740 244

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

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

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

Predám lúpané orechy a jablkovi- �
cu, tel.č.: 0919 120 616 

Predám nabíjačky domácej výro- �
by s plynulou reguláciou nabíjania v 
dobrej cene, tel.č.: 0902 114 052

OZ Ranč nádej usporiada 2. 
ročník futbalového sálového 
turnaja žiakov ZŠ v okrese 
Banská Štiavnica o Pohár 
firmy Binder.

Miesto: ZŠ Jozefa Kollára (Drieňová)

Dátum: 21.12.2012 od 8:00
Technické ustanovenia: 
- pozvané ZŠ nominujú 1 družstvo: 
max. 7 hráčov + dozor
- brankár + 4 hráči
- každá pozvaná škola urobí písomný 
zoznam žiakov – meno, dátum nar.

- zoznam potvrdený riaditeľom ško-
ly priniesť na turnaj
- hrací systém – rozhodne org.
- ceny: prvé 3 družstvá budú odme-
nené pohármi a medailami
Bližšie info: 0911 806 499 

Ondrej Binder 

Memoriál Michala Buzalku
práca

Prijmeme údržbára/kuriča. Čis- �
tý mesačný plat od 400,-EUR + prí-
platky. Podmienka: serióznosť, vo-
dičský preukaz a chuť pracovať. 
Vítané: vodičské oprávnenie C, T, 
skúsenosti v elektroinštaláciách, 
zváraní, sústružení.  0948035530, 
info@sedacky.com WWW.SEDAC-
KY.COM (Tabačka)

Predvianočná návšteva v partner-
skom meste a priateľský hokejový 
zápas v Moravskej Třebovej. 

Banská Štiavnica – Moravská Tře-
bová 7:10
V dňoch 14.-16.12.2012 vycestova-

li hokejisti Banskej Štiavnice do part-
nerského mesta Moravská Třebová. 
Táto návšteva sa uskutočnila na zá-
klade pozvania hokejistov z Morav-
skej Třebovej. Tak ako po ostatné roky, 
aj tento rok sme odohrali v sobotu dňa 
15.12.2012 o 18:00 priateľský ho-
kejový zápas. Zápas bol pre mužstvo 
Banskej Štiavnice od začiatku ťažký, 
pretože sme nastúpili len v dvoch for-
máciách, naopak náš súper bol posil-
nený dostatočne. Priebeh prvej treti-
ny naznačoval, že sa nebojíme nášho 
súpera a držali sme s ním krok. Stav 
po prvej tretine bol 1:0 pre domácich 
z MT. V ďalšej tretine sme držali krok 

so súperom a tretina sa skončila neroz-
hodne 5:5. Posledná tretina však pre-
biehala v réžii súpera, ktorý mal kon-
dične navrch. Výsledok stretnutia po 
skončení riadneho hracieho času bol 
7:10 v prospech domácich, teda pre 
Moravskú Třebovú. Zvíťazili zaslúže-
ne, ale nič to nemení na veci, že sme 
opätovne potvrdili záujem utužovať a 
prehlbovať partnerstvo medzi oboma 
národmi. Zvíťazila dobrá myšlienka. V 
priebehu troch dní pretrvávala výbor-
ná predvianočná nálada,  počas zápasu 
nedošlo k žiadnym zraneniam a to je 
najdôležitejšie. Chcem sa touto cestou 
poďakovať všetkým hráčom za ich vý-
kony ako aj za ochotu samofinancova-
nia tejto cesty do Moravskej Třebovej. 
Ďakujem sponzorom: pánu Ľubomí-
rovi Barákovi za prípravu  stravy počas 
cesty, pánu Tomášovi Ciglanovi za do-
danie alko a nealko nápojov ako aj via-
cerým zástupcom nášho hokejového 

klubu za dodanie a prípravu prezentov 
pre naše partnerské mesto. Počas troch 
dní sme absolvovali množstvo kultúr-
nych a spoločenských podujatí, na kto-
ré nás pozval pán starosta Moravskej 
Třebovej JUDr. Miloš Izák a naši hos-
tia, za čo im patrí naša srdečná vďaka.  
Banskú Štiavnicu reprezentovali títo 
hráči: brankár Slavomír Blahút,  hrá-
či: Pavel Hanzlík, Ľubomír Barák, Du-
šan Lukačko, Dušan Vahlandt, Michal 
Skarba, Andrej Hanzlík, Michal Kmi-
niak, Roman Krupa ml., Roman Kru-
pa st.. Góly za Banskú Štiavnicu streli-
li: Pavel Hanzlík a Andrej Hanzlík po 2,  
Dušan Lukačko 1, Michal Kminiak 1, 
Roman Krupa ml. 1.  
Ďalší spoločný zápas odohráme v me-

siaci marec 2013 vo Zvolene. Tešíme sa 
aj na Vašu podporu a zároveň Vám pra-
jeme do nového roka veľa zdravia, šťas-
tia, pohody a lásky v kruhu Vašich naj-
bližších. JUDr. Dušan Lukačko 

Predvianočná návšteva v partnerskom meste
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InzercIa

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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 

SPROSTREDKOVANIE 

financovania 
a refinancovania 

hypotekárnych úverov

Mobil: 0948 535 917

Vedenie účtovníctva
Podvojné, jednoduché, mzdy, SP, ZP, 

dane, 20 rokov skúseností, 
zodpovednosť, diskrétnosť
Kontakt: 0903 806 384

Najširší sortiment - to 
najlepšie z elektroniky. 
Denne nový tovar za 

stále nižšie ceny!

VIANOČNÁ AKCIA
k nákupu nad 

99,00€
dvd prehrávač 

ZDARMA

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

pračiek a podobne zdarma

Kammerhofská 2, 045 692 13 27
po - pi 8:00 -18:00, so - ne 8:00 - 12:00

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

k TV prijímačom stolík (držiak) zdarma -
k DVD prehrávačom fi lmy zdarma -
k notebookom, fotoaparátom, MP3  -
prehrávačom a mobilom puzdro 
zdarma

nákup nad 99 € darčekový balík zdarma -
nákup nad 199 € hodinky zdarma -

Akciové ZĽAVY až do 50%!
 + 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

Vás srdečne pozýva na 
Silvestrovskú party. 

Začíname 31. decembra 2012 o 
21:00 hod. O zábavu sa do "rána 
bieleho" postará DJ HYMY. 

Cena vstupenky pre jednu oso-
bu je 25,00 € (v cene je hlavná ve-
čera - pečené prasa, lokše, šaláty a 
prílohy, 0,5 l vína na osobu, neal-
ko, polnočný prípitok, občerstve-
nie po polnoci a iné).

Vstupenky si môžete zakúpiť 
priamo v bare SPOLOK 2012, ale-
bo rezervovať na t. č. 0903 548 
606 (pri telefonickej rezervácii je 
nutné vyzdvihnúť si vstupenky do 
26.12.2012).

Tak neváhajte a príďte sa s 
nami zabávať, tešíme sa na Vás.


