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INZERCIA

Vyjadrenie k dočasnému 

uzavretiu interného oddelenia 

v nemocnici v Banskej 

Štiavnici

Hlavným dôvodom uzavretia bola 

práceneschopnosť primára MUDr. 

Mariana Streška, jediného atesto-

vaného lekára na oddelení. Z dô-

vodu dočasného uzavretia oddele-

nia, nemocnica musela na začiatku 

januára presunúť 7 pacientov do 

nemocnice v Žiari nad Hronom. 

Ostatný personál oddelenia si mo-

mentálne čerpá zvyšnú dovolenku 

a nadčasy.

Na základe dlhodobých problémov 

a  sťažností obyvateľov bývajúcich 

v  blízkosti súčasného útulku pre 

psov nachádzajúceho sa na Ul. E.M. 

Šoltésovej, 

ako aj na základe požiadaviek zo 

strany poslancov mestského zastu-

piteľstva a zároveň na základe sna-

hy Mesta Banská Štiavnica pomôcť 

organizáciám starajúcim sa o opus-

tené zvieratá, začalo Mesto Banská 

Štiavnica v letných mesiacoch roku 

2015 práce súvisiace s  vybudova-

ním „Útulku“ na Antolskej ulici (pod 

areálom zberného dvora).

Interné oddelenie v Banskej Štiavnici

Presťahovanie útulku pre zvieratá 
do nových priestorov 

Nemocnica v Banskej Štiavnici  foto Michal Kríž 	3.str.

18. január – 18. marec 2016 
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 

Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Vernisáž: 15. január 2016 o 17.00

Výstava: Shinjiho Takine 
„RICH, CHOCOLATY GOODNESS“

PRVÝ MESTSKÝ DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL

4. február 2016 
15:00–18:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B. Štiavnica

JURAJ FÁBER DANCE * KÚZELNÍK * MASKOTI 
HRY A SÚŤAŽE O CENY * SKVELÁ ZÁBAVA

Rezervácie stolov: http: //kultura.banskastiavnica.sk

Poďakovanie
Vážená pani primátorka Mgr. 

Nadežda Babiaková, dovoľte 

mi, aby som sa prostredníctvom 

Štiavnických novín čo najsrdeč-

nejšie poďakoval za preukáza-

nú ochotu riešiť viac ako desať 

rokov trvajúci problém so psím 

útulkom, ktorý bol postavený na 

Ulici E.M. Šoltésovej. Za riešenie 

s presťahovaním na Antolskú uli-

cu Vám veľmi pekne ďakujem za 

seba, ale aj za obyvateľov ulíc – 

Novomeského, Okrúhla aj E.M. 

Šoltésovej.

Poďakovanie patrí aj pani pred-

nostke Mestského úradu a  ce-

lému realizačnému kolektívu, 

ktorý sa podieľal na výstavbe 

nového psieho útulku na Antol-

skej ulici a najmä p. Kašíkovi. Zá-

verom mi dovoľte Vám popriať 

všetko dobré do nového roku 

2016, veľa zdravia, pracovných 

úspechov a rodinnej pohody. 

Ľudovít  Petrík 

– obyvateľ B. Štiavnice

Prvý 
novorodenec
Prvým novonarodeným dieťaťom 

v Banskej Štiavnici v roku 2016 

bol chlapec Samuel, ktorý prišiel 

na svet v banskoštiavnickej ne-

mocnici 1. januára o 21.50 hod. 

Jeho miery: 2720g a 47 cm. 

Svet zdraviaVoliéry pre psov  foto Michal Kríž 	3.str.

Na základe dlhodobých problémov 

a  sťažností obyvateľov bývajúcich 

v  blízkosti súčasného útulku pre 

psov nachádzajúceho sa na Ul. E.M. 

Šoltésovej,
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z programu
primátorky

11. 1.

ponuka
práce

Multifunkčné ihrisko pri 

Základnej škole Jozefa Horáka 

sprístupnené verejnosti aj 

počas zimného obdobia.

Tí, ktorí majú radi zimný šport a nech-

cú len sedieť iba pri PC a zmysluplne 

využívať voľný čas, môžu tak urobiť 

a navštíviť ľadovú plochu na multi-

funkčnom ihrisku, ktoré sa nachádza 

pri Základnej škole Jozefa Horáka, na 

Ul. Pavla Dobšinského 17 v Banskej 

Štiavnici. Deti, ale aj dospelí so svojimi 

ratolesťami, si na tejto ploche môžu 

prísť zakorčuľovať a zahrať si hokej. 

Časový harmonogram:

Korčuľovanie: 

v čase od 13:00 – 17:00 hod.

Hokej: 

v čase od 17:00 – 18:00 hod. - chlapci

Hokej: 

v čase od 18:00 – 19:00 hod. - muži

Prevádzka ihriska je otvorená aj po-

čas víkendov.

O poriadok na multifunkčnom ih-

risku sa stará správca p. Bartko. 

V prípade, že potrebujete sa nie-

čo opýtať, pokojne sa môžete na 

neho obrátiť, rád vám poradí, po-

môže. Otváracie hodiny sú závis-

lé od vhodných poveternostných a 

klimatických podmienok, preto ak 

máte záujem, radšej sa informujte o 

dostupnosti a prevádzkových hodi-

nách na tel.č.: 0905 661 979.

Michal Kríž

Multifunkčné ihrisko 

Koncom minulého roka obyvatelia 

nášho mesta isto zaregistrovali, že 

v časti Povrazník v priestoroch pri 

„Medike“ bola vymenená stará za-

stávka za novú autobusovú čaká-

reň. Mesto Banská Štiavnica zakú-

pilo nový autobusový prístrešok 

Zenith Bus s príslušenstvom. 

Úspešným uchádzačom zákaz-

ky sa stala fi rma Uniatest Trade, 

s.r.o., Žilina s ktorou Mesto Banská 

Štiavnica podpísalo Zmluvu o die-

lo. Hodnota zákazky na vybudova-

nie autobusového prístrešku spo-

lu s príslušenstvom je 2 800,-Eur 

s DPH. Aj týmto spôsobom obyva-

teľom Banskej Štiavnice a cestujú-

cej verejnosti do a z tejto časti náš-

ho mesta sa skrášlilo a skultúrnilo 

prostredie pri čakaní na autobuso-

vé spojenia.

Michal Kríž

Nová autobusová 
zastávka 

Ľadová plocha pri ZŠ J.Horáka  foto Michal Kríž

Nová autobusová zastávka pri Medike  foto Michal Kríž

Okres Banská Štiavnica

1. Konštruktér, USO, VŠ – 1 VPM; 

Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, SOU, USO – 1 VPM; Rava-

fol s.r.o., Antolská 31, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0911562980, 

e-mail: offi  ce@ravafol.sk, nástup 

ihneď

2. Klientský pracovník, p. Frim-

melová, Kammerhovská 10, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0903386940, e-mail: frimmelo-

va.andrea@uniqa.sk, USO, VŠ – 3 

VPM, nástup 1.2.2016

3. Kuchár, SOU, USO – 1 VPM; Po-

mocný kuchár, SOU, USO – 1 VPM; 

p. Dobrovičová, Penzión Na kop-

ci, Športová 781/8, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0456922325, 

0905317122, SOU, nástup ihneď

4. Obchodný manažér/repre-

zentant, 1-I.T.C-SK, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica, p. Púry, tel.: 

0902415908, e-mail: mpury@1-

-itc.sk, USO, VŠ – 2 VPM, nástup 

ihneď

5. Pilčík-strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0908283111, e-mail: luciaku-

rucova@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, 

nástup ihneď

6. Pracovník výrobného úseku, 

USO  – 1 VPM; Vodič – servisný 

technik, USO – 1 VPM; ERB – Edu-

ard Rada Breweries, s.r.o., Novozá-

mocká 2, 969 01 Banská Štiavni-

ca, p. Garaiová, tel.: 0905446901, 

e-mail: sekretariat@pivovarerb.sk, 

nástup ihneď

7. Šéfkuchár, Erb – Eduard Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 

2, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.si-

vakova@pivovarerb.sk, USO  – 1 

VPM, nástup ihneď

8. Stavebný prevádzkový elektri-

kár, PROFI centrum, s.r.o., Antol-

ská 34, 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0456921015, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

9. Stavebný dozor, USO, VŠ – 1 

VPM; Stavebný prípravár, USO, VŠ 

– 1 VPM; Slovenský vodohospo-

dársky podnik, š.p., Radničná ná-

mestie 8, 969 55  Banská Štiavni-

ca, e-mail: miroslava.malatincova@

svp.sk, nástup ihneď

10. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, 969 01 Banská Štiavni-

ca, p. Mizera, tel.: 0905521938, e-

-mail: teskont@gmail.sk,  USO  – 3 

VPM, nástup ihneď  ÚPSVaR

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.  

 Riešenie stavebných akcií pre 

rok 2016.

12. 1. 

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky fi nan-

covania zimného stretnutia tu-

ristov. 

 Riešenie problematiky poskyto-

vania zdravotnej starostlivosti. 

13. 1. 

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k príprave 

49. zimného stretnutia Klubu 

slovenských turistov.   

 Príprava materiálov a návrhov 

VZN. 

 Uskutočnilo sa slávnostné no-

voročné stretnutie samosprávy 

mesta Banská Štiavnica s pred-

staviteľmi organizácií, inštitúcií 

a fi riem pôsobiacich v Banskej 

Štiavnici.  

14. 1. 

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám. 

 Riešenie problematiky poskyto-

vania zdravotnej starostlivosti. 

15. 1.

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s veľvyslan-

com Japonska v SR J. E. Akio 

Egawa.  

 Riešenie problematiky a prípra-

va podkladov pre žiadosti o zís-

kanie fi nančných prostriedkov.

Andrea Benediktyová
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Podobné personálne 

komplikácie má viacero nemocníc 

v menších mestách. Dôkazom je aj 

na konci roka 2015 uzavreté inter-

né oddelenie v Handlovej. 

„Nemocnica bola z vážnych personál-

nych dôvodov nútená od januára 2016 

dočasne uzavrieť interné oddelenie v 

Banskej Štiavnici. Kompletná zdravot-

ná starostlivosť je zabezpečená v ne-

mocnici v Žiari nad Hronom. Pacienti 

na základe odporučenia obvodného le-

kára buď využijú dopravnú zdravotnú 

službu alebo v prípade akútneho stavu 

rýchlu zdravotnú pomoc. Znovuuvede-

nie do prevádzky je plánované na začia-

tok tohto februára. Nie je vylúčené, že 

interné oddelenie sa bude v budúcnosti 

zameriavať najmä na poskytovanie ná-

slednej starostlivosti pre chronických a 

dlhodobo chorých pacientov.“

Odpovedal Tomáš Kráľ, hovorca 

siete regionálnych nemocníc Svet 

zdravia ŠN

NOVINKY

�1.str.

Skôr ako na jar v  roku 

2015 nebolo možné začať práce rea-

lizovať na projekte „Útulok – výstav-

ba psích voliér“, nakoľko bolo najskôr 

potrebné skolaudovať a  sprevádz-

kovať nový zberný dvor. 

Nový útulok pre opustené a týrané 

zvieratá bol presťahovaný 28. de-

cembra 2015. Nachádza sa pod are-

álom zberného dvora, oproti Čis-

tičke odpadových vôd na Antolskej 

ulici. Momentálne má útulok pre 

zvieratá kapacitu 10 voliér. Ide väč-

šinou o týrané a opustené zviera-

tá, ktoré v týchto nových priesto-

roch našli svoj domov. O útulok sa 

stará Jarmila Simonidesová. Vybu-

dovanie útulku zabezpečilo Mesto 

Banská Štiavnica za pomoci za-

mestnancov. V budúcnosti sa plá-

nuje presťahovať do týchto priesto-

rov aj Občianske združenie Túlavá 

labka, ktoré tu budú mať vybudo-

vané tiež 5 voliér pre svoje zvieratá. 

Milí Štiavničania, ktorí máte vzťah 

k zvieratkám, môžete pomôcť aj vy 

tým, že donesiete staré deky, mat-

race, krmivo pre psov. Ak by ste 

mali záujem pomôcť aj s „venčením“ 

psíkov, môžete sa prihlásiť na tel.č.: 

0905 463 058. Ďakujeme za každú 

vašu pomoc a podporu.

Michal Kríž

�1.str.

Interné oddelenie v Banskej Štiavnici Jazykové 
okienko
Ako sa píše slovo KALVÁRIA.

Vlastným menom je iba názov mies-

ta ukrižovaného Ježiša Krista za 

hradbami historického Jeruzalema, 

ktorý je utvorený z latinského výra-

zu calvarium calvariae (miesto lep-

ky) a v slovenčine má podobu KAL-

VÁRIA. Podstatné meno kalvária, 

ktorým sa dnes pomenúva umelec-

ké stvárnenie výjavov z ukrižova-

nia Krista alebo návršia s takýmto 

stvárnením, nie je vlastné meno a 

píše sa s malým začiatočným písme-

nom. Za vlastné mená sa nepova-

žujú ani spojenia typu bratislavská 

kalvária, kremnická kalvária, nit-

rianská kalvária, banskoštiavnická 

kalvária, ktoré sa podľa Slovníka sú-

časného slovenského jazyka (2. zvä-

zok, písm. h-1, 2011) aj podľa Teo-

logického a náboženského slovníka 

(Štefan Vragaš a kol., Trnava 2006) 

píšu s malým začiatočným písme-

nom. Za vlastné meno považujeme 

iba názvy jednotlivých kalvárií v po-

dobe Kalvária v Banskej Štiavnici, 

Kalvária v Nitre, Kalvária v Bratisla-

ve a pod. 

Jazykovedná poradňa

JÚĽŠ SAV

Výtvarná 
súťaž 
Salamander očami detí a  mlá-

deže

Pripomíname všetkým žiakom 

MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, že termín uzá-

vierky výtvarnej súťaže Salaman-

der očami detí a mládeže je pre-

dĺžený do 1. 3. 2016.

Svoje súťažné práce s  temati-

kou Salamandrového sprievodu 

a sprievodných podujatí Salaman-

drových dní  posielajte alebo osob-

ne odovzdajte na adr: POS, Nám. 

sv. Trojice 7, 969 01 Banská 

Štiavnica (modrý dom).

Technika prác: ľubovoľná, roz-

mery: min. A4. Na zadnú stranu 

každej práce treba uviesť: Meno 

a  priezvisko autora, školu (aj ad-

resu školy), ročník. Prosíme tiež 

kontakt na vyučujúcich, resp. ro-

dičov alebo vedúcich krúžkov, kto-

rí deti na súťaž pripravovali.

Vyhodnotenie súťaže bude v mar-

ci 2016. Tešíme sa na vaše pek-

né práce. Bližšie informácie: 

Mgr.  Mária Petrová, č.t.:  0915 

819  989, mail: petrova@osveta-

ziar.sk.  POS

Presťahovanie útulku pre zvieratá 
do nových priestorov 

Aj tento rok sme sa rozhodli 

pripraviť pre vás labkovský 

kalendár na rok 2016. 

Spojili sme v ňom lásku ku psom 

(zvieratám), s láskou k nášmu mes-

tu, k Banskej Štiavnici. Spoznáte v 

ňom kalváriu, Klopačku, Starý zá-

mok, Ružovú ulicu a pod...  Veríme, 

že sa vám bude páčiť. Objednávky 

prosím zasielajte na tulavalabka@

gmail.com, 0903261807. Cena ka-

lendára je 13 eur aj s poštovným a 

balným. Výťažok z predaja pôjde na 

pomoc pre nechcené, týrané a  vy-

hodené psi/mačky. Za pomoc s prí-

pravou ďakujeme, layout: Richard 

Murgaš, grafi cké spracovanie: Pe-

ter Lalo, fotografi e: Denisa Chríbi-

ková. Tlač PMP Tlačiarne. Kontakt: 

www.tulavalabka.sk, 0903261807, 

0948297028, tulavalabka@gmail.

com.

OZ Túlavá labka

Kalendár na predaj - Banská Štiavnica 
našimi labkami

Počas jedného roka bude mať až 

vyše 100  000 pacientov možnosť 

využiť nový benefi t.

Svet zdravia spustil pre svojich pa-

cientov internetové pripojenie cez 

WiFi. Nová bezplatná služba bude od-

teraz dostupná v každej izbe na lôžko-

vých oddeleniach v  dvanástich regi-

onálnych nemocniciach a  z  pohľadu 

komfortu predstavuje nový sieťový 

štandard. Vďaka novej službe bude 

hospitalizácia v  nemocniciach Svet 

zdravia príjemnejšia. Bezdrôtové in-

ternetové pripojenie bude môcť vy-

užívať na služobné účely aj zdravot-

nícky personál. Na prvých mobilných 

medicínskych službách Svet zdravia 

už pracuje. 

Nová internetová služba je od 27. 

novembra 2015 dostupná približ-

ne pri 3 000 lôžkach nemocníc Svet 

zdravia v mestách Humenné, Svid-

ník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Tre-

bišov, Michalovce, Vranov nad Top-

ľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Par-

tizánske. Je predpoklad, že v priebe-

hu najbližšieho roka ju môže využiť až 

vyše 100 000 pacientov (internetové 

pripojenie nebude dostupné na odde-

leniach intenzívnej starostlivosti, psy-

chiatrie a neonatológie). 

Výhody dostupného internetového 

pripojenia pre pacientov na lôžkových 

oddeleniach:

- spája pacientov s rodinou napríklad 

cez videohovory,

- eliminuje pocit osamotenosti u pa-

cientov počas hospitalizácie,

- zabezpečí 24-hodinový kontakt s 

vonkajším prostredím (TV, online rá-

dio, sociálne siete),

- spríjemňuje hospitalizáciu a potlá-

ča nudu,

- umožňuje efektívne využitie času 

v prípade nevyhnutnej elektronickej 

práce z nemocnice,

- zachováva psychickú rovnováhu pa-

cientov,

- navodzuje pacientovi pozitívnu nála-

du, čo môže vplývať na zlepšenie zdra-

votného stavu,

- vytvára zdravotníckemu personálu 

priestor na využívanie nových mobil-

ných medicínskych aplikácií.

Tomáš Kráľ, 

PR & Marketing manager

Svet zdravia spustil WiFi 
internetové pripojenie pre pacientov 12 nemocníc
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Zmena od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je účinný nový zá-

kon o odpadoch (zákon č. 79/2015 

Z. z.), ktorý prináša viacero zmien 

v  oblasti nakladania s  odpadmi 

v obciach a mestách. Jednou z nich 

je zavedenie množstvového zbe-

ru drobného stavebného odpadu 

(DSO). Znamená to, že za DSO sa 

od 1.1.2016 platí podľa odovzda-

ného množstva. Takýto spôsob je 

spravodlivejší, pretože náklady za 

manipuláciu a  likvidáciu DSO zná-

šajú tí, ktorí ho reálne vytvoria 

a nerozpočítava sa medzi všetkých 

občanov mesta, ako tomu bolo do-

teraz.

Čo to vlastne je ten DSO, kde ho 

možno odovzdať a koľko sa zaň 

platí?

Drobný stavebný odpad (DSO) je 

odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou, ale-

bo pre fyzickú osobu, ktorý neobsa-

huje nebezpečné látky. Ide o  rôz-

ne odpady vznikajúce pri drobných 

prestavbách domov a  bytov, ako 

napr. obitá omietka či obklad, sta-

ré bytové jadro, vybúrané murivo, 

odrezky obkladov a  dlažby, sanita 

(umývadlá, WC, vane), zárubne či 

potrubia a pod.

DSO je potrebné priviesť na zber-

ný dvor, kde bude odvážený a občan 

zaň priamo na zbernom dvore za-

platí poplatok 0,035 €/kg. Úhradu 

je možné realizovať výlučne v hoto-

vosti určenej osobe (obsluha zber-

ného dvora), ktorá vydá občano-

vi potvrdenku o zaplatení. Sadzba 

poplatku je v zmysle dodatku č. 1 k 

VZN č. 7/2012 o miestnom poplat-

ku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Tento dodatok je 

účinný od 1.1.2016 a je zverejnený 

na stránke mesta Banská Štiavnica.

Zberný dvor sa nachádza na Antol-

skej ulici 46 (smerom na Sv. Anton), 

oproti čistiarni odpadových vôd, 

otvorený je v pondelok až piatok od 

6:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 

12:00.

Zakazuje sa ukladať DSO do sto-

jísk a okolo stojísk kontajnerov na 

odpad. Zakázané je aj ukladať kusy 

tehál, kvadier, betónu a kamene do 

zberových nádob na zmesový ko-

munálny odpad. 

Počas stavebných prác vzniká 

množstvo odpadov, ktoré sú dob-

re recyklovateľné a  nemusia skon-

čiť v zmesovom stavebnom odpade. 

Napr. rôzne obalové fólie zo staveb-

ných materiálov, kartónové krabi-

ce a  fólie z  rôznych zabudovaných 

výrobkov, plastové rúry, bandasky 

a  tiež obaly vyprodukované stav-

bármi (PET fľaše, plechovky, kon-

zervy,...). Ak pôvodca odpadu tieto 

zložky vytriedi podobne ako triedi 

iné odpady na papier, plasty, sklo, 

kovy a nápojové kartóny, toho sta-

vebného odpadu, za ktorý musí pla-

tiť, ostane podstatne menej.

Miloš Veverka, 

Technické služby m. p. 

Banská Štiavnica

Spravodlivejšie platby 
za drobný stavebný odpad

Anketa
Čo by ste popriali obyvateľom 

Banskej Štiavnice v roku 2016?

„Prajem všetkým radosť zo života, 

aby sme dokázali byť vďační za všetky 

dary a talenty, boli navzájom prajní a 

odpúšťali si. Nech s Božím požehna-

ním prinesú všetky naše kroky, myš-

lienky i skutky niečo pekné a dobré to-

muto svetu."                                  I.CH.

,,Veľa zdravia, šťastia, dobra a vzá-

jomnej tolerancie, lepšie podmienky 

pre život a viac pracovných možnosti 

pre mladých.“                                   F.G.

,,Zdravie, pokoj a  fungujúcu nemoc-

nicu, ako sa na okresné mesto patrí.“ 

                                                           D.A.

,,Lásku k svojmu mestu, ale nie kŕ-

čovito upätú na minulosť, ale sviežu, 

tvorivú, ktorá mu dovolí ďalší rozkvet. 

A k tomu potrebné zdravie a Božie po-

žehnanie.“                                  H.CH.

,,Teraz asi najaktuálnejšie, aby fun-

govala nemocnica a mala všetkých od-

borných lekárov, aby chorý človek ne-

musel chodiť po Slovensku a  prosiť, 

kde ho zoberú a kde mu pomôžu.“ 

                                                         D.O.

,,Po uplynulých sviatkoch prajem  

hlavne zdravie, aby všetko fungova-

lo ako má,  tečúcu vodu na Drieňovej,  

nemocnicu, viac serióznych pracov-

ných príležitostí, menej domorodcov 

pod vplyvom  alkoholu, petardových 

šialencov  a chudobných ľudí.“        L.P.

,,Banskoštiavničania sú dobrí a prajní 

ľudia, dokázali to už neraz, keď bolo 

treba pomôcť. Preto im aj ja prajem  

všetko najlepšie.“                           T.H.

,,Prajem všetkým Štiavničanom, ale 

aj miestnym  chalupárom, veľké srdce 

pre toto mesto a okolie, aby si vážili čo 

tu majú, pretože také unikátne miesto 

(pôvabné aj s drobnými chybičkami  

krásy) ako Banská Štiavnica, nie je ni-

kde na svete.“                                    J.L.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Technické služby, m.p., 

oznamujú obyvateľom mesta, 

že zvozy separovaného 

odpadu sa v roku 2016 usku-

točnia nasledovne:

- ul.Bernoláka, Dobšinského, Dre-

vená, Fándlyho, Hatalu, Kolpaš-

ská, Krasku, Matušku,Okrúhla, No-

vomestského, Slovanská, Staničná, 

Štúra, Šoltésovej, Trate mládeže, 

Železničiarska - každé dva týždne a 

to v dňoch: 18.01., 1.2., 15.2., 29.2., 

14.3., 29.3., 11.4., 25.04., 9.5., 

23.5., 6.6. 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 

15.08., 30.8., 12.9., 26.9., 10.10., 

24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 

19.12.

- ul. Drieňová, Kysihýbelská, Okra-

jová, Ovocná, Poľovnícka , Roľníc-

ka a Bratská č.23,24 - raz za mesiac 

a to v dňoch: 18.01., 15.2., 14.3., 

11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 30.8., 

26.9., 24.10., 21.11., 19.12.

- ul. 1. mája (č.d. 13) Antolská, Ben-

ku, Brezová, Budovateľská, Clemen-

tisa, Exnára, Horná Huta, Horáka, 

Komenského, Laskomerského, Lin-

tich, Kremenisko, Obchodná, Pov-

razník, Sytnianského, Šmidkeho, 

Špitálska -  každé dva týždne a to v 

dňoch: 19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 

30.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 

21.6., 6.7., 19.7., 2.8., 16.8., 31.8., 

13.09., 27.9., 11.10., 25.10., 08.11., 

22.11., 06.12., 20.12.

- ul. 29.augusta, Bajzu, Cintorín-

ska, Debnárika,Hronského, Hut-

nícka, Chalupku, Ilijská, Jesenské-

ho, Kollára, Krčméryho, Kríkova,  

Moyzesa, Na Mária šachtu, Na Ma-

tej štôlňu, Na Maximilián šachtu, 

Nemcovej, Obrancov mieru, nám.

Padlých hrdinov, Partizánska, Pod-

hájska, Potočná, Požiarnická, Ra-

kytová, Srnčia, Školská, Škultéty-

ho, Tajovského, Timravy, Urbánka, 

Úzka - raz do mesiaca, a to v dňoch: 

4.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 

14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.

- ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, 

Podjavorinskej, Poľnohospodár-

ska, SNP, Športová, Tótha, Údol-

ná, 8.mája, Akademická, Malé trho-

visko, Robotnícka, Novozámocká,  

Pod Troj.vrchom, Remeselnícka, 

Strieborná, Višňovského, Zigmund 

šachta – raz za mesiac a to v dňoch: 

27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5., 

22.6., 20.7., 17.8., 28.9., 26.10., 

30.11., 28.12.

- ul. Augustu, Botanická, Belianska, 

Belianske jazero, Bottu, , Dolná a 

Horná Resla, Dolná a Horná Ružo-

vá, Družicová, Gagarina, Hájik, Hel-

la, Hodžu, Hurbana, Kamenná, Ku-

kučína, Langsfelda, Licharda, Malá 

Okružná, Mierová, Michalská, Pe-

cha, Radničné nám., Staromestská, 

Staronová, Starozámocká,  Vilo-

va, Vodárenská, Výskumnícka, Pod 

Červenou studňou (Uvozná č.d. 1) -  

raz za mesiac a to v dňoch: 3.2., 2.3., 

13.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 7.9., 

5.10., 9.11., 7.12.

- ul.1.mája (Rákayová, Mýto), Klin-

ger, Kyrmezzera, Bočná, Katova, 

Spojná, Zvonova, Farská, Hollého, 

Göllnerovej-Gwerkovej, Palárika, 

Záhradná, Úvozná (mimo č.d.1), 

Nad Rozgrundom, Kutnohorská, 

Mikovýniho, Václavekovej – raz za 

mesiac a to v dňoch: 20.1., 17.2., 

16.3., 20.4., 18.5., 15.6., 21.7., 

18.8., 14.9., 12.10., 23.11., 21.12.

Prosíme o vyloženie vriec do 7,00 

hod. V prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoč-

ní v náhradnom termíne, o ktorom 

vás budeme včas informovať.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Zvozy separovaného zberu 
v roku 2016

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, 

že v  období od 1.1.2016 do 

31.1.2016 bude z prevádzkových 

dôvodov zatvorené Interné od-

delenie Nemocnice Banská Štiav-

nica. V tomto období je potrebné 

v  akútnych prípadoch volať RZP 

č.155, prípadne navštíviť LSPP 

v Žiari nad Hronom alebo vo Zvo-

lene. 

Za pochopenie ďakujeme. 

Vedenie spoločnosti 

Svet zdravia, a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Putovná výstava grafi ckých 

diel japonského umelca 

Shinjiho Takine.

Veľvyslanectvo Japonska v Sloven-

skej republike si Vás s radosťou do-

voľuje informovať o  putovnej vý-

stave grafi ckých diel japonského 

umelca, pána Shinjiho Takine. Vďa-

ka spolupráci so Žilinským samo-

správnym krajom, Mestom Ban-

ská Štiavnica, Japonským centrom 

a  Ružomberským kultúrnym ser-

visom, budú mať návštevníci mož-

nosť prezrieť si výstavu až v  troch 

slovenských mestách – v  Banskej 

Štiavnici, Ružomberku a  Bratisla-

ve. Pevne veríme, že táto výstava 

pomôže prehĺbiť záujem a pochope-

nie Japonska a jeho kultúry Slovák-

mi, a ukáže krásu grafi ckého ume-

nia tak, ako ho vidí a cíti japonský 

umelec žijúci na Slovensku.

O umelcovi:

Pán Shinji Takine ukončil v  roku 

2008 magisterské štúdium na Aichi 

University of Education. Absolvo-

val študijný pobyt na katedre grafi -

ky Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave u prof. D. Kállaya. Od 

roku 2008 žije na Slovensku a venu-

je sa tvorbe grafi ckých diel a orga-

nizovaniu výstav. Na Slovensku vy-

stavoval napr. v Rožňave (2010), na 

Bratislavskom hrade (2011), v Me-

dzinárodnom dome umenia pre 

deti Bibiana (2012, v rámci výsta-

vy „Z ruky do ruky“) alebo v Topoľča-

noch (2015).

O výstave:

Nosnou témou výstavy „Rich, Cho-

colaty Goodness“ je „potenciál stopy“. 

S pojmom stopa sú bytostne spä-

té viaceré dôverne známe aspek-

ty japonskej kultúry. V štruktúre 

diel prezentovaných na výstave sa 

tak autor skryto snaží uchopiť také 

umelecké výzvy, aké ponúka naprí-

klad originalita gjotaku (rybia tlač), 

dvoj a trojrozmernosť origami alebo 

metamorfózy znakov kanji.

Titul výstavy „Rich, Chocolaty Good-

ness“ odkazuje na delikátny pôžitok 

z čierneho tušu odtlačeného na ja-

ponský papier ganpi. Názov však 

prvotne pochádza z novely Th oma-

sa Pynchona „Th e Cring of Lot 49“ vy-

danej v roku 1966, v ktorej sa tento 

zvrat používa ako symbol pre pred-

stavy o pôvode i ako symbol rozlo-

ženia a znovuvytvorenia pôvodu. 

To sú prvky nevyhnutné práve pre 

tvorbu špecifi ckej formy tlače, kto-

rej sa autor venuje. Na tejto výstave 

tiež názov slúži ako akýsi návod na 

dešifrovanie a pochopenie potenci-

álu stôp.

Čierny tuš na japonskom papieri. 

Ťah štetca a ťah štetca. Slovensko a 

Japonsko.

Autor verí, že stopy zo stretu vecí 

z odlišných časov a odlišných kom-

pozícii budú každému z návštevní-

kov pripomínať rôznorodé podoby 

„Rich, Chocolaty Goodness“. 

Termín konania: 8. január – 18. 

marec 2016, streda – piatok: 11.00 

– 16.00, sobota: 13.00 – 16.00

Vernisáž: 15. január 2016 o 17.00 

hod.

Miesto konania: Kultúrne cen-

trum Mesta Banská Štiavnica, 

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Organizátori: Veľvyslanectvo Ja-

ponska v Slovenskej republike v 

spolupráci s Mestom Banská Štiav-

nica

Vstupné: vstup voľný.

RM

„Rich Chocolaty Goodness“

Japonský umelec Shinji Takine  foto zdroj internet 

13.1. Kino: Ako baník k  zlatu pri-

šiel. Prvá banskoštiavnická fi lmová 

rozprávka. Kino Akademik, 18:30, 

vstupné 2 €.

13.1. Lucia Jakubcová: Všetko o Fa-

cebooku. Prednáška bude trvať asi 2 

h, s prestávkou uprostred.

V chillout zóne detský kútik pre ma-

miny a ich deti. Luft Coworking, 

18:00.

15.1. Vernisáž výstavy: Shinjiho Ta-

kine „Rich Chocolaty Goodness“  Kul-

túrne centrum, 17:00.

15.1. Potulky juhom Afriky IV al. 

Smelý Náco v  Afrike. Prednáška 

s besedou. Vinocentrum, 17:00

15.1. Resurrection w. Cause 4 Con-

cern. Pražovňa, 21:00

16.1. Zima v  Salamandre: Škoda 

Snow Show. Viac info na salaman-

dra.sk. Salamandra Resort, Horný 

Hodrušský tajch, Hodruša-Hámre

16.1./23.1. Terra Permonia

Počas januára a februára sú dielnič-

ky otvorené každú sobotu, 13:00-

17:00.

16.1. Dokumentárny fi lm: Želez-

ník: Miesto s baníckou históriou, 

kde zastal čas. Premietanie doku-

mentu a prezentácia fotografi í “z 

podzemia” od Ľuba Lužinu. Kultúrne 

centrum, 17:00.

22.1. Basie Frank Band. Spieva Bar-

bora Švidraňová. Trotuar cafe, 20:00

29.1. Divadlo: Nevyliečiteľní. Di-

vadlo Pivovaru ERB, 19:00

30.1. Zima v Salamandre: Tradičná 

zabíjačka s top šéfkuchárom Ľubom 

Herkom. Salamandra resort, Hod-

ruša-Hámre.

30.1. Sokoliarstvo na britských 

ostrovoch. Hosť večera Bob Dalton, 

vydavateľ časopisu Th e World of Fal-

conry a  autor kníh o  sokoliarstve. 

Cosmopolitan-vežička, 15:00.

30.1. Koncert: Ivan Mihok Band - 

Vrana na stožiari. Kaviareň Divná 

pani, 20:00

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Ročenka o dejinách baníctva 

a hutníctva

Dňa 18.12.2015 sa v  priestoroch 

Slovenského banského archívu 

v  Banskej Štiavnici konala prezen-

tácia ročenky ,,Montánna história 7“, 

na ktorú som sa ako člen Redakč-

nej rady prišiel pozrieť. Na danej 

prezentácii nám povedali históriu 

baníctva a hutníctva v našich ban-

ských mestách, na Slovenku a Euró-

pe. Tieto publikácie vychádzajú od 

roku 2008. Knihy vydáva Slovenská 

spoločnosť pre sociálne a hospodár-

ske dejiny, o.z... 

Tejto prezentácie sa zúčastnili aj 

členovia redakčnej rady: PhDr. Mi-

kuláš Čelko, Mgr. Mi-

roslav Lacko, PhD. 

a  Mgr. Peter Koneč-

ný. Okrem uvede-

ných členov sa pre-

zentácie zúčastnili 

aj Eugen Kladivík, 

Lukáš Jachim a Lu-

káš Patero. Zostavo-

vateľom ,,Montánnej 

histórie“ je Mgr. Mi-

roslav Lacko, PhD.. 

Bolo to príjemné po-

sedenie, načerpanie 

,,oklieštenej“ histórie 

baníctva a hutníctva, 

za ktoré ďakujem. 

Filip Golian

Montánna história 7

Miesta s baníckou his-

tóriou, kde zastal čas 

16.1.16, 17:00, Kultúrne centrum. 

OZ Skryté poklady Slovenska a Fo-

toklub Blur v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica vás pozývajú na 

dokumentárny fi lm "Železník" a do 

útrob Štiavnických vrchov, kam nás 

zavedú fotky Luba Lužinu „Hodruš-

ských hlbín“. 

Organizátori
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Hünenberg sa nachádza vo 

švajčiarskom kantóne Zug 

na úpätí Álp medzi jazerom 

Zugersee a riekou Reuss. 

Vzdialené je od Banskej Štiavni-

ce približne tisíc kilometrov, čo nie 

je práve blízko. Po ceste sa však ne-

nudíte a máte neustále načo pozerať 

a kochať sa prevažne hornatou kra-

jinou.

Kúsok miestnej histórie. V  roku 

1173 bol prvýkrát spomenutý šľach-

tický rad rytierov Hünenberg. Táto 

vznešená šľachta bola najdôležitej-

šou v  kantóne Zug a  k  ich najväč-

šiemu rozmachu došlo v 13. storočí. 

Medzi málo pamiatok v meste patrí 

zrúcanina hradu, ktorý bol v  ich 

vlastníctve. Historickými klenotmi 

sú aj gotický kostol St. Wolfgang 

s  freskami a  vežičkou, ktorá je od 

roku 1486 považovaná za najkrajšiu 

vo Švajčiarsku. Kúsok od kostola sa 

nachádza historická zrekonštruova-

ná reštaurácia Rössli. Medzi pamäti-

hodnosti patrí aj malebná Vinárska 

kaplnka nad vinicami.

Hünenberg leží v nadmorskej výške 

451 m.n.m. a rozloha mesta je viac 

ako 18 km2. Mesto sa delí na nie-

koľko častí, a  to Hünenberg Dorf, 

Hünenberg See, Unterhünenberg a 

priemyselnú zónu Bösch/Rothus. 

Počet obyvateľov je 9.104 k 31. ja-

nuáru 2015. Tento počet obyvate-

ľov je v  histórii Hünenbergu naj-

vyšší. Pre príklad v roku 1771 bolo 

obyvateľov len 812 a v roku 1980 to 

bolo 4.105 a v  roku 2010 viac ako 

dvojnásobok 8.581. Mesto v posled-

nom období viackrát získalo ocene-

nie ako najlepšie miesto na bývanie 

vo Švajčiarsku.

Školstvo je na vysokej úrovni a do-

kopy sa tu nachádza päť školských 

objektov a  10 

škôlok. Z toho 

je jedna zák-

ladná škola so 

škôlkou, ktorú majú spoločnú so su-

sedným mestom Cham a patrí me-

dzi najmodernejšie vo Švajčiarsku. 

Dokopy je v súčasnosti 1.150 žiakov 

učí ich 130 učiteľov v  66 triedach. 

Hudobnú školu navštevuje 900 žia-

kov.

Nezamestnanosť je na úrovni 2,3%, 

čo je pod celkovým priemerom Švaj-

čiarska. Firiem sa tu nachádza 1.166 

a zamestnancov 6.267. Ešte pre za-

ujímavosť - rátajú sa tu aj gazdovské 

dvory a tých je 56.

Vierovyznanie prevažuje rímskoka-

tolícke (58,5%) a nasleduje reformo-

vané evanjelické (17,9). Bez vierovy-

znania je 17% a  iné náboženstvo 

6,6%

Mikuláš Pál

Partnerské mesto Hünenberg

V dňoch 7. a 8. januára 2016 

sa v našom meste uskutočnila 

Trojkráľová zbierka na pomoc 

ľuďom v núdzi, ktorú zorgani-

zovala Charita sv. Veroniky a 

skupina dobrovoľníkov.

Veľká sála Kultúrneho centra sa po-

čas týchto dvoch dní zmenila na 

chrám ľudskosti a lásky, do ktoré-

ho prúdili jednotlivci i celé rodiny, 

aby darovali teplé oblečenie, obuv, 

prikrývky, školské i kuchynské po-

treby, knihy, hračky, ale aj trvanlivé 

potraviny. Tu ich privítali sympatic-

kí dobrovoľníci, ktorí darované veci 

triedili a ukladali podľa druhu a veľ-

kostí, no popri práci si našli čas aj 

na milé novoročné prianie, či krát-

ky rozhovor.

Na otázku, ako hodnotí Trojkráľo-

vú zbierku z pohľadu organizátor-

ky pani Mária Laššáková, mi po-

vedala s vrúcnym dojatím v hlase: 

,,Bolo to nádherné. Ďakujem všetkým, 

ale najmä dobrovoľníkom, lebo je to 

v prvom rade o nich, od samého začiat-

ku, až do konca. Rezonuje vo mne a do 

tejto chvíle ma hreje pocit, že som stre-

tla toľko úžasných ľudí, pretože ja sama 

nemám silu, aby som robila takéto veľ-

ké veci. Oni mi ju dávajú. Ľudia natoľ-

ko vyzretí srdcom, že dokážu pomáhať 

iným. Intuitívne som cítila, že dávajú 

oveľa viac, než len fyzickú prácu, či vec-

né dary. Vytvorila sa medzi nami vzác-

na súhra. Láska prúdila sálou a hroma-

dila sa ako poklad, z ktorého si potom 

spolu s darovanými vecami odnášali tí, 

čo ju najviac potrebujú.“

Na druhý deň prichádzali jednotliv-

ci a rodiny, ktorým bola táto zbier-

ka určená, aby si vybrali, čo potre-

bujú. No položme si ruku na srdce, 

koľkí dokážu prekonať tú krehkú 

pomyselnú hranicu hrdosti a prijať 

takýto milodar? ,,Áno,vieme o mno-

hých ľuďoch, ktorí by potrebovali našu 

pomoc, ale nie je pre nich ľahké stotož-

niť sa so skutočnosťou, že sú chudobní 

a priznať to takto ,,verejne“. Aj keď naši 

dobrovoľníci sú  nadmieru chápaví, lás-

kaví a diskrétni, vedela by som si pred-

staviť odovzdávanie pomoci inou for-

mou, napríklad tak, aby ľudia s dôverou 

v srdci prichádzali do našej charity v ur-

čitých otváracích hodinách, kde by si 

úplne anonymne v pokoji a tichosti vy-

brali čo potrebujú, ale na to by sme po-

trebovali vyhovujúce priestory. Verím, 

že v spolupráci s mestom sa nám podarí 

nájsť  riešenie.“dodala s nádejou pani 

Laššáková.

Charita svätej Veroniky v  Banskej 

Štiavnici bola založená 7.4.2015 

ako nezisková organizácia za úče-

lom poskytovania sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti. Svätá 

Veronika podľa evanjelií sprevádza-

la Ježiša Krista počas krížovej cesty 

na Golgotu. Keď  videla, že Kristo-

va tvár je zmáčaná krvou a potom, 

sňala si z krku šatku (lat. sudarium)

a podala mu ju, aby si mohol tvár 

utrieť. On ju s láskou prijal...

Janka Bernáthová

Trojkráľová zbierka požehnaná láskou

Dobrovoľníci v Kultúrnom centre  foto Janka Bernáthová 

Burza s ušľachtilým 

zámerom

V sobotu 12. decembra sa v Kul-

túrnom centre uskutočnila Burza 

šatstva „Predaj, vymeň, daruj…“ Po-

čas celého dňa prinášali ľudia rôz-

ne druhy oblečenia, obuvi i bižuté-

rie so zámerom nejaký ten kúsok 

predať, vymeniť, no väčšinou da-

rovať. Šatstvo, ktoré už niekto ne-

potrebuje, je najjednoduchšie vy-

hodiť, ale desiatky ľudí pretriedili 

svoje skrine a šatníky, aby priniesli 

množstvo oblečenia, lebo si v ten-

to predvianočný čas uvedomovali, 

že to, čo oni už nepotrebujú, môže 

byť užitočné pre iných. Tak ako vša-

de, aj v našom meste sú rodiny, 

ktoré žijú na hranici biedy a v ich 

skromných podmienkach je tep-

lý kúsok oblečenia darom, ktorý si 

vážia. Dôkazom toho bolo aj množ-

stvo ľudí, ktorí si postupne chodili 

vyberať to, čo potrebujú. Najväčší 

„dopyt“ bol po teplých vetrovkách, 

kabátoch, nohaviciach a dokonca i 

topánkach, ktorých bolo málo. Os-

tatné oblečenie pomôže Charite sv. 

Veroniky v Banskej Štiavnici, ktorú 

vedie p. Mária Lašáková. Podujatie 

s ušľachtilým zámerom zorganizo-

vala Živena v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica. Veľké poďakova-

nie patrí všetkým darcom, ale naj-

mä predsedníčke Živeny Renátke 

Taligovej a ochotným Živeniarkam 

za vzácny čas, energiu a empatiu 

prejavenú počas podujatia, ktoré 

chcú zorganizovať aj v budúcom 

roku.                        Janka Bernáthová

Šachy
3. liga v šachu skupina C2

5. kolo. ŠK Magnezit Jelšava B 

- Opevnenie Klopačka Banská 

Štiavnica 3:5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali 

Kuchyňa, Prekopp, Hrivnáková 

a Majsniar, remizovali Toma a T. 

Hudec.

VI. liga C21

4. kolo. Opevnenie Banská Štiav-

nica B - Slovan Modrý Kameň 4:4

Za Banskú Štiavnicu vyhral 

Husarčík, remizovali Hipszki, T. 

Hudec, Šurka, Jancsy, Bosák a Ci-

buľa.

ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK Mest-

ské lesy Kremnica 5:3

ŠK Garde CVČ Detva B - ŠK Če-

bovce B 2:6

ŠK Bátka - ŠK Slovan Hrnčiarske 

Zalužany 4:4

Standa Kuchyňa
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Kto ťa poznal, 

ten pozná našu 

bolesť. Ten vie, 

čo sme stra-

tili. To, že čas 

rany zahojí je prázdny klam. 

Čím viac čas ubieha, tým viacej 

chýba nám.“ Dňa 11.1.2016 

sme si pripomenuli 5. výro-

čie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, starého otca 

Jozefa Šušku. 

S láskou spomínajú 

manželka, dcéry, zať a 

vnuci Jakubko, Jurko, 

Peťko a Tomáško

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok Vás pozýva na zasad-

nutie vzdelávacej sekcie „Utorkové 

popoludnie“ baníckeho spolku, kto-

ré sa uskutoční v piatok 15. janu-

ára 2016  o 17,00 hod. vo Vino-

centrume v objekte Kammerhofu 

v Banskej Štiavnici.

Program:

- Prednáška Ing. Richarda Kaňu 

„Potulky juhom Afriky 2015“

Richard Kaňa, predseda spolku

Poďakovanie
Všetkým záhradkárom prajeme 

všetko najlepšie v roku 2016. Veľa 

zdravia, šťastia a božieho požeh-

nania a veľa úspechov pestovaní 

svojej úrody a výpestkov, aby ste 

sa mohli tešiť z bohatej úrody. To 

vám praje Výbor Zväzu záhradká-

rov v Štefultove. Ďakujeme všet-

kým aktívnym členom aj nečle-

nom a hlavne sponzorom, ktorí sa 

podieľali na rozvoji a činnosti zá-

hradkárskej organizácie v Šteful-

tove. 

SZZ-ZO v Štefultove

Na konci každého kalen-

dárneho roka prebieha 

v organizáciách ako aj rôznych 

inštitúciách hodnotenie svojej 

práce a činností. 

Nie je to inak ani v našej ZO Únie 

nevidiacich a  slabozrakých v  Ban-

skej Štiavnici. Dňa 2. decembra sa 

zišlo 24 členov našej ZO v Penzió-

ne pod Sitnom na Počúvadlianskom 

jazere, aby sme zhodnotili našu čin-

nosť a  tiež si zostavili plán na rok 

2016. Toto stretnutie sa konalo za 

prítomnosti dvoch našich hostiek 

predsedníčky Krajskej rady Mgr. 

Dagmar Filadelfi ovej a tajomníčky 

KR Alexandry Muránskej. Po príví-

taní hostí bola prednesená hodno-

tiaca správa, z ktorej vyplynulo, že 

členovia našej ZO sa spolu stretli 11 

x s  priemernou účasťou 16 členov 

na jednu akciu.

Potom sa ujali slova naši hostia, 

kde mali členovia možnosť pýtať sa 

na rôzne veci (vybavenie odborné-

ho lekára, pomoc pri nácviku seba-

obslužnosti) a tiež sme dohodli, že 

v roku 2016 usporiadame 1-dňovú 

predajnú výstavu pre zrakovo po-

stihnutých obyvateľov z  Banskej 

Štiavnice a jej okolia.

Po hlavnom programe sme mali 

slávnostnú časť. Nakoľko v  našej 

ZO v  tomto roku oslávilo okrúhle 

výročia narodenia 7 našich členiek, 

tak sme im gratulovali malými, ale 

o  to milšími darčekmi. Potom na-

sledoval slávnostný obed a posede-

nie s kultúrnym programom, ktorý 

si pripravili sami naši členovia. Na 

úvod nám zarecitovala báseň Mil-

ka Cútová, po nej zaspievali naše 

Jašteričky ľudové piesne, scénku 

predviedli Anka a Milan Debnárov-

ci a staré štiavnické piesne nám za-

spieval Miloš Prokein. Všetci naši 

členovia priniesli zákusky a  slané 

pečivo a pri družnej zábave sme od-

chádzali z Počúvadla až poobedňaj-

ším autobusom.

Touto cestou chcem poďakovať Pet-

rovi Ernekovi za poskytnutie chaty 

na toto stretnutie, Lucke Gregušo-

vej za milú ochotu obsluhovať nás 

a  kuchárkam za dobrý obed. Tiež 

musím poďakovať Jurajovi Šuško-

vi - SZČO (elektroinštalačné prá-

ce), Jánovi Pačesovi, majiteľovi ob-

chodu Alcolm, Mirovi Blahútovi, 

majiteľovi Farby – laky na Križo-

vatke a tiež p. Jančíkovi a Ruža, ma-

jiteľom pekárne Anton-Antol za ich 

sponzorské dary.

Helena Šušková

predsedníčka ZO

Slávnostná výročná schôdza ZO ÚNSS 
č.61 v Banskej Štiavnici

Dňa 12.12.2015 sa široká 

verejnosť rozlúčila v Dome 

smútku v Slovenskej Ľupči 

s Ing. Petrom Moravitzom, 

významnou osobnosťou 

hutníctva neželezných 

kovov na Slovensku, členom 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku 

a čestným členom Maďarskej 

baníckej a hutníckej spoloč-

nosti, ktorý opustil tento svet 

6.12.2015 vo veku nedožitých 

88 rokov svojho života. 

Narodil sa 11.1.1928 v  Bratisla-

ve, dlhé roky býval v Žiari nad Hro-

nom, neskôr sa presťahoval do Slo-

venskej Ľupče a  poslednú časť 

svojho života prežil prevažne v Ban-

skej Štiavnici. Stredné všeobecné 

vzdelanie získal v roku 1944 absol-

vovaním reálneho gymnázia vo svo-

jom rodisku.  Po maturite študoval 

na Technickej univerzite Vysokej 

školy technickej v  Budapešti, kto-

rej absolvovaním v roku 1948 získal 

titul „ inžinier“ s chemicko-techno-

logickou odbornosťou. Po ukonče-

ní vysokoškolského štúdia sa vrátil 

na Slovensko a jeho prvým zamest-

návateľom bol závod na výrobu hli-

níkového prášku pre vojenské úče-

ly v Slovenskej Ľupči. Po zastavení 

prevádzky uvedeného závodu z dô-

vodu havárie, sa v roku 1953 za-

mestnal v novom závode na výrobu 

hliníka Žiari nad Hronom. Tu praco-

val 25 rokov na oddelení technickej 

kontroly, kde sa postupne vypraco-

val na vedúceho oddelenia. Neskôr 

bol vymenovaný do funkcie vedúce-

ho obchodno-technických služieb, 

ktorú zastával až do odchodu na 

dôchodok v roku 1988. Počas svoj-

ho aktívneho zamestnania využíval 

svoje jazykové znalosti z maďarské-

ho jazyka ako zástupca Českoslo-

venských kovohút pri rokovaniach 

s maďarským hlinikárenským prie-

myslom, keďže od roku 1953 sa ma-

ďarský bauxit začal dodávať do hli-

nikárne v  Žiari nad Hronom. Po 

odchode na dôchodok začal praco-

vať ako zástupca maďarských hli-

nikární pre Českú a  Slovenskú re-

publiku, v ktorej funkcii bol ešte aj 

donedávna činný. Jeho mimopra-

covná činnosť bola venovaná hlavne 

Maďarskej baníckej a hutníckej spo-

ločnosti  a  Banskoštiavnicko-hod-

rušskému baníckemu spolku. Oso-

bitne je potrebné vyzdvihnúť jeho 

dlhoročné zabezpečovanie účasti 

maďarských priateľov na Salaman-

drových dňoch v Banskej Štiavnici. 

Bol taktiež dlhoročnou  spojkou ba-

níckeho spolku s Maďarskou baníc-

kou a hutníckou spoločnosťou v Ta-

polci, s ktorou mal banícky spolok 

od roku 2001 uzavretú ofi ciálnu do-

hodu o  spolupráci. Pri príležitosti 

85- ročného jubilea mu bolo v roku 

2013 udelené spolkové vyznamena-

nie „Za zásluhy“ s poradovým číslom 

28. V mladosti sa angažoval aj v ob-

lasti motorizmu, keď v  roku 1954 

bol iniciátorom založenia Automo-

toklubu v Žiari nad Hronom a sám 

bol aj motocyklovým pretekárom 

v cestných rýchlostných pretekoch. 

Počas 12 ročnej aktívnej športovej 

činnosti sa vypracoval medzi po-

predných pretekárov ČSR v rých-

lostných pretekoch a  na domácich 

a  zahraničných pretekoch získal 

70 vencov a  veľké množstvo cien. 

Smútočné príhovory na poslednej 

rozlúčke predniesli Ing. Macák, sta-

rosta Slovenskej Ľupče, Ing. Dur-

bák, Dr. Pataki a Ing. E. Sombathy. 

„Zdar Boh!“ 

Milan Durbák

Za Ing. Petrom Moravitzom

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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Už šiesty rok v meste Banská 

Štiavnica funguje 4. oddiel 45. 

skautského zboru. 

Skautov je čoraz viac a užívajú si nie 

len vlastný program, ale tiež sa za-

pájajú do života mesta. Hoci 45. 

zbor Posledného spojenectva pôso-

bí vo Veľkom Záluží pri Nitre, jeho 

4. oddiel Erebor vznikol tu, v Ban-

skej Štiavnici, a obohacuje život 

všetkých detí a mladých ľudí, ktorí 

sa stali jeho členmi. Skauting je ce-

losvetové hnutie mladých ľudí, kto-

ré sa snaží o výchovný program na 

všestranný rozvoj osobnosti mladé-

ho človeka. Deti sa môžu zapojiť do 

skautingu od prvej triedy základ-

nej školy, a tak sú od malička vede-

né k dobrodružnému životu skauta. 

Skauti sa združujú v družinách ako 

najmenších bunkách, ktoré sú dele-

né na chlapcov a dievčatá. Viac dru-

žín spoločne tvorí oddiel a viac od-

dielov zbor. Skauti sa takto učia žiť 

ako členovia určitého systému a spo-

ločenstva. Skauting však nie je len o 

zbieraní bobríkov, ako sa to všeobec-

ne traduje. Je o priateľstve a spoloč-

ných dobrodružstvách o akých sa ni-

komu z nás ani nesnívalo, kým sme 

nespoznali skauting. Spoločne po-

súvame svoje hranice a popri tom, 

ako si užívame zábavný a napína-

vý program rôznych výprav a naj-

mä letných táborov, budujeme svo-

je schopnosti a osobnosti bez toho, 

že by sme si to zvlášť všímali. Užíva-

me si kopec zábavy, či už v pravidel-

nom živote družín, alebo na rôznych 

iných akciách oddielu a zboru. Kaž-

dý školský rok zavŕšime nezabudnu-

teľným letným táborom, ktorý trávi-

me v prírode v indiánskych tee-pee. 

Starší vždy pripravujú program pre 

mladších a mladší sú vždy vedení 

tak, aby aj oni čoskoro vedeli vytvo-

riť ešte lepší program. Oddiel Erebor 

sa v roku 2015 opäť rozrástol o nové 

deti. V súčasnosti ho tvorí 9 družín 

– najstaršie roverské družiny: Zlato-

kopi (chlapci) a Elentári (dievčatá); 

skautské družiny: Permoníci (chlap-

ci), Drozdajky (dievčatá), Hadíci 

(chlapci), Bystrušky (dievčatá) a Di-

kobrazy (chlapci); ďalej Orli (chlapci) 

ako družina vĺčat a Snežienky (diev-

čatá) ako družina včielok. Dohroma-

dy tento rok oddiel tvorilo ofi ciálne 

65 ľudí, no v skutočnosti nás je viac 

ako 70. Aj tento rok skauti 4. oddie-

lu prežili najaktívnejšie ako sa dalo a 

tiež sa podieľali na živote mesta. Z 

oddielových akcií možno spomenúť 

karneval, lezenie na Sitne, niekoľko 

výprav "Mikulášsky a Vianočný večie-

rok". Zo zborových akcií to bola na-

príklad Skautská zimná olympiáda, 

Skautská svätá omša a letný tábor 

Cesta okolo sveta. Niekoľko skau-

tov sa zapojilo aj do medzizborových 

a celoslovenských skautských akcií 

ako napríklad Biela stuha, Skautský 

futbal, Soaré alebo Radcovský kurz. 

Mestu sme pomohli napríklad počas 

Salamandrových dní alebo pri Mi-

kulášskom programe v Kultúrnom 

centre. Taktiež sme opäť priniesli a 

roznášali Betlehemské svetlo a ko-

ledovali v rámci Dobrej noviny, kde 

sme zbierali peniaze na rozvojové 

projekty v Afrike. Všetky tieto tohto-

ročné akcie by sme však nemohli 

uskutočniť bez mnohostrannej pod-

pory, ktorú si veľmi ceníme a tou-

to cestou za ňu chceme poďakovať. 

V prvom rade nás podporujú rodi-

čia a rodiny všetkých našich členov, 

mnohí z nich aj fi nančne a mate-

riálne. Taktiež nám veľmi pomoh-

la pani primátorka Mgr. Nadežda 

Babiaková svojím materiálnym da-

rom, mestské lesy Banská Štiavnica 

ako aj pekáreň Anton Antol. Ďaku-

jeme všetkým za podporu každého 

druhu a tešíme sa na spoluprácu aj v 

roku 2016! Ak ste tak ešte nespravi-

li, neváhajte aj svoje deti prihlásiť ku 

skautom. 4. oddiel Erebor vám želá 

šťastný a pohodový rok 2016! 

Štefan Dudák

4. oddiel Erebor, Banská Štiavnica

Evanjelický a. v. kostol je 

známy nielen svojou jedi-

nečnou architektúrou, ale aj 

tým, že sa v ňom konajú počas 

celého roka rôzne podujatia v 

spolupráci s POS, strediskom 

v Banskej Štiavnici , pod 

vedením Mgr. Márie Petrovej 

a v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica.

Sezónu v  našom kostole sme za-

hájili už 29. mája, tak ako to bolo 

aj v uplynulých rokoch celosloven-

ským  podujatím „Noc kostolov“. Toto 

podujatie bolo zahájené otvorením 

výstavy mineralogických vzoriek 

z bývalého Evanjelického lýcea, za-

požičaných od Slovenského banské-

ho múzea v Banskej Štiavnici, ktoré 

je ich vlastníkom. Táto výstava bolo 

vyinštalovaná v priestoroch za kos-

tolom a  jej vernisáž navštívilo viac 

ako 183 návštevníkov - Štiavniča-

nov a návštevníkov Banskej Štiavni-

ce. Náš kostol v tomto roku navští-

vilo celkom 5247 osôb z toho bolo 

596 evanjelikov. Toto číslo sa delí na 

Slovákov, ktorých bolo 3791 osôb 

a zahraničných 1456 hostí z 30 kra-

jín. Najviac návštevníkov bolo zo 

Slovenska, potom nasledovalo Čes-

ko, Maďarsko, Rakúsko a Anglicko. 

Tohto roku navšívili náš kostol aj 

hostia z Austrálie, Iraku, Th aiwanu, 

Austrálie, tiež Írska, Nórska a Kana-

dy. Tohto roku nás navštívili evan-

jelici a.v. z Maďarska, Poľska a Ne-

mecka. Zo známych slovenských 

umelcov nás navštívil operný spe-

vák pán Malachovský s manželkou 

Ivetou. Za celé obdobie otvorenia 

kostola si mineralogické zbierky na 

výstave prezrelo 310 návštevníkov.

Helena Šušková

Návštevníci Banskej Štiavnice 
aj v Evanjelickom a. v. kostole v roku 2015

Skautský zbor  foto archív autora

Príjemné 
prekvapenie
Vždy, keď navštívim mesto 

Banská Štiavnica, tak nás nie-

čím pekným prekvapí. Aj v let-

nom a  jesennom období sú 

krásne podujatia, na ktoré sa 

vždy so známymi veľmi teší-

me. Teraz sme boli očarený 

krásnym ohňostrojom plných 

farieb, naozaj organizátori si 

dali záležať. Na námestí bola 

dobrá nálada, skvelá atmosfé-

ra a  príjemní ľudia. Každý si 

želal len to dobré a aj my všet-

ci to prajeme aj tomuto mestu 

a organizátorom skvelých pod-

ujatí na rok 2016.

Návštevníci mesta

Literárny večer 
v Štokholme
V  sugestívnej atmosfére týžd-

ňa udeľovania Nobelových cien 

sa 8. decembra 2015 uskutoč-

nil v  Štokholme literárny ve-

čer, na ktorom sa  predstavila 

so svojou tvorbou banskoštiav-

nická prozaička Rút Lichnero-

vá a  básnik, dramatik a prekla-

dateľ Milan Richter. Literárny 

večer otvoril veľvyslanec Slo-

venskej republiky vo Švédsku 

Jaroslav Auxt. Rút Lichnero-

vá čítala zo svojho najnovšie-

ho románu Hostina, Milan 

Richter básne z  rôznych ob-

dobí svojej tvorby. Herci što-

kholmských divadiel Hans 

Wigren a  Maria Hjalmarson, 

inak členovia Spoločnosti pria-

teľov Milana Rúfusa vo Švéd-

sku, prečítali texty našich au-

torov vo švédskom preklade. 

Literárneho večera sa osobne 

zúčastnil  jeden z  najvýznam-

nejších európskych spisovate-

ľov a dramatikov  súčasnosti 

Per Olov Enquist, ktorý spo-

lupracoval s  Ingmarom Bar-

gamnnom, u  nás napr. známy 

historickým románom Náv-

števa osobného lekára. Tvor-

ba našich autorov aj rozhovor 

so švédskym dramatikom za-

ujali publikum, čo sa prejavilo 

intenzívnou pozornosťou po-

čas celého večera a zaznelo vo 

vyjadreniach zúčastnených pri 

záverečnom pohostení, ktoré 

poskytlo Slovenské veľvysla-

nectvo vo Švédsku.                   ŠN
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 15.1. o 18:30 hod.Piatok 15.1. o 18:30 hod.

JOYJOY

Životopisný/Komédia/Dráma, USA, Životopisný/Komédia/Dráma, USA, 
2015, 124 min., vstupné: 4,00 €. Film 2015, 124 min., vstupné: 4,00 €. Film 
podľa skutočnej udalosti popisuje cito-podľa skutočnej udalosti popisuje cito-
vo podmanivú cestu ženy, ktorá je tvr-vo podmanivú cestu ženy, ktorá je tvr-
do odhodlaná udržať svoju výstrednú do odhodlaná udržať svoju výstrednú 
a dysfunkčnú rodinu pohromade tvá-a dysfunkčnú rodinu pohromade tvá-
rou v tvár zdanlivo neprekonateľným rou v tvár zdanlivo neprekonateľným 
prekážkam. Hnaná vynaliezavosťou a prekážkam. Hnaná vynaliezavosťou a 
celoživotným snom, Joy nakoniec tri-celoživotným snom, Joy nakoniec tri-
umfuje ako zakladateľka a matriarcha umfuje ako zakladateľka a matriarcha 
miliardového biznisu a dokonca sa jej miliardového biznisu a dokonca sa jej 
podarí transformovať vlastný život i podarí transformovať vlastný život i 
život svojej rodiny.život svojej rodiny.

Sobota 16.1. o 18:30 hod.Sobota 16.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 21.1. o 18:30 hod.Štvrtok 21.1. o 18:30 hod.

ReveNANT ReveNANT 

ZMŕTvYchvsTANie ZMŕTvYchvsTANie 

Dobrodružný/Dráma/Western, USA, Dobrodružný/Dráma/Western, USA, 
2015, 156 min., vstupné: 4,00 €. 2015, 156 min., vstupné: 4,00 €. 
Hugh Glass ( Leonardo DiCaprio ) Hugh Glass ( Leonardo DiCaprio ) 
vyráža v roku 1822 v službách kapi-vyráža v roku 1822 v službách kapi-
tána Andrewa Henryho na lov v sna-tána Andrewa Henryho na lov v sna-
he získať výhodne predajné kožušiny. he získať výhodne predajné kožušiny. 
Je však napadnutý medveďom a ťaž-Je však napadnutý medveďom a ťaž-
ko zranený. Ako zázrakom prežije, ale ko zranený. Ako zázrakom prežije, ale 

terén neumožňuje, aby bol prevezený terén neumožňuje, aby bol prevezený 
k nevyhnutnému ošetreniu. Kapitán k nevyhnutnému ošetreniu. Kapitán 
Henry sa snaží svojho zverenca do-Henry sa snaží svojho zverenca do-
stať späť na nohy, ale nakoniec najme stať späť na nohy, ale nakoniec najme 
dvoch žoldnierov aby ho strážili, kým dvoch žoldnierov aby ho strážili, kým 
nezomrie a pochovali ho. Tí však Glas-nezomrie a pochovali ho. Tí však Glas-
sa čoskoro opustia. Zostáva sám bez-sa čoskoro opustia. Zostáva sám bez-
branný, vážne ranený a zradený...branný, vážne ranený a zradený...

Nedeľa 17.1. o 16:00 hod.Nedeľa 17.1. o 16:00 hod.

ĽAdovÁ sezóNAĽAdovÁ sezóNA

Animovaný/Dobrodružný/Komédia, Animovaný/Dobrodružný/Komédia, 
USA/India, 2016, 86 min., vstupné: USA/India, 2016, 86 min., vstupné: 
4,00 €. Ľadový medveď Norm si užíva 4,00 €. Ľadový medveď Norm si užíva 
parádne mrazivé pohodlie svojho se-parádne mrazivé pohodlie svojho se-
verného pólu, kým jeho pokoj nezačnú verného pólu, kým jeho pokoj nezačnú 
rušiť dotieravé tvory s fotoaparátmi. rušiť dotieravé tvory s fotoaparátmi. 
Preto sa vydáva do mesta, ktoré nikdy Preto sa vydáva do mesta, ktoré nikdy 
nespí. Do New Yorku. V jeho tíme sú nespí. Do New Yorku. V jeho tíme sú 
tri nezničiteľné arktické lumíky a spo-tri nezničiteľné arktické lumíky a spo-
ločne musia zabezpečiť svojmu zasne-ločne musia zabezpečiť svojmu zasne-
ženému domovu pokoj od civilizácie. A ženému domovu pokoj od civilizácie. A 
tiež si užiť trochu zábavy, keď už sú tiež si užiť trochu zábavy, keď už sú 
raz v tom veľkom meste. raz v tom veľkom meste. 

Nedeľa 17.1. o 18:30 hod.Nedeľa 17.1. o 18:30 hod.

Bod zloMUBod zloMU

Akčný / Kriminálny / Thriller, Ne-Akčný / Kriminálny / Thriller, Ne-

mecko / Čína / USA, 2015, 115 min., mecko / Čína / USA, 2015, 115 min., 
vstupné: 4,00 €. Mladý agent FBI vstupné: 4,00 €. Mladý agent FBI 
(Utah) v utajení sa infi ltruje do zlodej-(Utah) v utajení sa infi ltruje do zlodej-
ského gangu, ktorého členovia sa vyží-ského gangu, ktorého členovia sa vyží-
vajú v extrémnych športoch. Žijú s ab-vajú v extrémnych športoch. Žijú s ab-
solútne uvoľneným prístupom k životu solútne uvoľneným prístupom k životu 
a k zákonom. Jediný zákon, ktorý sú a k zákonom. Jediný zákon, ktorý sú 
ochotní rešpektovať, je ten gravitačný. ochotní rešpektovať, je ten gravitačný. 
Skupina nepozná žiadne limity a prá-Skupina nepozná žiadne limity a prá-
ve ďaleko za hranicami bežných obme-ve ďaleko za hranicami bežných obme-
dzení pácha nevídané a veľmi prepra-dzení pácha nevídané a veľmi prepra-
cované zločiny. cované zločiny. 

Utorok 19.1. o 18:30 hod.Utorok 19.1. o 18:30 hod.

Už TerAz Mi chýbAšUž TerAz Mi chýbAš

Komédia/Dráma/Romantický, Veľ-Komédia/Dráma/Romantický, Veľ-
ká Británia, 2015, 112 min., vstup-ká Británia, 2015, 112 min., vstup-
né: 4,00 €. Milly (Toni Collette) a Jess né: 4,00 €. Milly (Toni Collette) a Jess 
(Drew Barrymore) boli odjakživa naj-(Drew Barrymore) boli odjakživa naj-
lepšími kamarátkami. V živote ale raz lepšími kamarátkami. V živote ale raz 
nastane chvíľa, kedy sa každý musí nastane chvíľa, kedy sa každý musí 
začať správať dospelo... Každá zába-začať správať dospelo... Každá zába-
va raz skončí. Jess po mnohých ne-va raz skončí. Jess po mnohých ne-
úspešných pokusoch, kedy sa pokúsi-úspešných pokusoch, kedy sa pokúsi-
la otehotnieť, konečne prelomila smolu la otehotnieť, konečne prelomila smolu 
a chce s Milly osláviť radostnú správu. a chce s Milly osláviť radostnú správu. 
Tá má bohužiaľ úplne opačnú novinku Tá má bohužiaľ úplne opačnú novinku 
- bola ňou zistená rakovina prsníka. - bola ňou zistená rakovina prsníka. 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.44/2015: „Hneď 

za láskou kráča v jednom rade nenávisť, 

ktorá ju zastupuje.“ Výhercom sa stá-

va Ľubica Hoscheková, L. Svobo-

du 24, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 25.1.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Flauber-

ta : ,,Človek musí...“ 

A., 100, 1050 rímskym,  vylučova-

cia spojka, obrazy svätých,

B., Začiatok tajničky,

C., Pech, meno Gotta, obrobia mo-

tykou,

D., Koleso, hrubý povraz, ľud (čes-

ky), nápis na kríži,

E., Otília, ryla si (básnicky), rieka 

vo Švajčiarsku, orol po nemecky,

F., Schôdza v podniku, existujeme, 

tajomstvo,

G., Klada, zvučala, malá rieka,

H., Ruská rieka, slabá, alebo (rus-

ky), les, otravné látky,

I.,  Klan, obojživelník, úhor po ne-

mecky, pozrela (exp.), Adriana,

J., Ekologický prostriedok, ceni-

na, iniciálky Nerudu, obilnina,

K., Farba, koniec tajničky, krídlo 

odborne,

1., Severovýchod, pokop, bol 

v ohni,

2., Telúr, dáva do pohybu auto, 

prieplav v Kotore,

3., Nepodľahne, citoslovce rach-

nutia, prístav,

4., Meno herca Krála, meria rých-

losť, literárny článok (skr.),

5., Ženské meno, Lýdia (domácky), 

sedadlo na voze, kyslík,

6., Nech (česky), biely kvet, pra-

vidlo,

7., Výrobca pančúch, snívaj, odpo-

rovacia spojka,

8., Rieka v Španielsku, mohla, Rus-

ká rieka,

9., Nespala, Ježiš, plače,

10., Textová skratka, nákladné 

auto, pozdrav mladých, polomer,

11., Meno Helera, pazúr, patriaca 

oku,

12., Drogy, stred slova nehorím, 

predložka,

13., Malinovka, čistiaci prostrie-

dok, čistiaci prostriedok,

14., Sodík, obrazáreň v Španielsku, 

zubná pasta,

15., Stred slova vyťúz, Iránska or-

ganizácia, trieda (nárečovo).

Pomôcky: boka, bak, ebro, aare, 

aar, aal, kala

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 1
Krížovka
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Pri príležitosti 200.výročia 

narodenia Ľudovíta 

Štúra pripravilo Lesnícke 

a drevárske múzeum vo 

Zvolene v spolupráci so 

Strednou priemyselnou školou 

Samuela Mikovíniho v Banskej 

Štiavnici krásnu a zaujímavú 

expozíciu.

Dejiny rodu Ostrolúckych, jedného 

z najstarších rodov Zvolenskej sto-

lice, sú vďaka písomnostiam zná-

me už od 13.storočia. V erbe rodu 

je zobrazená kráľovská koruna, meč 

a  trúba, nakoľko prvý známy člen 

rodu bol v  druhej polovici 13.stor. 

kráľovský trubač a  píšťalkár. Rod 

patril k  strednej šľachte a pôvod-

ný rodový majetok mal v  Ostrej 

Lúke, kde sa už v 14.storočí vybera-

lo mýto od kupcov idúcich na trh do 

Zvolena. Členovia rodu mali znač-

ný hospodársky a  politický vplyv, 

zastávali významné župné funkcie, 

vlastnili viaceré nehnuteľnosti, an-

gažovali sa aj ako dozorcovia evan-

jelickej cirkvi a  jej mecenáši. Rodi-

na mala vysokú kultúrnu úroveň 

a vzdelanie, o čom svedčia aj zacho-

vané vzácne portréty, listiny, kni-

hy,  noviny a  časopisy v  latinčine, 

nemčine, maďarčine, francúzšti-

ne, angličtine, češtine a slovenčine, 

ktoré môžeme v expozícii obdivo-

vať aj dnes. Veľmi dojemne pôsobí 

starý spinet, čitateľský pamätníček 

s  vylisovanými lupienkami kvetov, 

alebo krátko po smrti odstrihnutý 

pramienok vlasov Adely Ostrolúc-

kej, zakomponovaný vo vyrezáva-

nom rámiku. Úchvatné sú aj kresby 

jej brata Gejzu, ktorý sa ako študent 

bratislavského evanjelického lýcea 

r. 1836 zapísal medzi členov Spo-

ločnosti česko - slovanskej, vede-

nej Ľudovítom Štúrom. Až o desať 

rokov neskôr v  r. 1846 sa Ľudovít 

Štúr stretne s Adelou Ostrolúckou. 

V strede expozície sa premietajú ich 

portréty, vytvorené najmodernej-

šou technikou ako hologram, tak-

že návštevník nadobúda pocit, ako-

by sa Adela a  Ľudovít nachádzali 

v miestnosti spolu s ním. Dvojpor-

trét vytvoril Mgr. Art Galbavý, Art 

D. z dvoch samostatných diel. Auto-

rom obrazu Adela Ostrolúcka je Ján 

Vidéky a obraz sa nachádza v správe 

Etnografi ckého múzea, SNM Mar-

tin.  Autorom podobizne Ľudovíta 

Štúra je František Kolář a obraz je v 

správe - Lesy SR, Lesnícke a drevár-

ske múzeum. Táto výstava vznikla 

v spolupráci so SPŠ Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici. Na návr-

hu výtvarnej stránky expozície a pri 

zreštaurovaní vzácnych kníh od-

viedli  kus záslužnej práce Ing. arch. 

Marek Lichard, Mgr. art. Ivan Slo-

venčák, Mgr. Radovan Blaho a vyš-

šie spomínaný Mgr. art. Marek 

Galbavý Art D, so svojimi študent-

mi. Lesnícke a  drevárske múzeum 

vo Zvolene sa nachádza uprostred 

moderného a životom  pulzujúce-

ho námestia. Krehké dotyky minu-

losti a spomienky na pohnuté časy, 

v ktorých sa formovala aj naša slo-

venskosť, sú o to pôsobivejšie.

Janka Bernáthová

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít ŠtúrAdventný 
koncert
Vianoce sú už za nami, deti sa vra-

cajú do školských lavíc. So zážit-

kami z najkrajších sviatkov roka 

sa podelia so svojimi kamarátmi. 

Nedá sa zabudnú na krásny ad-

ventný koncert, ktorý pripravili 

žiaci ZUŠ pod vedením svojich pe-

dagógov. Vianočné koledy, piesne 

sa striedali s hrou na hudobné ná-

stroje, tancom. Všetko umocnené 

atmosférou kostola. Slzy v očiach 

všetkých prítomných pri pietnej 

spomienke na Janka, ktorý sa už 

koncertu nemohol zúčastniť. Ešte 

raz vďaka za krásny umelecký zá-

žitok.

Soňa Gazdíková

Veľké 
poďakovanie
Chceme sa poďakovať organizáto-

rom za krásne a skutočne srdečné 

podujatie v  predsviatočnom ob-

dobí na nádvorí Dužina. Za vašu 

ochotu a  láskavosť rozdávať ka-

pustnicu a  guláš, ktoré sa podá-

vali už druhým rokom úplne za-

darmo. Nechýbala dobrá nálada, 

hudba a  krásny ohňostroj. Všet-

kým srdečne ďakujeme, že sa pod-

ujali pre verejnosť niečo také zor-

ganizovať. Hlavne pekárni Antol 

a mäsiarstvu Stračina. Odchádzali 

sme odtiaľ naplnení akým si dob-

rom, pohodou a  spokojnosťou. 

Ešte raz veľké ďakujeme za vašu 

snahu a  dobro, ktoré rozdávate. 

Želáme vám, aby sa tá láska a dob-

rosrdečnosť vrátila k vám. 

Organizátori

Fenomén Šláger TV dorazil 

aj do Štiavnice. Televízia 

zameraná na nenáročného 

hudobného diváka od svojho 

vzniku neustále expanduje 

a na jej vlne sa nesú aj jej 

najpopulárnejší interpreti. 

Presvedčiť sme sa o tom mohli 10. 

januára 2016, kedy v Banskej Štiav-

nici vystúpili Kollárovci a  poteši-

li takmer 350 divákov v miestnom 

Kultúrnom centre. Kapela odohra-

la na koncerte kombináciu vlast-

ných skladieb a  ľudových melódií, 

ktoré roztlieskali prítomných divá-

kov už od úvodných chvíľ. Päťčlen-

né zoskupenie vydržalo baviť až do 

konca, pričom symbolickým vrcho-

lom bola známa skladba Hej, soko-

li!  s ktorou sa s publikom rozlúčili 

po 90 minútach. 

Je škoda, že napriek mesačnej kam-

pani a predpredaji sa stále našli do-

máci diváci, ktorí si kúpu lístku ne-

chávali na poslednú chvíľu. Keďže 

kapacita sály je obmedzená, do bu-

dúcnosti odporúčame všetkým vy-

užiť možnosť predpredaja – či už 

priamo v Informačnom centre, ale-

bo cez stránku http://kultura.ban-

skastiavnica.sk. Priamo na mieste 

totiž v  prípade naplnenia kapacít 

ani v  budúcnosti lístky predávané 

nebudú.

Rastislav Marko

Vypredaný koncert na úvod roka

Pozvánka
Slovenská banská komora so síd-

lom v  Banskej Štiavnici, Ban-

skoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok v Banskej Štiavnici a 

Mesto Banská Štiavnica Vás pozý-

vajú na „24. reprezentačný banícky 

ples“ a „16. celoslovenský ples“, kto-

rý sa uskutoční 5. februára 2016 

o 19,00 hod. v priestoroch hote-

la Grand – Matej v Banskej Štiav-

nici. Predpredaj vstupeniek: Kami 

– Kammerhofská 20, BŠ, č. tel.: 

045/692 0866, hotel Grand-Ma-

tej, BŠ. č. tel.: 045/692 1213. Na 

Vašu účasť sa tešia organizátori. 

Zdar Boh!
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Technická 
olympiáda 
žiakov ZŠ
Viete, čo je nebožiec alebo bi-

metalový regulátor? Žiaci zo ZŠ 

J. Horáka a  Katolíckej spojenej 

školy, áno. 

Centrum voľného času v B.Štiav-

nici v  spolupráci so ZŠ J. Horá-

ka, zorganizovali dňa 2.12.2015 

OK technickej olympiády. Zruše-

nie školských dielní v  minulých 

rokoch na ZŠ viedlo k  tomu, že 

technická výchova sa prestala vy-

učovať, alebo sa vyučuje v obme-

dzených podmienkach, čo sa ale 

od budúceho šk.roku nariade-

ním MŠVaV zmení. Školy boju-

jú s  priestorovými možnosťami 

a materiálovým vybavením škol-

ských dielní a aj našej olympiády 

sa pod vplyvom týchto skutoč-

ností zúčastnili len dve ZŠ z ce-

lého Banskoštiavnického okresu. 

Súťažilo sa v  dvoch kategóriách 

podľa príslušných ročníkov, obi-

dve kategórie mali 30 min. na ve-

domostný test a 90 min. na prak-

tickú úlohu – výrobu uholníka 

a  výrobu svietnika. Predsedky-

ňou OK TO za náš okres je Mgr. 

M. Račková, ktorej týmto ďaku-

jem za prípravu a vyhodnotenie 

olympiády a p. Melišovi za mate-

riál potrebný na realizáciu prak-

tickej časti. Postup do KK za kat. 

A  je družstvo zo ZŠ J. Horáka – 

Richard Žember, Jakub Kružliak. 

2.miesto obsadila Katolícka spo-

jená škola – Andrej Maruniak, 

Samuel Burian.

V  kat. B – súťaž jednotlivcov l. 

miesto: Marek Ivanič Katolícka 

spojená škola, 2. miesto: Emka 

Dunová ZŠ J. Horáka, 3. miesto: 

Richard Hesoun Katolícka spoje-

ná škola. Všetkým umiestneným 

gratulujem.

J.Machilová

Na naše otázky odpovedá 

Richard Neubauer, tréner 

futbalového družstva SŽ a MŽ:

S akými cieľmi ste vstupovali do 

súťažného ročníka?

Do súťaže sme vstupovali plní oča-

kávania, pretože sme boli zvedaví 

ako to dopadne, keďže chlapci v ka-

tegórii U-11 nehrali krajskú súťaž, 

ale okresnú súťaž prípraviek. Kaž-

dopádne bolo na chlapcoch vidieť, 

že sa na ligu tešia a v príprave pri-

stupovali k svojim povinnostiam 

veľmi zodpovedne.

Ako hodnotíte výkony družstva v 

jesennej časti?

Jesennú časť sezóny 2015/16 hod-

notím veľmi pozitívne, a to najmä 

po stránke výsledkovej. Keby nám 

pred sezónou niekto povedal, že po 

jesennej časti budeme na druhom  

mieste so ziskom 28 bodov, asi by 

sme to brali všetkými desiatimi. 

Spokojný som najmä s hrou muž-

stva v defenzíve, keď sme dostali 

len 21 gólov a môžeme sa popýšiť 

najlepšou obranou v lige, za čo si za-

slúži pochvalu nielen obranná for-

mácia na čele s brankárom, ale celé 

mužstvo, ktoré pôsobilo vo väčšine 

zápasov v obrannej fáze veľmi kom-

paktne, hlavne kombinácie pri pre-

chode na súperovu polovicu s  ná-

slednou fi nálnou prihrávkou.

Veľmi pozitívne takisto hodnotím 

fakt, že sme hrali nebojácne a seba-

vedomo na ihriskách súperov, kde 

sme získali 16 bodov. Paradoxne v 

domácom prostredí to bolo o dva 

body menej. Súvisí to podľa môj-

ho názoru najmä s tým že nášmu 

mužstvu typologicky viac vyhovuje 

kombinačná hra. Ďalším dôvodom 

je aj to, že chlapci sa až na malé vý-

nimky dokázali na vonkajšie zápa-

sy skoncentrovať, za čím ale vidím 

fakt, že nám „fungovala“ kabína, 

mužstvo má silné jadro, ktoré bez 

problémov prijalo nových hráčov, 

ktorí nás v lete posilnili. Domáci 

hráči ich plne akceptovali a rešpek-

tovali. Vytvoril sa tak veľmi mentál-

ne silný kolektív, čo sa prenieslo aj 

na ihrisko a aj na základe toho sme 

počas sezóny vyhrali niektoré zápa-

sy, v ktorých sme boli herne lepší, 

ale strelecky vyhorení. Bude veľmi 

dôležité túto pozitívnu atmosféru 

udržať a ďalej poctivo pracovať.

Ktorí hráči podávali najlepšie vý-

kony počas jesene?

Čo sa týka individuálnych výkonov 

počas jesennej časti treba pochváliť 

všetkých hráčov, lebo aj tí, ktorí ne-

dostali taký hrací čas ako by si pred-

stavovali, pracovali poctivo a zod-

povedne a robili v mužstve zdravú 

konkurenciu. Z hráčov, ktorí majú 

odohraných najviac minút, musím 

vyzdvihnúť dobré a relatívne vyrov-

nané výkony Glézl, Hikl, Neubauer, 

Parilla a samozrejme brankár Šimo.

S akými predsavzatiami vstupu-

jete do zimnej prípravy a odvet-

nej časti súťažného ročníka?

Prípravu na jarnú časť začíname 

13.januára 2016. Vieme že máme 

rezervy v ofenzívnej fáze hry, stre-

lili sme v majstrovských zápa-

soch málo gólov, myslím si však, 

že máme potenciál na to, aby sme 

daný fakt zlepšili, a tak musíme ro-

biť všetko preto, aby sa nám to po-

darilo. Chceme pokračovať v tom, 

čo nás zdobilo na jeseň, a to je poc-

tivá práca. Želám si, aby sme sa do 

konca roka potešili z toho dobrého 

čo sa nám v jesennej časti podarilo 

urobiť, ale aby sme na začiatok prí-

pravy prišli s tým, že sa všetci spo-

ločne chceme naďalej zlepšovať.

ŠN

Hodnotenie jesennej časti 
- mladší žiaci U-12

6. januára sa v aréne Nová 

Dedina začalo úvodné tohto-

ročné stretnutie 1. preteku II. 

ročníka Race-show. 

Zúčastnili sa ho naši dvaja preteká-

ri Martin Tokár zo svojou Felíciou 

a Stanislav Buzalka z Mitsubischi 

EVO. Obaja na preteku ukázali svo-

ju zručnosť v rýchlostnom  prete-

kaní a získali v svojej kategórii 1. 

miesto. Martin v kategórii A2 a Sta-

no v kategórii A4. Celkove sa prete-

ku zúčastnilo 44 automobilov. Za 

toto krásne umiestnenie im srdeč-

ne blahoželám. V nedeľu sa Martin 

Tokár zúčastnil aj preteku Auto Sli-

de 2016 vo veľmi náročnom teréne, 

kde aj napriek veľmi nepriaznivé-

mu počasiu obsadil z 12 pretekárov 

4. priečku. Prajem chlapcom veľa 

ďalších úspechov a šťastných  kilo-

metrov. 

MT

Prvenstvo na Race-show

Tak ako minulý rok sme sa 

26.decembra 2015 zúčastnili už 

40-teho ročníka volejbalového 

turnaja mužov a žien v Zlatých 

Moravciach v telocvični 

Gymnázia J. Kráľa.

Síce historická budova školy, ale 

priestranná a moderná telocvičňa, 

ktorej riešenie a vybavenie zodpo-

vedá požiadavkám modernej doby. 

Umožňovala hrať na 2 ihriskách sú-

časne. Zišli sa družstvá  zo Zvole-

na, Tlmáč a Levíc, Banskej Štiavni-

ce, Zlatých Moraviec. Pre zrýchlenie 

hry sa družstvá dohodli na hre na 2 

sety do 21 bodov. Napriek tomu sa 

hralo až do večerných hodín. „Pre-

stoje“ medzi zápasmi ubehli rýchlo. 

Sviatočná nálada, pohodová atmo-

sféra , občerstvenie  a športové vý-

kony. Čo viac si želať… (po dňoch 

hojnosti  a  relaxu pred televíziou). 

Štiavnické družstvo tvorilo 6 žien  

Tomková, Palovičová, Bučeková, 

Kobeláková, Balážová a Debnárová.

Kosmeľová Ingrid

Štefanský volejbalový turnaj 
v Zlatých Moravciach

Mestské 
kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny: 

Plavecký bazén

Pondelok: Zatvorené

Utorok: 11:00 – 20:30 (PK 15:00 – 

17:00 – 3 dráhy)

Streda – piatok: 13:00 – 20:30 (PK 

15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

Sobota – nedeľa: 14:00 – 20:00 

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica
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inzercia

  Predám zachovalú banícku uni-

formu a liatinovú platňu na ku-

chynský sporák – novú, rozmery: 

296 x 425, tel.č.: 0903 268 473 

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerátInzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

K
A
POISTENIE

0904 552 031

PLATENÁ  POLITICKÁ  INZERCIA

Vážení zákazníci Pizzerie – Reštaurácie Black M,

veľmi si vážime a ďakujeme Vám za Vašu priazeň, 
ktorú ste nám prejavovali počas minulého roka 

2015 a sľubujeme Vám, že sa budeme i naďalej snažiť v tomto roku Vašu 
prejavenú dôveru nesklamať. Radi Vás znova uvítame a obslúžime v našich 
priestoroch Pizzerie a Reštaurácie Black M, zároveň Vám prajeme v novom 
roku 2016 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom či pracovnom 
živote. Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám dobrú chuť. 

Marián Čierny a kolektív Pizzerie – Reštaurácie BlackM

V

v

Miestna organizácia 
Slovenského rybárskeho 
zväzu Banská Štiavnica

SRDEČNE VÁS POZÝVA 
NA TRADIČNÝ 

„RYBÁRSKY PLES“
Bude sa konať: 

23 januára 2016
Kde: Združená škola, 
Kolpašská 9, Banská 

Štiavnica. Vstupné: 25€
Živá hudba: skupina Rádius

Predpredaj vstupeniek:
Rybárske a poľovnícke 

potreby Diana, Kolpašská 1, 
p. Majerová. 

ZA VAŠU ÚČASŤ VOPRED 
ĎAKUJEME! 

Výbor MO SRZ

  Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

  V RD v Štiavnických Baniach pre-

najmem 1 zariadenú izbu za 130 

Eur. Tiež prenajmem garáž. Vhod-

né pre dôchodcu alebo pracujúceho. 

Tel.č.: 0915 169 422

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-Eur + ener-

gie, tel.č.: 0903 964 689

reality


