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INZERCIA

Už niekoľko rokov po 

zatvorení brán pletiarskeho 

podniku Pleta, ktorý zamest-

nával väčšiu časť žien v našom 

meste skelet Plety chátral a 

špatil okolie. 

Hrozila pomalá deštrukcia tohto 

rozostavaného komplexu, ktorý 

sa stal terčom vandalov a bezdo-

movcov. V tomto čase opäť nasta-

la nádej aj pre tento objekt v na-

šom meste a jeho znovuzrodenie. 

O to sa postaral jeden z potencio-

nálnych investorov p. Marian Mu-

drák. Na jeho investičné zámery so 

skeletom bývalej Plety a postupné 

vybudovanie OC Pleta sme sa ho 

opýtali:

P. Mudrák, prečo ste sa rozhodli 

investovať do tohto objektu, čo 

vás k tomu viedlo?

Prvý Mikuláš dorazí do 

Banskej Štiavnice už v sobotu 

3. decembra.

Do priestorov Kultúrneho centra 

donesie okrem sladkých darčekov 

aj veľa zábavy. Spolu s deťmi na zá-

ver rozžiaria stromček na Námestí 

sv. Trojice. Celému programu bude 

predchádzať premiéra dlho očaká-

vaného animovaného fi lmu Vaiana, 

ktorá sa uskutoční o  14.30 hod. 

v  kine Akademik, vstupné 4 €. Po 

nej od 16.00 hod. v Kultúrnom cen-

tre čaká na deti mini diskotéka, po-

čas ktorej nás bude baviť nielen DJ, 

ale aj obľúbený Erik Forgáč so svoj-

imi hrami. Po dostatočnom vyšan-

tení a vytancovaní príde aj Mikuláš 

s čertom a detičky budú môcť pred-

viesť to, čo sa počas roka naučili. 

Dozvieme sa, či počúvali svojich ro-

dičov, či ich tak trošku aj trápili. Po 

rozdaní sladkých odmien bude na-

sledovať už odchod na hlavné štiav-

nické námestie a  spomínaný akt 

rozsvietenia stromčeka.

Na akciu srdečne pozývame všetky 

deti nášho mesta!

R. Marko

Skelet Plety ožije...

Mikuláš už 3. decembra!

OC Pleta - pohľad na vstup  foto www.ocpleta.sk �3.str.

Vianočná súťaž ŠNianočná súťaž ŠN
Milí naši čitatelia!

ŠN pripravili pre Vás opäť Via-

nočnú súťaž o  vecné ceny. Sú-

ťaž pozostáva z 3 kôl. Vašou úlo-

hou je správne odpovedať na 

všetky 3 súťažné otázky a  odpo-

vede spolu so súťažnými kupón-

mi nám treba zaslať do redakcie, 

príp. vhodiť do schránok v  ter-

míne do 20.12.2016. 10 šťast-

ných výhercov vyžrebujeme a ich 

mená zverejníme v  poslednom 

tohtoročnom čísle ŠN vo štvrtok 

22.12.2016. Prajeme Vám veľa 

šťastia!

1. kolo

Súťažná otázka:

A) Čo je typickým symbolom Via-

noc (aspoň 3 odpovede)?

B) Prečo oslavujeme Vianoce?

SN

Príjmeme zamestnancov SBS 
do zásahovej jednotky pre oblasť 

Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. 

Tel. kontakt: 0903/456391 

Správna odpoveď:
A)

B)

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1
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28.11. Mesto Banská Štiavnica 

vyčlenilo z rozpočtu mesta pre 

rok 2016 fi nančné prostriedky 

na nákup a rozšírenie 

vianočnej výzdoby, ktorá bola 

minulý rok obnovená a bude 

pokračovať v rovnakom šate 

ako tá minuloročná.

Závesná vianočná výzdoba bude 

pokračovať Ulicou kammerhofská, 

kde budú umiestnené striedavo 

dve dekorácie totožné podľa minu-

lého roka. Závesnej prvky padajú-

cich cencúľov na tento rok nahradia 

hviezdy. Výzdoba na historických 

lucernách s  motívom vianočného 

stromčeka, bude nadväzovať na mi-

nuloročnú, s osadením na zrekon-

štruovanú Ulicu A. Sládkovičova a 

kammerhofská. Výzdoba bude do-

plnená anjelom umiestneným pred 

Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Novú podobu dostane sídlisko Drie-

ňová, kde budú na Ulici L. Svobodu 

na moderných stĺpoch osadené prv-

ky svetelnej siete.

Jakub Melicherčík

Nová vianočná výzdoba 
v historickom centre

Vianočný stromček na Nám.sv.Trojice  foto Michal Kríž 

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

OOCR Región Štiavnica.

29.11.

  Pracovné rokovanie s  investo-

rom k príprave projektu parko-

viska na Akademickej ul.

  Príprava podkladov pre úpra-

vu ciest I. a  II. triedy, miest-

nych komunikácií a dopravné-

ho značenia.

  Príprava rokovania so zástup-

cami Pamiatkového úradu SR 

pre riešenie investičných akcií.

30.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie so zástupcami taxi 

služieb v meste.

 Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

1.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k  proble-

matike odkanalizovania miest-

nej časti Počúvadlianske jazero 

so zástupcami OZ Sitnianski 

rytieri.

  Zasadnutie Výboru pre otázky 

zamestnanosti pri Úrade prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny v 

Banskej Štiavnici.

2.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie majetko-právneho 

usporiadania pozemkov mes-

ta.

  Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotníckych slu-

žieb.

3.12.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v  obradnej sieni 

Radnice pri príležitosti ich ži-

votných jubileí.

  Podujatie Mikuláš spojené 

s  rozsvietením vianočného 

stromčeka na Námestí sv. Tro-

jice.

Andrea Benediktyová

Podávanie 
žiadostí 
o poskytnutie dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č.3/2013 pre rok 2017

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2016 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2017 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § č.3 VZN č.3/2013. 

V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-

ca č.3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca, je potrebné žiadosť podať pí-

somnou formou na predpísanom 

tlačive, ktoré nájdete v Klient-

skom centre Mestského úradu 

alebo priamo na stránke mes-

ta Banská Štiavnica http://www.

banskastiavnica.sk/obcan/doku-

menty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnu-

tie dotácie musí obsahovať po-

vinné prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pro-

striedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 

6 vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontaktujte: 

Mestský úrad, Ekonomické odde-

lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 

045/694 96 31, e-mail: vladimira.

stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Vážení občania,

Mesto Banská Štiavnica v spoluprá-

ci s p. Petrom Ernekom sa rozhodlo 

v najkrajšom období roka pomôcť 

tým, ktorí to naozaj potrebujú. Po-

môžte nám a vyčarte úsmev na tvá-

rach ľudí, ktorých poznáte a myslí-

te si, že by ich naša pomoc potešila. 

Napíšte nám krátky príbeh o člove-

ku, ľuďoch, ktorí žijú v našom meste, 

majú možno ťažšiu životnú situáciu 

a nemôžu si dovoliť zabezpečiť pre 

seba alebo svoju rodinu iné výdavky 

ako základné životné potreby. Práve 

týmto ľuďom chceme podať pomoc-

nú ruku a prispieť k vytvoreniu kraj-

ších vianočných sviatkov. Z listov, 

ktoré nám pošlete, vyberieme pár 

príbehov a pomôžeme ľuďom náku-

pom potravín a v prípade detí malým 

potešením pod vianočný stromček.

Pri písaní listu uveďte meno a kon-

takt navrhovateľa (teda možno vás), 

meno, adresu komu navrhujete po-

moc poskytnúť a krátky opis situácie, 

v ktorej sa navrhovaný človek alebo 

ľudia nachádzajú. Listy môžete doru-

čiť na Mestský úrad do Klientského 

centra, Radničné námestie č.1/A ale-

bo vložiť do schránok Štiavnických 

novín, do termínu 15.12.2016.

MsÚ

Pomôžte urobiť 
krajšie Vianoce tým, ktorí to potrebujú

TOP 10 
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Fantastické zvery a ich výskyt

2. Trollovia

3. Dieťa Bridget Jonesovej

4. Domov pre neobyčajné deti 

slečny Peregrinovej

5. Bezva ženská na krku

6. Prvý kontakt

7. Kubo a kúzelný meč

8. Doctor Strange

9. Inferno

10. Kamoš Obor

OKŠaMK

Citát
„Láska je jediná mena, ktorá bude 

platná aj v nebi“.

Irmela Hofmannová
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Dlhodobo sme hľada-

li veľkoplošné priestory na predajňu 

nábytku, ktorú vlastníme vo fi rme 

a dlho sa nám nedarilo, takže sme sa 

rozhodli, že kúpime nejaký väčší ob-

jekt. Pleta tým, že je v takom stave v 

akom je a je aj v dobrej lokalite nám 

vyhovuje, preto sme sa nakoniec roz-

hodli do toho objektu zainvestovať 

a urobiť z neho niečo, čo bude koneč-

ne fungovať.

Videli sme na internete už aj vizu-

alizáciu OC Pleta, v akom štádiu je 

tento projekt?

Vizualizácia na internete bol únik in-

formácií, nakoľko pán, ktorý nám 

spravuje webové stránky to uložil na 

internet na krátky čas, s tým, že tam 

texty boli rok staré, to je prvá záleži-

tosť. Okamžite sa to rozšírilo, dokon-

ca aj cez facebook sa začala tá strán-

ka šíriť. Momentálne je web stránka 

v štádiu budovania. Stránka by mala 

tak v priebehu desiatich dní byť na in-

ternete, tam sa v podstate ľudia do-

zvedia kompletne ako bude vyzerať 

celý projekt a aké prevádzky tu budú.

Čo ponúkne Obchodné centrum 

Pleta pre Štiavničanov?

V  každom prípade vznikne z  býva-

lej Plety obchodno-bytový komplex 

OC Pleta. Ten názov sme nechali na-

schvál, lebo 

Štiavničania, 

aj  ľudia zo ši-

rokého okolia 

už vedia o  čo 

ide a ten názov 

z d o m á c n e l . 

Takže bude to 

obchodno-by-

tový komplex, 

kde jeden a pol 

podlažia, t.j. 

prízemie, ktoré 

je, aj podlažie nad tým, bude obchod-

né centrum, nad ním bude parkovisko 

pre zhruba sto áut, ktoré bude slúžiť 

širokej verejnosti. To znamená nie-

len ľudom, ktorí budú v Plete naku-

povať, alebo bývať, ale aj ľudom, kto-

rí prídu do tejto lokality. Na vrchných 

dvoch podlažiach vzniknú dvojpod-

lažné byty, ktoré v Štiavnici ešte nie sú 

v ponuke.

Stretávate sa aj s byrokraciou a ne-

prajnosťou?

Byrokracia dúfam, že nebude, lebo 

mesto nám vychádza v ústrety. Pokiaľ 

mám informácie, tak všetky rokova-

nia doposiaľ, či už s architektmi, alebo 

aj naše s mestom, boli kladné. Ľudia, 

s  ktorými sa stretávame, sa stavajú 

k tomuto projektu kladne, a hovoria 

nám, že konečne sa s tým skeletom, 

ktorý tu špatí mesto dvadsať rokov, 

niečo deje. Takže byrokracia určite ne-

jaká nastane, ale myslím, že to pôjde 

takou správnou cestou.

Kedy by sme mohli začať nakupo-

vať a využívať služby OC Pleta?

Časovo to vyzerá tak, že začiatkom 

budúceho roka, takže okolo febru-

ára by sa malo začať stavať, pretože 

sa musí ešte urobiť stavebné kona-

nie. Začiatok otvorenia obchodného 

centra by malo byť v mesiacoch no-

vember-december budúceho roka. Vi-

zualizácia projektu OC Pleta a bližšie 

informácie aj na: http://www.ocple-

ta.sk/.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

ponuka
práce

Skelet Plety ožije...

Priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia v 

nepriaznivých klimatických 

podmienkach.

Ako každoročne, tak aj tento rok 

bude pre občanov bez domova 

od 01.decembra 2016 k dispozí-

cii priestor na prenocovanie v ne-

priaznivých klimatických podmien-

kach, ktoré zriadilo Mesto Banská 

Štiavnica. Občania žijúci na „ulici“ 

tu majú možnosť prenocovania, ako 

aj zabezpečenia osobnej hygieny a 

starostlivosti o bielizeň prostred-

níctvom prania a sušenia. Na tento 

účel slúži k dispozícii práčka a sušič-

ka. Priestor je vybavený sprchovým 

kútom, dvomi WC, kuchynkou a cel-

kovým počtom lôžok 10. Evidenciu 

nocľahov a kontrolu priestoru bude 

ako obvykle vykonávať Mestská po-

lícia BŠ. Príspevok za poskytnuté 

služby bude vo výške 0,50 €/noc, 

sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 

0,20 €. Vyzbierané poplatky budú 

použité na zabezpečenie čistiacich, 

pracích prostriedkov a na iné výdav-

ky súvisiace s prevádzkou priestoru.

V minulom období sa v uvedenom 

priestore urobilo nové WC, vymeni-

li postele a rekonštrukciou prešiel aj 

vstup do objektu, ktorý bol v hava-

rijnom stave. Budúci rok sa plánuje 

ešte s výmenou podlahy a vymaľo-

vaním celého priestoru. Po ukonče-

ní všetkých rekonštrukčných prác 

bude priestor na preconovanie za-

registrovaný v registri poskytova-

teľov sociálnych služieb na Úrade 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja ako nocľaháreň, kde sa budú 

poskytovať služby v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-

bách, čím sa vytvoria kompletné 

podmienky na zabezpečenie základ-

ných životných potrieb.

Eva Gregáňová, MsÚ

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

Vstup do nocľahárne pri plavárni  foto Michal Kríž 

Havarijný stav skeletu Plety  foto Michal Kríž

1. Lektor sokoliarstva s anglickým 

jazykom, ZŠ s MŠ Maximiliána Hel-

la, Štiavnické Bane 128, p. Michal – 

riaditeľ, tel.: 0456929187, e-mail: 

zsmhella@pobox.sk, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

2. Manipulant pre čistenie cest-

ných úsekov, WorldWood Slovakia 

s.r.o., Banská Štiavnica, p.Kudrík, 

tel.: 0911677749, e-mail: kudrik@

worldwood.sk, SO, USO – 5 VPM, 

nástup ihneď

3. Monitorovanie kanalizačných 

potrubí kamerou, stavebný robot-

ník, Combin Banská Štiavnica, Ky-

sihýbeľská 29, p. Hubačová, tel: 

0456949032, e-mail: hubacova@

combin.sk, SO – 1VPM, nástup ih-

neď

4. Montážny pracovník vo výrobe 

nábytku, Nábytok Mudrák s.r.o., 

Mládežnícka  21, Banská Štiavnica, 

tel.: 0915875191, e-mail: nabytok-

mudrak@gmail.com, SO, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

5. Murár - betonár, ZŠ, SOU, SO – 

1VPM; Tesár, SO – 2 VPM; Teskont 

s.r.o., SNP 1802/29, Banská Štiav-

nica, p. Mizera, tel.: 0905521938, 

e-mail: teskont@gmail.sk, nástup 

ihneď

6. Pilčík - strojník LKT, Palivo 

BS, s.r.o., Banská Štiavnica, tel.: 

0908283111, e-mail: luciakuruco-

va7@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, ná-

stup ihneď

7. Plastovač, SO, USO – 1VPM; 

Triedič odpadov, SO, USO – 1VPM; 

Údržbár, SO, USO – 1VPM; RO-

Tobalance s.r.o., Antolská 2, Ban-

ská Štiavnica, p. Palovičová, tel.: 

0908501963, e-mail: martina.palo-

vicova@rotobalance.sk, nástup ih-

neď

8. Pracovník živočíšnej výroby, ZŠ – 

1 VPM; Pracovník živočíšnej výroby 

– dojič, ZŠ – 1VPM; Agrocom s.r.o., 

Kysihýbelská 7, Banská Štiavnica, p. 

Hock, tel.: 0903610735, e-mail: ag-

rocom@centrum.sk, nástup ihneď

9. Pracovník vo výrobe drevených 

okien, Ľubomír Svetlík, Mirador, 

Pletiarska 20, Banská Štiavnica, 

p. Prokešová, tel.: 045/6920616, 

e-mail: l.prokesova@mirador.eu, 

SOU – 1VPM, nástup ihneď

10. Stavebný a prevádzkový elek-

trikár, PROFI centrum, s.r.o., An-

tolská 34, Banská Štiavnica, tel.: 

0911655005, janka@profi cen-

trum.com, USO – 1VPM, nástup 

ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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V dňoch 21. – 24. 11. 2016 sa 

v poľskom meste Zamość 

uskutočnila 11. regionálna 

konferencia Organizácie 

miest svetového dedičstva 

pre členské mestá strednej 

a východnej Európy.

Témou konferencie bola komuni-

kácia s miestnou komunitou o sve-

tovom dedičstve, zvyšovanie po-

vedomia o  svetovom dedičstve 

a  zapojenie komunity do ochra-

ny a  zachovávania svetového de-

dičstva. Historické mesto Ban-

ská Štiavnica a technické pamiatky 

v jeho okolí sú od roku 1993 zapí-

sané do Zoznamu svetového dedič-

stva UNESCO. Aj keď sa naše mesto 

rozvíja a  jednotlivé pamiatky sa 

neustále rekonštruujú a  dostáva-

jú nový šat a  využitie a  každoroč-

ne k  nám prúdi stále viacej náv-

števníkov, informácie o  svetovom 

dedičstve, jeho ochrane a zachová-

vaní nie sú medzi obyvateľmi mes-

ta a vlastníkmi nehnuteľností stále 

dostatočné. Preto je dôležité infor-

movať obyvateľov mesta o  hodno-

te svetového dedičstva, a  to nie-

len dospelých, ale aj deti. Cieľom 

konferencie bolo podeliť sa o  skú-

senosti a  projekty, ktoré zúčastne-

né mestá svetového dedičstva majú 

s komunikáciou s miestnou komu-

nitou o svetovom dedičstve, o tom, 

ako zapájajú obyvateľov svojich 

miest do ochrany a  zachovávania 

svetového dedičstva. Mesto Ban-

ská Štiavnica, zastúpené primátor-

kou mesta Mgr. Nadeždou Babia-

kovou, Mgr. Henrietou Godovou, 

vedúcou Oddelenia regionálneho 

rozvoja a  medzinárodných vzťa-

hov, prezentovalo svoje aktivity na 

poli projektov týkajúcich sa komu-

nikácie s  verejnosťou o  svetovom 

dedičstve, najmä s deťmi a mláde-

žou, prostredníctvom dlhoročnej 

výtvarnej súťaže pre deti Svetové 

dedičstvo očami detí alebo medzi-

národného projektu pre deti zák-

ladných škôl, do ktorého sú zapoje-

né štyri mestá svetového dedičstva 

Banská Štiavnica, Budapešť, Kut-

ná Hora a Krakov, v ktorom máme 

ambíciu pokračovať aj v  budúcom 

roku zapojením aj ďalšieho mesta. 

So širokou a  odbornou verejnos-

ťou mesto komunikuje prostredníc-

tvom Manažment plánu a Riadiacej 

skupiny lokality UNESCO. Nie je to 

však iba Mesto ako inštitúcia, kto-

ré poskytuje informácie o svetovom 

dedičstve. Komunikácia sa uskutoč-

ňuje aj prostredníctvom Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bys-

trica, pracovisko Banská Štiavni-

ca, OOCR Región Banská Štiavni-

ca, Slovenského banského múzea, 

či iných organizácií a  podujatí ve-

rejného alebo súkromného charak-

teru. Na konferenciu bol pozvaný 

aj PhDr. Miron Breznočšák, dlho-

ročný pracovník Mestského úradu 

v Banskej Štiavnici, zodpovedný za 

medzinárodné vzťahy a jeden s ini-

ciátorov súťaže Svetové dedičstvo 

očami detí a medzinárodného pro-

jektu detí základných škôl. So svo-

jimi aktivitami sa prezentovali aj 

mestá Budapešť, Varšava, Kutná 

Hora, Riga či Sighisoara. Súčasťou 

konferencie bola aj prehliadka mes-

ta Zamość, ktorému dominuje re-

nesančná architektúra s  radnicou, 

námestiami, meštianskymi doma-

mi a  jedinečným opevnením mes-

ta. Banská Štiavnica patrí medzi ak-

tívne mestá regiónu a v tejto oblasti 

chceme aj naďalej pokračovať a roz-

víjať ju.

Henrieta Godová

Banská Štiavnica v Zamośći

Účastníci konferencie v Zamośći  foto Ján Petrík

Nastalo obdobie vegetačného po-

koja, ktoré je vhodným obdobím na 

výrub drevín. Mesto Banská Štiav-

nica má aj tento rok v rozpočte vy-

členené fi nancie na výrub a  ošet-

rovanie drevín ako aj na náhradnú 

výsadbu.

Výruby drevín, ktoré sa nachádzajú 

na mestských pozemkoch sa budú 

vypilovať hlavne na základe žiadostí 

od obyvateľov, ktorí takéto žiadosti 

doručili na Mesto Banská Štiavnica 

do konca septembra. Správnym or-

gánom na vydanie rozhodnutia na 

výrub drevín vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica je Okresný úrad, 

odbor starostlivosti o  životné pro-

stredie. V  najbližších dňoch bude 

práve takéto rozhodnutie vydané 

a po nadobudnutí právoplatnosti sa 

výruby budú postupne uskutočňo-

vať. Prosíme vás o  pochopenie, že 

nie všetky dreviny je možné vypí-

liť okamžite. Berte prosím do úvahy 

fakt, že niektoré dreviny majú ne-

priaznivý zdravotný stav a ohrozu-

jú obyvateľov a  ich nehnuteľnosti, 

a preto sa budeme snažiť v prvom 

rade vypíliť tieto a  postupne bu-

deme pokračovať vo výrube ostat-

ných, samozrejme s ohľadom na po-

časie a fi nančný prostriedky.

Výruby drevín sa budú uskutočňo-

vať na uliciach: Bočná, Hviezdosla-

vova, Športová, Učiteľská, L. Svo-

bodu a  Dolná. Všetky tieto ulice 

hraničia s miestnou komunikáciou 

a preto vás chceme požiadať o po-

chopenie a trpezlivosť, ak pri týchto 

výruboch dôjde k miernemu obme-

dzeniu cestnej premávky.

Mestu Banská Štiavnica z  rozhod-

nutia na výrub drevín vyplýva aj 

povinnosť náhradnej výsadby, kto-

rá sa bude postupne uskutočňovať 

na uliciach: Sládkovičova, Kammer-

hofská a Dolná.

Veríme, že aj vám záleží na zveľa-

ďovaní verejnej zelene v Meste Ban-

ská Štiavnica, a preto možné obme-

dzenia pochopíte a budete sa spolu 

s nami tešiť z výsadby, ktorá sa bude 

postupne vykonávať a  ktorá bude 

mať minimálne taký úspech u turis-

tov ako výsadba, ktorá sa uskutoč-

nila na Mierovej ulici.

Upozornenie

Vážení obyvatelia, dovoľte aby sme 

Vás touto cestou upozornili na fakt, 

že tak ako výruby drevín na cudzích 

pozemkoch (či sa už jedná o  po-

zemky vo vlastníctve mesta alebo 

aj iných fyzických či právnických 

osôb), tak aj náhradná výsadba sa 

môžu vykonávať len na základe sú-

hlasu vlastníka pozemku.

Katarína Hulinová

Výruby a náhradná výsadba 
na mestských pozemkoch

Pohotovostné 
lekárenské služby

v okrese Banská Štiavnica

V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v Banskej Štiavnici tieto lekár-

ne: 3.12., 10.12., 17.12. Lekáreň 

Helios, Dolná ul. 13 8:00 – 11.00 

hod. 045/6922322

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v  lekárňach v  Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb december 2016

1.12. - 2.12.2016 48.týždeň Leká-

reň Ametyst, Križovatka 3, 

8:00 – 16:00

4.12.2016 Lekáreň Ametyst 

7:30 – 10:30

5.12. - 9.12.2016 49.týždeň Leká-

reň Dr. Max, Bratská 17, 

7:00 – 15:30

11.12.2016 Lekáreň Dr. Max 

7:30 – 10:30

12.12. - 16.12.2016 50.týždeň Le-

káreň Dr. Max 2 (BS), L. Svobodu 

42, 7:00 – 16:00

18.12.2016 Lekáreň Dr. Max 2 (BS) 

7:30 – 10:30

19.12. - 23.12.2016 51.týždeň Le-

káreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 17:00 

045/6922322

24.12. - 25.12.2016 Lekáreň He-

lios 7:30 – 10:30 045/6922322

26.12.2016 52.týždeň Lekáreň 

Mima 7:30 – 10:30

27.12. - 30.12.2016 Lekáreň Mima 

7:00 – 15:30

31.12.2016 Lekáreň Helios 8:00 – 

11:00 045/6922322

Anna Florovičová

predsedníčka miestnej lekár-

nickej komory
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kam v BŠ 
a okolí ?

Autorské čítania organizuje 

banskoštiavnický Antikva-

riátik so železnou pravidel-

nosťou a už niečo vyše roka. 

Vždy jeden štvrtok v  mesiaci sa 

predstavia zaujímaví autori, kto-

rí sú v slovenskej literatúre známi, 

alebo menej známi, ale vždy svojou 

tvorbou vedia potešiť každého, kto 

má blízko k literatúre. 

Minulý týždeň (27. októbra) však 

prinieslo autorské čítanie jedné-

ho unikátneho hosťa, a  tak tro-

chu zmenilo svoju rutinu. Banskej 

Štiavnici, deťom i  čitateľom od X 

do Y rokov predstavila svoju tvor-

bu Ivana Jungová. Táto sympatic-

ká a  veľmi šikovná autorka, ktorá 

sa venuje tvorbe pre deti a mládež, 

pútavo a  predovšetkým od srdca 

porozprávala čo-to o  svojej najno-

všej knihe. Pristavila sa aj pri svo-

jich spisovateľských začiatkoch, za-

spomínala si na radosť, ktorú jej 

písanie pre najmenších prináša, 

ako aj na mnohé úskalia, ktoré so 

sebou detské knihy prinášajú, pre-

tože sú písané pre čitateľa, ktorý 

ešte len objavuje svet a  veci oko-

lo seba. A tie potrebujú hravý text 

plný fantázie so štipkou reálnos-

ti a  s  citlivým prístupom, pokiaľ 

ide odovzdávanie informácií, ktoré 

majú osobnosť najmenšieho čitate-

ľa ďalej formovať.

Ivana Jungová robí svoje remeslo 

výborne. Jej knihy sú nápadité, te-

maticky farebné a hlavne plné rôz-

nych pocitov či ľudí, ktorých mô-

žete nájsť aj v  skutočnom živote. 

Hrajú sa s obrazotvornosťou a obo-

hacujú vás o  nové skutočnosti. Aj 

preto ma trošku zarmútilo, že si 

toto príjemné čítanie nechala Ban-

ská Štiavnica ujsť. Hlavne tí čita-

telia, ktorí v detskej literatúre hľa-

dajú čosi unikátne, neopozerané 

a hlavne naše slovenské.

Napriek komornej účasti prekypo-

val večer dobrou náladou, detskými 

úsmevmi, milým smiechom či ihra-

vými momentkami, ktoré sa opla-

tí zvečniť. Touto cestou by som sa 

chcela poďakovať nielen Ivane Jun-

govej za to, že k nám do mesta za-

vítala a urobila jeden jesenný večer 

magickým, ale aj banskoštiavnic-

kému Antikvariátiku, ľuďom, kto-

rí v ňom pracujú a úprimne milujú 

knihy, za to, že sa snaží oživiť jeden 

možno obyčajný štvrtok v  mesia-

ci fantastickou literárnou akciou. 

A pevne dúfam, že autori detských 

kníh si v  ich podujatí nájdu stále 

miesto.

pani učiteľka Miroslava Inglotová 

z MŠ 1. mája č. 4

Autorské čítanie s Ivanou Jungovou

Autorka Ivana Jungová  foto Archív MŠ 1.mája

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková pri 

príležitosti 17. novembra - Dňa 

študentstva prijala študentov 

banskoštiavnických stredných 

škôl. 

Opäť jej boli predstavení študen-

ti, ktorí vzorne reprezentujú svo-

je školy, ale aj mesto nielen vy-

nikajúcim prospechom, účasťou 

a  výborným umiestnením v  jazy-

kových a prírodovedných olympiá-

dach, športových a kultúrno-spolo-

čenských akciách, ale sú vzorom aj 

svojimi morálnymi vlastnosťami, 

skromnosťou, usilovnosťou.

Zvláštne poďakovanie patrí študen-

tovi SOŠ služieb a lesníctva Filipovi 

Blahútovi za záchranu ľudského ži-

vota, čo pri príležitosti DŠ ocenil aj 

minister školstva P.Plavčan.

Ocenení študenti: 

J.Poliak, D.Dujková, P.Ferjancová, 

T.Haviarová, P.Pobori (SOŠ lesnícka)

N.Jakušová, K.Šimúnová, S.Štrbo-

vá, M.Krnáčová, B.Szabóová (SPŠ S.

Mikovíniho)

D.Peničková, R.Chmelina, D.Ka-

lišek, F.Blahút, A.Januš, M.Bačík 

(SOŠ služieb a lesníctva)

J.Kanda, Š.Maruniak (Súkromná 

Hotelová akadémia)

Srdečne gratulujeme!

V. Ebert

Ocenenie študentov

Prijatie študentov na radnici  foto Michal Kríž

2.12. Nebabylonuj! Voľné deba-

ty v  neslovenských jazykoch, Ar-

chanjel Caff e, 17:00. 

3.12. Koncert: Inside Group, Ar-

chanjel Caff e, 20:00.

3.12. Pečieme medovníčky. Pri-

neste si vykrajovačky, valčeky aj 

ozdôbky. KD, Podhorie 15:30.

3.12. Vianočné trhy s Mikulášom.

Kapustnica, klobásky, punč, va-

rené vínko, medovina, výrobky 

remeselníkov. Banský Studenec, 

14:00.

3.12. Mikuláš v  Štiavnici! S  Eri-

kom. KC, 16:00. Rozsviete-

nie stromčeka, Nám. sv. Trojice, 

18:00.

3.12. Vernisáž v Art Cafe: Koyšo-

vá, Mrvová, Maťátko, Šille, Teren, 

Olejníková. Art Cafe, 17:00.

3.12. Vzťahy ako naše zrkadlo. 

Beseda s hudbou s Radkou a Tara-

nom. Art Cafe, 18:00.

3.12. Predmikulášska párty s DJ 

Maťa. Pražovňa, 21:00. 

4.12. Spoločný koncert HUAJA a

Fakulty muzických umení B. Bys-

trica. HUAJA, 16:00

5.12. Mikulášske popoludnie 

v ZUŠ. ZUŠ, 15:30

7.12. Vlnenie. Zuzka ukáže ako 

na ihlice a  vlnu. Archanjel Caff e, 

17:00.

7.12. Mikulášske popoludnie v 

Divnej Pani. Objednávky do 5.12.!

Divná pani, 15:00.

8.12. Kurz paličkovania pre do-

spelých. KC, 17:00-19:00.

8.12. Divadielko pre deti: Králiky 

z klobúka. Nahláste do 5.12. Tro-

tuar Cafe, 16:00.

9.12. Degustačná večera s Voj-

techom Artzom. Gastro show s 

ochutnávkou vín. Penzión Kachel-

man, 18:00.

9.-10.12. Štjavnycký vjanočný 

jarmok. Nádvorie Kammerhofu.

9.12. Autorské čítanie: Silvester 

Lavrík. Antikvariátik, 17:00.

10.12. Svätoantonské vianočné 

trhy. Svätý Anton, na Rínku.

10.12. Vianočné trhy – Mikuláš. 

Miesto pred OÚ, Štiavnické Bane.

10.12. Tradičné vianočné oblát-

ky. Prineste si cesto a stroj na pe-

čenie. KD, Podhorie, 15:00.

10.12. U Blaškov: Tradičná zabí-

jačka. Ukážky prác, ochutnávka, 

zabíjačková kapustnica a  misa, 

Podjavorská muzika. Počúvadlian-

ske jazero, 9:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V dňoch medzi 24. a 26. 

novembrom 2016 prebiehali vo 

vybraných predajniach Tesco 

na Slovensku, i v zahraničí, 

charitatívne potravinové 

zbierky, počas ktorých ľudia 

dobrej vôle darovali trvanlivé 

potraviny alebo základné 

hygienické potreby do ozna-

čených  nákupných vozíkov pri 

východe z predajne.

Banská Štiavnica sa na mape lás-

ky opäť rozžiarila vďaka svetiel-

kam v srdciach dobrých ľudí. Počas 

tohtoročnej potravinovej zbierky 

sa v  banskoštiavnickom Tescu vy-

zbieralo 655,6 kg tovaru v hodnote 

988,46 eur. To je o 100 kg viac ako 

pred rokom. Srdečne ďakujeme všet-

kým štedrým a šľachetným darcom, 

ústretovým zamestnancom predaj-

ne Tesco Banská Štiavnica, ako aj 

dobrovoľníkom z  ECAV v  Banskej 

Štiavnici, ktorí na zbierke ochotne 

spolupracovali. Darované potravi-

ny a hygienické potreby sú momen-

tálne zhromaždené v priestoroch za 

evanjelickým kostolom, kde sa budú 

podľa jednotlivých žiadostí rozdeľo-

vať rodinám i osamotene žijúcim ľu-

ďom , ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 

situácii. Mnohé kontakty nám po-

skytli samotní darcovia. Pred rokom 

sme takýmto spôsobom dokázali 

spoločne obdarovať viac než 50 do-

mácností v našom meste a okolí. Boli 

to dojímavé momenty plné vďačnos-

ti , keď  ani zrnko darovanej múky 

nevyšlo nazmar. Veríme, že aj ten-

to rok sa nám v predvianočnom čase 

podarí rozžiariť vieru, nádej a lásku 

v mnohých smutných očiach. O ďal-

šom priebehu potravinovej zbierky 

vás budeme  informovať po jej ukon-

čení.

Janka Bernáthová

Radosť pomáhať

Dobrovoľníci potravinovej zbierky  foto Janka Bernáthová

V súčasnej dobe je trendom 

pokles počtu študentov 

technicky orientovaných 

predmetov napriek tomu, 

že práve títo študenti majú 

najväčšie uplatnenie v prie-

myselne a výrobne oriento-

vanej ekonomike. 

Fakulta environmentálnej a  výrob-

nej techniky (FEVT) Technickej uni-

verzity vo Zvolene sa preto rozhodla 

pútavou formou vzbudiť v  študen-

toch záujem o  realizáciu vlastných 

technických nápadov, konštruova-

nie, programovanie, algoritmizáciu 

a robotiku. FEVT ponúka akcie pre 

základné a  stredné školy zamerané 

na prácu s robotmi LEGO Mindstor-

ms Education. V rámci workshopov 

si účastníci môžu navrhnúť, skon-

štruovať a naprogramovať vlastné-

ho robota, príp. vyskúšať ovládanie 

robota mobilom. Účastníci sa oboz-

námia s  prácou so senzormi, mo-

tormi, mikroprocesormi, programo-

vaním a  konštrukciou robotických 

zariadení, pričom si na konci work-

shopu zmerajú svoje skúsenosti v ro-

botickej súťaži. Počet účastníkov: 15 

(5 tímov po 3), akcia je vhodná pre 

žiakov I. stupňa základných škôl, 

pre žiakov II. stupňa základných 

škôl, pre študentov stredných škôl, 

v prípade záujmu pre skupinky ro-

dičov s deťmi alebo starých rodičov 

s vnúčatami. Trvanie akcie je 1 deň 

(ovládanie robota mobilom) alebo 

2 dni (programovanie robota). Ďa-

lej FEVT ponúka prezentačné akcie 

s ukážkami LEGO robotov a hoto-

vých projektov, ako napríklad 3D ho-

lografi cké obrázky a 4D obrázky, 3D 

okuliare, inerciálny navigačný sys-

tém – akcelerometer, gyroskop (pre 

stredné školy), virtuálnu realitu (pre 

stredné školy). Počas akcií je mož-

nosť zúčastniť sa súťaží s hotovými 

aplikáciami – skladanie Rubikovej 

kocky (súťaž s robotom), zdolávanie 

slalomovej dráhy s robotom, progra-

movanie priemyselného počítača 

(pre stredné školy), príp. vymaľova-

nie a  skladanie papierového robota 

(pre 1 stupeň ZŠ). Počet účastníkov: 

20, trvanie akcie: 1 hodina. Termín 

podľa vlastného výberu je potreb-

né vopred dohodnúť telefonicky ale-

bo mailom. Akcie sú organizova-

né v  rámci riešenia projektu KEGA 

003TU Z-4/2016 a s fi nančnou pod-

porou Nadácie Volkswagen Slovakia: 

Rozvíjať technik(o)u. Viac informácií 

a kontaktné údaje nájdete na http://

www.robohranie-profevt.wz.sk/.

Peter Koleda, Elena Pivarčiová, 

TU Zvolen

Robohranie – proFEVT 
Popularizácia robotiky

Prezentácia projektu  foto Archív TU Zvolen

6.12. 
- sviatok sv. Mikuláša

Aj detičky v  Banskej Štiavni-

ci navštívi svätý Mikuláš... Balíky 

sladkostí, ovocia, úsmev na det-

ských tvárach a recitovanie kolied, 

alebo  spievanie vianočných pies-

ní... Príchod patróna detí – svätého 

Mikuláša. Kto bol vlastne sv. Miku-

láš? Kde siaha jeho história spojená 

s dobrosrdečnosťou? Svätý Mikuláš 

patrí medzi najobľúbenejších svät-

cov. Napriek jeho popularite však o 

jeho skutočnom živote vieme veľ-

mi málo. Narodil sa niekedy okolo 

roku 270 na južnom pobreží Malej 

Ázie, pravdepodobne v Patare. Už 

v mladosti sa stal povestný svojou 

dobročinnosťou, ktorá ešte vzrást-

la, keď sa stal biskupom v Myre...  

Prečo práve 6.december? Deň 6. de-

cember, deň úmrtia svätého Miku-

láša, bol vyhlásený za sviatok. Pres-

ný dátum jeho skonu nie je známy. 

Podľa historických zdrojov umrel 

niekedy medzi rokmi 345 a 351 v 

Myre. Keďže Mikuláša už niekoľ-

ko storočí považujú za patróna detí, 

je tento cirkevný sviatok výnimoč-

ný najmä pre mladých ľudí. Ale svä-

tý Mikuláš je známy aj ako patrón 

požiarnikov, cestovateľov, hospo-

dárov, obchodníkov, mäsiarov, ry-

bárov, námorníkov... V  Slovenskej 

republike je tradíciou, že Mikuláša 

pri obdarovaní sprevádza čert a an-

jel. Tento zvyk sa rozšíril aj do iných 

krajín... Milé deti, ctení Štiavniča-

nia, vážení priatelia dňa 3.12.2016 

stretnete Mikuláša, čerta a  anje-

la v uliciach nášho mesta. V tento 

deň Mikuláš zažne sviece stromče-

ka na Námestí sv. Trojice, nezabud-

nite si však aj doma (6.12.) vyčistiť 

čižmy, aby ste si našli sladké dobro-

ty a zdravé ovocie... Krásneho Mi-

kuláša Vám praje...

Filip Golian

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preruše-

ná distribúcia elektriny z dôvodu od-

straňovania porúch na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

Banskej Štiavnici: 

- 13. a 14.12.2016 v čase od 7:30 

– 16:00 hod. na ulici: Vyhnianska 

– časť Banky. Ďakujeme za porozu-

menie!

Pavol Pekár
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Burza šatstva
Máte plné skrine a „nemáte si čo 

obliecť?“ Deti vám „zase“ vyrást-

li, potrebujete sa zbaviť malých 

vecí a zaobstarať im väčšie? Chce-

te pomôcť ľuďom v núdzi? Živena 

– MO Banská Štiavnica a Mesto 

Banská Štiavnica organizuje "Bur-

zu šatstva". Tak prineste oblečenie, 

obuv, či hračky dňa 10. decembra 

od 10:00 – 14:00 do KaSS (opro-

ti Kammerhofu), alebo si príďte 

vybrať potrebné veci od 14:00 – 

17:00 hod. Môžete priniesť i peri-

ny, vankúše, deky, obliečky, plach-

ty…, dokonca aj granule, obojky a 

vôdzky, ktoré odovzdáme miest-

nym útulkom pre opustené zvie-

ratá. Heslo akcie: Predám, daru-

jem, pomôžem! 

Živena - MO BŠ

Oznam
Oznamujeme obyvateľom mes-

ta Banská Štiavnica, že odd. Re-

gionálneho rozvoja a medziná-

rodných vzťahov MsÚ v Banskej 

Štiavnici sídli na Nám. sv. Troji-

ce 3, na 2. posch. (v budove Ru-

bigallu). 

RRaMV

Poďakovanie
Členovia OZ č.61 ÚNSS v Banskej 

Štiavnici srdečne ďakujú Ing. Iva-

ne Ondrejmiškovej, prednostke 

Mestského úradu v Banskej Štiav-

nici za milé prijatie pri príležitos-

ti Dňa nevidiacich a slabozrakých, 

za jej milý príhovor, ako aj za milé 

darčeky, ktoré nám venovala pri 

tejto príležitosti. 

Helena Šušková, 

predsedníčka OZ ÚNSS

Aj tento rok nás, ako vždy, 

dobehlo hektické obdobie 

predvianočného ošiaľu 

a zúfalstva zo zlej fi nančnej 

situácie. 

Ja, asi ako každý študent a zároveň 

nezávislý mladý človek, tento čas ne-

prežívam až tak tragicky, ale cítim, že 

aj mňa sa táto téma dotýka. Takisto 

aj vás, vašich blízkych, mojich blíz-

kych a skoro každého, koho poznáte. 

Vianočná reklama mi udrela do nosa 

už uprostred októbra, čo mi uštedri-

lo zopár zblúdených myšlienok na-

viac. Čo to bude tento rok? Darčeky, 

návštevy, výdavky, starosti a k tomu 

kopa povinností. No poviem vám, 

veľmi sa mi do tohto obdobia vkročiť 

nechcelo. Nakoniec som si povedala, 

že tieto Vianoce obrátim na udalosť, 

ktorej sa neviem dočkať a pokúsim sa 

tým nakaziť aj svoje okolie.

Zopár rozhovorov s  kamarátmi mi 

stačilo na to, aby som pochopila, že 

nikomu sa z  Vianoc nejaké obrov-

ské pletky robiť nechce. Pravdepo-

dobne chcú ostať pri klasike, keď celé 

dva mesiace bedákajú, akí sú otráve-

ní zo všetkých tých reklám, ako aj tak 

nemajú dosť peňazí a ako o prekva-

penia a podobné aktivity nemajú zá-

ujem. Sama som ostala dosť sklama-

ná a na nejaký čas som si dala pokoj 

s akoukoľvek myšlienkou na Viano-

ce.

Prvé, čo ma neskôr opäť pozitívne 

naladilo na tento blázinec, boli via-

nočné trhy. Áno, každoročná klasi-

ka, kde aj tak všetci nakoniec pôjde-

me, či už doma alebo navštívime iné 

mesto, jednoducho začneme vianoč-

nú sezónu spoločne vonku, pri va-

renom vínku a na rad sa dostanú aj 

prvé nápady na darčeky. Priznám 

sa, celkom som sa do tejto role vži-

la a snažím sa vymyslieť originály, čo 

potešia a zároveň naplnia túžby ob-

darovaných. Samozrejme, že ma to 

chytilo a  už vianočnú náladu zdie-

ľam aj so svojím okolím, či už v prá-

ci, alebo v škole, všade nadšene rozo-

beráme, čo kto vymyslel a postupne 

sa do mojej pasce chytili všetci. Kole-

gyňa doma vyrába vlastné ozdoby na 

stromček, kamaráti kreslia, maľujú, 

dokonca aj naša škola organizuje via-

nočné trhy, z ktorých výťažok popu-

tuje do Afriky. Napokon, nepočúvam 

celé dni o ničom inom, ako o ideálnej 

vianočnej atmosfére, ako sa už všetci 

nevieme dočkať, lebo už máme skoro 

všetky darčeky pripravené, ale hlav-

ne, ako sa všetci tešíme spolu.

Nakoniec sa nám podarilo toto obdo-

bie zjemniť, ponoriť sa doň a užívať 

si ho. Vyskúšajte to aj vy.  Zdieľajte 

svoje nadšenie a nakazte každého vo 

svojom blízkom, ale pokojne aj vzdia-

lenom okolí. Som si istá, že takmer 

na sto percent sa vám to podarí. 

Všetci si chceme tento čas vychut-

nať a trošku spomaliť, na to sú pred-

sa Vianoce. Bohužiaľ, niekedy sme až 

príliš zaslepení a uponáhľaní a v sna-

he dosiahnuť cieľ, nám uniká cesta, 

ktorá je oveľa dôležitejšia. Vianoce 

netreba naháňať. Vždy znova prídu 

a ani sa nenazdáme a budú preč. Poď-

me si ich tentoraz vychutnať naplno 

a spoločne aj na našich štiavnických 

"Vianočných trhoch", 9. – 10. decem-

bra 2016. Všetci ste srdečne vítaní! 

Foto: Ján Petrík

Petra Hyblerová

Vianočný ošiaľ okolo nás

Dopravca špecializujúci sa 

na medzinárodnú cestnú 

prepravu s hlavnou prioritou 

spájať Európu a Škandináviu je 

úspešný i v roku 2016.

O  úspechoch a  fungovaní fi rmy  

sme vás už v  Štiavnických novi-

nách informovali v  čísle 26/2016 

prostredníctvom rozhovoru s Ban-

skoštiavničanom a generálnym ria-

diteľom Ing. Martinom Ľuptákom, 

PhD., ktorý vedie Bring Trucking od 

jej vzniku. Firma so sídlom v Žiari 

nad Hronom bola založená v  roku 

2006 a dňa 8. 11.2016 bola ocene-

ná za jeho hospodárske úspechy ce-

nou Trend Top 2016, vyhlasovanú 

týždenníkom Trend.

Cenu počas slávnostného večera 

v novej budove SND prebral rodák z 

Banskej Štiavnice a generálny riadi-

teľ Bring Trucking Ing. Martin Ľup-

ták, PhD. V  porovnaní s  minulým 

rokom, kedy sa umiestnila ako Fir-

ma roka na prvom mieste, si pohor-

šila o jedno miesto, kde ju nahradila 

fi rma Eset, ocenená už štvrtýkrát. 

Treticu najúspešnejších sloven-

ských fi riem roka 2016 uzatvára 

Railtrans International.

Miroslava Luptáková

Bring Trucking opäť úspešný!

Ing. Martin Ľupták, PhD. preberá diplom  foto Maňo Štrauch 

Mestská knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Pracovníci oddelenia epide-

miológie RÚVZ v SR monitorujú 

celoročne výskyt akútnych 

ochorení dýchacích ciest 

a z nich chrípke podobných 

ochorení na základe hlásení 

všeobecných lekárov. 

Chrípková sezóna ofi ciálne začí-

na od 40. kalendárneho týždňa 

a končí koncom apríla.

O chrípke sa každoročne veľa ho-

vorí a  píše, no aj napriek tomu 

nie každému je jasný rozdiel me-

dzi ňou a bežným prechladnutím. 

Chrípka je vírusové ochorenie s 

krátkym inkubačným časom, vy-

pukne náhle z  plného zdravia a 

prejavuje sa celkovou slabosťou 

s bolesťami svalov a kĺbov sprevá-

dzaných teplotou nad 38 ºC, často 

až 40 ºC. Vysoké teploty pretrvá-

vajú niekoľko dní a po 2 – 3 dňoch 

od prejavenia sa prvých prízna-

kov sa pridružujú bolesti hrdla a 

kašeľ, pričom nádcha ani nemusí 

byť. Ochorenie sa šíri kvapôčkami 

hlienu, ktoré sa dostávajú do vzdu-

chu pri kýchaní, kašľaní a rozprá-

vaní a doletia do 2m. Nepriamo sa 

vírus šíri predmetmi kontamino-

vanými hlienom z dýchacích ciest 

chorého rukami,  pri ošetrova-

ní, predmetmi bežného používa-

nia. Vírus je odolný voči vyschnu-

tiu a  v  prachu prežíva pri izbovej 

teplote aj niekoľko dní. Na odeve, 

papieri a vreckovke prežíva do 12 

hodín, na tvrdých a  hladkých po-

vrchoch až do 48 hodín. Najúčin-

nejšou prevenciou proti chrípke je 

očkovanie. Na chrípku antibiotiká 

nezaberajú. Pri ochorení si musí 

sám organizmus poradiť za  po-

moci tabletiek proti horúčke, vita-

mínmi a najmä pobytom v poste-

li. Chrípka sa nesmie podceňovať, 

pretože sa môžu pridružiť kompli-

kácie ako zápal horných aj dolných 

dýchacích ciest, zápal srdcového 

svalu, nervov a  mozgu. Očkova-

nie proti chrípke nie je povinné 

a  každý si ho musí zvážiť. Odpo-

rúča sa najmä u tehotných žien, 

u pacientov s chronickým ocho-

rením dýchacieho a s chronickým 

ochorením srdcovo-cievneho sys-

tému, u diabetikov, u osôb s osla-

benou imunitou, u onkologických 

pacientov, u obéznych osôb a osôb, 

ktoré sú staršie ako 59 rokov. Ďa-

lej sa odporúča osobám, ktoré sú 

umiestnené v liečebniach pre dl-

hodobo chorých, geriatrických 

centrách a ústavoch sociálnej sta-

rostlivosti, zdravotníckym pracov-

níkom, cestovateľom cestujúcim 

do cudziny v čase predpokladanej 

epidémie chrípky ako aj športov-

com, ktorí sa pripravujú na vrcho-

lové podujatie konané v čase pred-

pokladanej epidémie a deťom od 6 

mesiacov do predškolského veku.

Očkovacia látka proti chrípke, kto-

rá je na Slovensku dostupná v  le-

kárňach, obsahuje tri typy víru-

su, ktoré sa potvrdzujú u chorých 

v aktuálnom roku. Je to tzv. pan-

demický vírus A H1N1, ktorý stá-

le koluje v  populácii a  najčastej-

šie spôsobuje ochorenia, ďalší je 

typ A  H3N2 a  tretí je typ B. Naj-

lepšie je dať sa zaočkovať v  prie-

behu októbra  a  novembra, ale 

aj počas prebiehajúcej epidémie. 

VšZP (https://www.vszp.sk/vy-

hody-zlavy/zdravotne-benefity/) 

a  ZP Dôvera (http://www.dovera.

sk/poistenec/nadstandard-od-do-

very/lieky-a-ockovania)  uhrádza-

jú v tomto roku vakcíny každému 

záujemcovi. Nenechajte sa odra-

diť tým, že po očkovaní sa môžu 

vyskytnúť nežiaduce účinky ako 

bolestivosť v  mieste vpichu, svr-

benie, pálenie. Môže sa objaviť aj 

teplota, ktorá trvá 1-2 dni. A tak, 

ako aj pri ostatných očkovaniach 

platí, že dva až tri dni po očko-

vaní sa treba vyvarovať nadmer-

nej fyzickej záťaži. Tí, ktorí nebu-

dú zaočkovaní proti chrípke, by 

sa mali vyhýbať tesnému kontak-

tu s chorými osobami. Časté umý-

vanie alebo  dezinfekcia rúk chrá-

ni pred infekciou vírusom. Ruky 

je potrebné  umývať veľmi dôklad-

ne mydlom a vodou. Ďalej vyhýbať 

sa dotykom očí, nosa a úst rukami, 

ktoré nie sú bezprostredne umy-

té a  pohybovali sme sa v priesto-

roch mimo domácnosť, dodržiavať 

správnu životosprávu, najmä do-

statok spánku, výživné jedla plné 

vitamínov,  dostatok fyzickej akti-

vity. Je tiež potrebné častejšie vet-

ranie interiérov a obmedzenie hro-

madných podujatí.

Oddelenie epidemiológie

RÚVZ Žiar nad Hronom

Pripravme sa 
- opäť je tu chrípková sezóna

Dňa 10.11.2016 sme sa spolu s 

našimi psími labkami Charliem 

a Dinou zúčastnili dvoch 

milých návštev v materskej 

škole na Križovatke a na 

Štefultove. 

S deťmi sme sa porozprávali čo je to 

útulok, na čo slúži, ako sa starať o 

zvieratko... Detičky si mohli našich 

psíkov vyhladkať a vyvenčiť. Na 

oplátku sme my dostali kopec dar-

čekov (granule, pamlsky, deky, han-

dry, misky…). Zo srdca ďakujeme 

pani riaditeľke, p. učiteľkám, de-

ťom a ich rodičom. Radi vás privíta-

me aj v našom útulku. Dina, Char-

lie a kopec iných psíkov a mačičiek 

hľadajú domovy… Nájdete nás pod 

Povrazníkom, Brezová ul. 4, vedľa 

sudárov. Nájdete nás aj na FB, alebo 

www.tulavalabka.sk.

OZ TL

OZ Túlavá labka so psíkmi 
v materskej škole

Návšteva materských škôl  foto Archív OZ TL

Exkurzia 
v Poľsku

Dňa 15. novembra sme sa my, 

žiaci zo Školského interná-

tu pri Strednej odbornej ško-

le služieb a lesníctva zúčastnili 

exkurzie v  Osvienčime v  Poľ-

sku. Pripravili nám ju naše 

milé pani vychovávateľky Mgr. 

Alžbeta Ivanová a Mgr. Renata 

Lovásová. Cestu, ktorá trvala 

6 hodín nám zaujímavým roz-

právaním o  holokauste sprí-

jemnil pán Ing. Marek Lešičko. 

Návšteva pracovného, koncen-

tračného tábora v  nás zane-

chala zmiešané pocity. Je to 

miesto, ktoré by mal asi každý 

z nás aspoň raz za život navští-

viť. Myslím si, že nám toto 

miesto priblížilo hrôzy, nie až 

tak ďalekej histórie a  svojím 

spôsobom zmenilo pohľad na 

svet. Môj osobný názor je, že 

o minulosti by sa malo  rozprá-

vať a častejšie si ju pripomínať, 

pretože práve v tejto dobe je to 

možno o niečo dôležitejšie ako 

kedykoľvek predtým.

Lujza Mária Kučerová,

 žiačka Gymnázia Andreja Kme-

ťa v Banskej Štiavnici

Autorské 
čítanie 

s Antikvariátikom: 

Silvester Lavrík

piatok 9. 12. 2016, 17.00

Pozývame Vás na autorské čí-

tanie s dramatikom, režisé-

rom a spisovateľom Silvestrom 

Lavríkom, ktorý na ňom pred-

staví svoju ostatnú knihu Ne-

deľné šachy s Tisom. Podujatie 

moderuje Zuzana Lukáčová. 

Vstup voľný.

Silvester Lavrík (1964) je dra-

matik, režisér a spisovateľ. 

Pracoval ako učiteľ, kreatívny 

riaditeľ v reklamnej agentú-

re, bol tiež umeleckým šéfom 

Mestského divadla v Zlíne, či 

riaditeľom Rádia Devín. Na-

písal viac ako tridsať divadel-

ných hier. Po knihách Alle-

gro barbaro (2002), Zlodeji 

(2005), Perokresba (2006),Vil-

la Lola (2004), Zu (2011) a Na-

ivné modlitby (2013) mu tento 

rok vyšiel román Nedeľné ša-

chy s Tisom.

Tomáš Lazar
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 2.12. o 18:30 hod.Piatok 2.12. o 18:30 hod.

UNderworld: UNderworld: 

KrvAvé vojNYKrvAvé vojNY

Horor/akčný, USA, 91 min., 2016, Horor/akčný, USA, 91 min., 2016, 
MP:15, vstupné: 4 €. Fanúšikovia upí-MP:15, vstupné: 4 €. Fanúšikovia upí-
rov a vlkolakov sa môžu tešiť na piatu rov a vlkolakov sa môžu tešiť na piatu 
časť fi lmovej sci-fi  série Underworld. časť fi lmovej sci-fi  série Underworld. 
Kate Beckinsale sa vracia ako Selene Kate Beckinsale sa vracia ako Selene 
a Theo James sa opäť predstaví v role a Theo James sa opäť predstaví v role 
Davida.Davida.

Sobota 3.12. o 14:30 hod.Sobota 3.12. o 14:30 hod.
Nedeľa 4.12. o 16:00 hod.Nedeľa 4.12. o 16:00 hod.

VAiANAVAiANA

Rodinný/animovaný/akčný/dobrod-
ružný, 2016, 107 min., MP, vstupné: 
4 €. Na prelome letopočtu, uprostred 
Tichého oceánu v Polynézii, žije Mo-
ana Waialiki, nadšená navigátorka 
a jediná dcéra domorodého náčelní-
ka. Vydáva sa na cestu za dobrodruž-
stvom po tichomorských ostrovoch. 

Sobota 3.12. o 18:30 hod.

fi NÁle

Dokumentárny/športový, 70 min., Dokumentárny/športový, 70 min., 
SR, MP, vstupné: 4 €. Pred 40. rok-SR, MP, vstupné: 4 €. Pred 40. rok-
mi sa Československo stalo majstrom mi sa Československo stalo majstrom 
Európy. Majstri z Belehradu 1976 Európy. Majstri z Belehradu 1976 
boli oslavovaní hrdinovia, dnes obyčaj-boli oslavovaní hrdinovia, dnes obyčaj-
ní muži, spomienky a blednúca sláva, ní muži, spomienky a blednúca sláva, 
ktorá sa stráca s pamäťou tých, kto-ktorá sa stráca s pamäťou tých, kto-
rí to s nimi prežívali. Pamäť nám oživí rí to s nimi prežívali. Pamäť nám oživí 
zaujímavý a divácky príťažlivý auten-zaujímavý a divácky príťažlivý auten-
tický dokument o futbale a futbalis-tický dokument o futbale a futbalis-
toch, hlavne o ich osudoch. toch, hlavne o ich osudoch. 

Nedeľa 4.12. o 18:30 hod.Nedeľa 4.12. o 18:30 hod.

SANTA je úchYlSANTA je úchYl

Komédia, 81 min., MP:12, vstupné: 4 €Komédia, 81 min., MP:12, vstupné: 4 €
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jed-Billy Bob Thornton sa predstavuje v jed-
nej zo svojich najlepších fi lmových úloh. nej zo svojich najlepších fi lmových úloh. 
Odpudivo neodolateľný zlodej Willie je Odpudivo neodolateľný zlodej Willie je 
stále alkoholik, stále sukničkár a už zase stále alkoholik, stále sukničkár a už zase 
na dne. Znovu si teda oblečie kostým na dne. Znovu si teda oblečie kostým 
Santu a neochotne spojí sily s bývalým Santu a neochotne spojí sily s bývalým 
parťákom Markusom, aby na Vianoce parťákom Markusom, aby na Vianoce 
vykradli centrálu jednej skorumpovanej vykradli centrálu jednej skorumpovanej 
chicagskej charity. Po viac ako jedenás-chicagskej charity. Po viac ako jedenás-
tich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, tich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, 
ktorý je všetko, len nie ľudomil.ktorý je všetko, len nie ľudomil.

Utorok 6.12. o 18:30 hod.Utorok 6.12. o 18:30 hod.

JAMes WhiTeJAMes WhiTe

Dráma, 85 min., 2016, MP:15, vstup-Dráma, 85 min., 2016, MP:15, vstup-
né: 4 €. Newyorčan James White je né: 4 €. Newyorčan James White je 
ľahkomyseľný dvadsiatnik so sebadeš-ľahkomyseľný dvadsiatnik so sebadeš-
trukčnými sklonmi, povaľač, ktorý na-trukčnými sklonmi, povaľač, ktorý na-
priek svojej inteligencii nie je schopný priek svojej inteligencii nie je schopný 
si udržať prácu. Prežíva v pohodlí na si udržať prácu. Prežíva v pohodlí na 
gauči svojej matky Gail, ktorá jeho ži-gauči svojej matky Gail, ktorá jeho ži-
votný štýl neschvaľuje a navyše bojuje votný štýl neschvaľuje a navyše bojuje 
s rakovinou. James rieši situáciu úte-s rakovinou. James rieši situáciu úte-
kom k sexu a drogám do tej chvíle, keď kom k sexu a drogám do tej chvíle, keď 
začne byť Gailin stav naozaj vážny a začne byť Gailin stav naozaj vážny a 
on sa musí postaviť tvárou v tvár rea-on sa musí postaviť tvárou v tvár rea-
lite, ktorú nemôže viac ignorovať.lite, ktorú nemôže viac ignorovať.

Štvrtok 8.12. o 18:30 hod.Štvrtok 8.12. o 18:30 hod.

ViANočNÁ pÁrTYViANočNÁ pÁrTY

Komédia, USA, 105 min., 2016, Komédia, USA, 105 min., 2016, 
MP:15, vstupné: 4 €. Jediný spôsob, MP:15, vstupné: 4 €. Jediný spôsob, 
ako uloviť významného klienta a za-ako uloviť významného klienta a za-
chrániť fi remnú pobočku pred zavre-chrániť fi remnú pobočku pred zavre-
tím, je usporiadať veľkolepý vianočný tím, je usporiadať veľkolepý vianočný 
večierok, na ktorý nikdy nezabudnete. večierok, na ktorý nikdy nezabudnete. 
Na ktorý NIKDY NIKTO nezabudne! Na ktorý NIKDY NIKTO nezabudne! 

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.41/2016: „Nik-

to nie je takým miláčikom šťasteny, aby 

nepotreboval priateľa.“ Výhercom sa 

stáva Jozef Kirschner, Kukučí-

nova 4, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii 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 12.12.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok J. W. Go-

etheho:

A., Olej anglicky, zriedkavo, poda-

roval, jeden z rodičov,

B., Začiatok tajničky,

C., Utrie, čistila praním, močil,

D., Slovenský karikaturista Viktor, 

meno Godunova, fyzikálna veliči-

na E, pond,

E., Súkal, konáva, meteorológ 

z TV JOJ,

F., Vajíčko lekársky, vyrovnávali sa 

vo výške, hlbší ženský hlas,

G., Iniciálky herca Luknára, žaba 

česky, ozn. áut Trnavy, tadiaľ, 

dvojhláska,

H., Prvé písmeno abecedy s  dĺž-

ňom, zbraň, neotlč, nesieš česky,

I., Papagáj, krém na nohy, krík 

s  modrými plodmi, Technické 

služby, urán,

J., 2. časť tajničky, jód,

K., České mesto, samohlásky 

v slove Ebola, alegória, sóla v ope-

re,

1., Okresný podnik Sereď skr., 3. 

časť tajničky, španielska vychová-

vateľka,

2., Obyvateľ Írska česky, ťukol bez 

mäkčeňa, lis,

3., Nabral odzadu, smútky,

4., Ofúkol, nejako, samohlásky 

v slove lego,

5., Nespal, žena nárečovo, Zákon-

ník práce, ozn. áut Rakúska,

6., Zátka na sude, Barbora, nie váš,

7., Atlét v cirkuse, patriaci Ele,

8., Hviezda, opak neistoty, kyslík,

9., Dokončí lietanie, súrodenec,

10., Stred slova Marat, svatko, In-

grid,

11., Prelamuje, meno Mikušeka, 

nadájaj,

12., Očarí, hlavná myšlienka, pope-

vok,

13., Vyčnievala, cudzie ženské 

meno,

14., Stred slova rezaná, prekliesňu-

je,

15., Cieľ česky, Koniec tajničky.

Pomôcky: Ester, Alan, ozal, Ilko, 

oil.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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D
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F

G
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K

Kupón č. 43
Krížovka
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Minulosť každého mesta 

nedokumentujú len hmotné 

pamiatky, budovy či uličky, 

nech sú akokoľvek malebné. 

Sú to aj ľudia, ktorí v ňom žili. Sto-

py po ich pohnutých alebo len pros-

tých životoch vidíme všade naokolo, 

hoci si to väčšinou neuvedomuje-

me. Ďalšia kniha Vladimíra Bártu 

a kolektívu autorov nám opäť nedo-

volí zabudnúť – starším oživí spo-

mienky a  tým neskôr narodeným 

rozpovie zaujímavé životné osudy 

doložené autentickými fotografi a-

mi, ktoré toto siedme pokračovanie 

edície Ako sme tu žili prináša.

Predstavenie tejto novej kni-

hy sa uskutočnilo 22. novembra 

v priestoroch SPŠ Samuela Mikoví-

niho a zorganizovalo ho Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom – Pracovisko Banská Štiavni-

ca spolu s vydavateľstvom AB ART 

press a so SPŠ S. Mikovíniho v Ban-

skej Štiavnici. Moderátorka Má-

ria Petrová autora knihy nemusela 

Štiavničanom predstavovať. Priví-

tala spoluautorov, hostí i všetkých 

prítomných a odovzdala slovo Vla-

dimírovi Bártovi. Ten priblížil gené-

zu vzniku tejto najnovšej publikácie 

a so spoluautormi predstavil jed-

notlivé kapitoly, ktoré okrem iné-

ho prinášajú spomienky na mená 

ľudí, ktorí v  minulosti reprezento-

vali naše mesto vo futbale, hokeji, 

basketbale, volejbale, plávaní a vod-

nom póle, ďalej na obyvateľov, kto-

rí žili v Dolnej ulici, na Dolnej Resle, 

Klingeri, Pod Kalváriou, na Špitál-

ke, Bartolomejke či Zigmundšach-

te. Prostredníctvom spoluautora 

Vladimíra Popraca sa dozviete, že 

priamo na Novom zámku žili ob-

čania mesta, a  ako sa tam hasič-

skej rodine Zacharidesovcov naro-

dilo vytúžené dievčatko, ktoré bolo 

posledným dieťaťom narodeným 

na Novom zámku. Dočítate sa ale 

i o poslednom narodenom Štiavni-

čanovi v štiavnickej pôrodnici. Zru-

šenie tunajšej pôrodnice a  nemoc-

nice v tomto roku zaraďujú niektorí 

občania medzi 4 najsmutnejšie uda-

losti v živote mesta za posledných 

100 rokov. Ktoré sú ďalšie tri, to 

sa tiež dozviete v knihe. V kapito-

le Novoštiavničania sú spomenu-

tí niektorí ľudia, ktorí sa síce nena-

rodili v našom meste, ale keď sem 

raz prišli a uvideli Štiavnicu, zosta-

li tu už navždy. Knihu medzi čitate-

ľov uviedli páni Ľudovít Dupal, La-

dislav Welward posypaním plodmi 

z  nešplového stromu – teda malý-

mi vzácnymi hruštičkami kedysi 

typickými pre niekdajšie štiavnic-

ké záhrady. Nasledovalo vyhod-

notenie súťaže vyhlásenej  v Štiav-

nických novinách šéfredaktorom 

Michalom Krížom, ktorý odovzdal 

výherkyni hodnotnú knihu. Po žre-

bovaní bezplatnej tomboly nasle-

dovala autogramiáda, občerstvenie 

a celý program sprevádzaný hudbou 

a piesňami v podaní Majky Beňovej 

a  Fedora Kazanského ako aj  prí-

jemnou atmosférou zavŕšili nefor-

málne rozhovory plné spomienok 

a úsmevných príbehov.

Renáta Taligová

Banská Štiavnica v našich spomienkach

Uvedenie knihy do života  foto Lubo Lužina

Mestská knižnica ponúka na 

spríjemnenie dlhých zimných 

večerov knihy z rôznych 

vydavateľstiev pre všetky 

vekové skupiny. Uvádzame 

niekoľko tipov. 

Fanúšikom detektívneho žánru po-

núkame tohtoročné novinky Domi-

nika Dána - Nežná fatamorgána, ku 

ktorej čoskoro pribudne aj Smrť na 

druhom brehu, milovníkom Agá-

ty Christie novinku, ktorá sa dote-

raz na knižnom trhu v  slovenčine 

neobjavila- Smrť pri bazéne, alebo 

severský thriller od Larsa Keplera - 

Ihrisko, ktorý sľubuje nemenej na-

pätia, ako minuloročný Stalker. Pre 

ženskú časť čitateľskej obce môže-

me odporučiť slovenskú autorku 

Ivanu Havranovú, ktorá nás počas 

roka prekvapila až tromi titulmi: 

Labuť, Denník slovenskej manžel-

ky a  Čo nám muži natárali, priaz-

nivci Jany Pronskej sa môžu tešiť 

na titul Rebelka zo stredovekého 

Slovenska a čoskoro aj na novinku 

Janičiarova žena o dcére grófa Pál-

fyho. Na svoje si prídu istotne aj 

deti, ktorým sme venovali v posled-

nom období špeciálnu pozornosť. 

Na obidve pobočky MsK pribudlo 

množstvo noviniek od leporiel pre 

najmenšie deti, cez pekné, moti-

vačné a výchovné príbehy pre pred-

školákov a  deti mladšieho škol-

ského veku, ako sú napr. Filipove 

dobrodružstvá od Michala a Danie-

ly Fischer, O Bezvláske od Gabriely 

Futovej, alebo novinku z pera Bra-

ňa Jobusa - Plajko. Pre dospievajú-

cich ponúkame humorný titul Mar-

ty Hlušíkovej - Neznášam, keď ma 

hladkajú po hlave, alebo na odrea-

govanie od reality Zajatci Minecraf-

tu od Petra Hetešu. Z dievčenských 

románov istotne poteší novinka od 

Johna Greena - Will Greyson, Will 

Greyson. A čo fantasy? Samozrejme 

Juraj Červenák a Diabol v zrkadle, 

tretí diel Trónu zo skla- Zrodená 

z ohňa, alebo Mystická trilógia Tra-

ci Hardingovej a bombónik - Harry 

Potter - kniha 8. Novinkou v MsK je 

aj mobilný prehliadač Smart Kata-

lóg, ktorý sa spustí stiahnutím apli-

kácie do vášho mobilného zariade-

nia. Môžete si takýmto spôsobom 

prezerať svoje konto a máte prístup 

k on-line katalógom knižníc, použí-

vajúcich program Clavius. 

MsK

Novinky z mestskej knižniceVianočné trhy
Obecný úrad v Banskom Studenci v 

spolupráci s DHZ Banský Studenec 

Vás srdečne pozývajú na tradičné 

Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 

3.12.2016 o 14:00 hod. v kultúr-

nom dome a budú spojené s prícho-

dom Mikuláša o 16:00 hod. Na tr-

hoch Vás čaká pre mlsné jazýčky: 

kapustnica, pečené klobásky, kolá-

čiky, na zahriatie: punč, varené vín-

ko, medovina, čaj, výrobky reme-

selníkov: med, sviečky, mydielka, 

opekance, oplátky, medovníčky, via-

nočná atmosféra a mnoho iného.

ObÚ BS

Pozvánka 
OZ Margarétka Vás srdečne po-

zýva na predvianočné, Mikuláš-

ske posedenie, ktoré sa uskutoční 

dňa 10.12.2016 (sobota) o 13:00 

v priestoroch denného stacionára 

Margarétka (Bratská ul. 9, Banská 

Štiavnica). Posedenie bude spojené 

s krátkym zábavným programom, 

ktorý si pre Vás pripravili klienti 

denného stacionára. Srdečne sa teší-

me na Vašu účasť! 

OZ Margarétka
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 DD Oáza staroby n.o., Dudin-

ce prijme do trvalého pracovného 

pomeru sociálnu pracovníčku/ka. 

Požiadavka: ukončený druhý stu-

peň VŠ odbor sociálna práca. Ná-

stup možný ihneď. Bližšie info na 

tel. čísle: 0905 821 824 - Bc. Ja-

vorník

  Kúpim garáž na Ulici P.O. 

Hviezdoslava pod Kalváriou. Kon-

takt: 0948 282 248

reality

INZERCIA

Keď cestujú z malého mesta, 

ako je naša krásna Banská 

Štiavnica traja ľudia na 

Majstrovstvá Európy, inak to 

ani nazvať nejde.

Róbert Petro tréner bežcov klubu 

Atléti BS a koordinátor mládežníc-

kych bežcov v behoch do vrchu a 

projektu Šamorín 2017 ME poces-

tuje ako tréner reprezentačného 

družstva na ME v krose ja juh Sardí-

nie do mestečka Chia. Pocestuje 17 

pretekárov zo Slovenska podľa po-

stupových a nominačných kritérií.

Petro: Som veľmi spokojný a hrdý, 

že po poldruha roku sme ako klub 

jeden z lídrov v behoch na Sloven-

sku. Moji zverenci si vybojovali po-

stup na šampionát starého kon-

tinentu, ktorý o rok privítame v 

Šamoríne. 9.12.2016 cestujeme do 

Chia a z klubu ešte dostala nomi-

načný postup Ezster Hortobágyio-

vá /katrgória do 23 rokov /a Matúš 

Verbovský/ junior/. Takže trojité 

zastúpenie, ktoré si veľmi vážim. 

Verím, že získame nové skúsenosti, 

postrehy a odhodlanie, ktoré o rok 

v Šamoríne bude podstatné. Držte 

nám, prosím, palce. Toto je úspech 

nás všetkých, čo máme záujem roz-

víjať šport. Budúci rok sú ME v spo-

mínanom Šamoríne a bezosporu 

to bude najväčší športový sviatok 

na Slovensku v ostatnom období. 

Mojou úlohou je kvalitne pripra-

viť pretekárov z ŠK Atléti BS, kto-

rí sa popasujú o nomináciu. V hre 

sú Verbovský, Marko, Gibala, Ursí-

ny, Beľová, Hortobágyiová a mož-

no Hudecová. To sú moji zverenci 

a verím, že urobíme maximum pre 

úspešné dokonanie projektu Šamo-

rín 2017.

Petro Róbert

Historický úspech bežcov

Základná škola s materskou 

školou M.Hella sa stáva čoraz 

známejšou.

Svojimi aktivitami si získava pozor-

nosť a  uznanie stále širšieho okru-

hu náhodných návštevníkov a rých-

lo ich mení vo svojich priaznivcov. To 

čo sa tam ale dialo na Milana, v po-

slednú nedeľu 27. novembra, to ich 

zahraničný externý pedagóg, súčas-

ný učiteľ angličtiny, ešte asi nezažil. 

Medzi pol jednou a  druhou popo-

ludní sa areál zaplnil autami s pozná-

vacími značkami z  rôznych častí 

Slovenska. Dospelí sa tam pohybo-

vali prirodzene a nenútene. Bolo ich 

o čosi viac, než je terajší počet žiakov. 

Prejavovali nadšenie a obdiv k zme-

nám, čo si všimli v  exteriéri aj reá-

loch školy. Konštatovali, že lahodia 

oku  a zjavne spríjemňujú i vzdelá-

vanie. Angličtinár nemohol prehliad-

nuť ich podivné správanie. Len čo sa 

ocitli v triedach,  medzi lavicami, za-

čali sa zobliekať. Dámy i páni boli v 

momente bez nohavíc. Tak sa vzápä-

tí  prechádzali po chodbe. Iba v plav-

kách,  farebných mikinách a  zim-

ných čiapkach. Prejavovali vzájomnú 

odlišnosť, no neskrývali radosť zo 

stretnutia s  priateľmi a  známymi. 

Riaditeľa Mgr. P. Michala ale z miery 

nevyviedli. Veď spolu so starostom 

Štiavnických Baní S. Neuschlom pod-

porili už nejedno podujatie zimných 

plavcov, ktorým učarovalo novem-

brové plávanie v  tajchu Vindšachta. 

Tejto "Bohu milej" činnosti v  ostat-

ných rokoch výrazne pomáha aj Bo-

humila, ktorú plavci familiárne oslo-

vujú Biba. Vítala ich s úprimným, 

srdečným úsmevom. Veď odkedy si 

prestala ťukať prstom po čele nad 

ich záľubou a  sama ju skúsila, sta-

la sa neodmysliteľnou súčasťou prí-

pravy a  realizácie celého podujatia. 

Stihne pritom „šéfovať“ i podobným 

nadšencom na Piargoch. Tí si tiež 

vravia „ľadové medvede“, ako väčšina 

otužilcov organizovaných v občian-

skych združeniach na Slovensku. Na 

8. ročníku zimného plávania „Štiav-

nické letokruhy“ sa pri tajchu Vind-

šachta zišlo 165 plavcov. V  pred-

stihu sa prihlásilo 149 záujemcov. 

V deň akcie pribudli ďalší. Mimo „ľa-

dových medveďov“ z Piargov, prišli z 

Bratislavy, Galanty, Dunajskej Stre-

dy, Serede, Nitry, Prievidze, z Ostra-

tíc pri Partizánskom, Banskej Bys-

trice, Zvolena, Pohronia, no i Bílí 

medvedi z  Trnavy, Žilinské tučnia-

ky, Štiavnické jašteričky a Turčian-

ske nanuky. Zaspievali hymnu otu-

žilcov. Odznel pozdrav „3 krát zdar!“. 

Pod zamatovo šedou oblohou sa na 

hladine tajchu, ako na pointilistic-

kom obraze, črtali farebné škvrny. 

Medzi nimi v čiapke MUDr. Jozef 

Makai. Jeden z najznámejších  po-

pularizátor otužovania, zimného 

a diaľkového plávania. Jeho 25 roč-

ný syn Zoltán splnil i jeho sen, keď 

preplával 2.8.2002 kanál La Manche 

z anglického Doveru do francúzske-

ho Cap-Griz-Nez za 11 hodín a 22 

minút. Prvý po vzniku samostat-

nej Slovenskej republiky. Keď som 

zbadal, ako začali plavci vystupovať 

na breh osvetlený slnečným lúčom, 

z  vody o 4°C do vzduchu 6°C, mal 

som dojem, že sa poodhrnula za-

matová opona a z otužileckého neba 

sa na nich pozerá JUDr. Jozef Be-

neš. Už päť rokov medzi nami nie je. 

Podujatie, pri ktorého založení bol, 

prekvitá. Hoci je jeseň. Prehnal som 

to s pobytom v ľadovej vode a bola 

to len  reakcia na endorfíny? Tipnite 

si či sa lektor angličtiny, nadšený so-

koliar  stane zimným plavcom, kým 

odíde zo Slovenska? 

Drahomil Šišovič

V slnečnom štychu Republikový 

šampionát v plávaní

Slovenská plavecká federácia 

usporiadala v dňoch 25. - 27.11. 

v Dolnom Kubíne M SR pre ka-

tegóriu žiakov a žiačok narode-

ných v roku 2004 – 2005. Na štar-

tovacie bloky sa postavilo viac ako 

300 detí. Plavecký oddiel Sitno a 

Mesto Banská Štiavnica reprezen-

tovala aj Alexandra Nemčoková. 

Prioritné motylkárske disciplíny 

vyšli výslednými časmi nad očaká-

vanie, ostatné kraulové boli málo 

sledované. Výsledky: Alexandra 

Nemčoková – 6. 100m M 1:15.3, 

7. 200m M 3:01.9. Cestu sponzo-

rovala fi rma IMPA, ďakujeme!

Vlado Nemčok, POSi BŠ

Úspešný športový klub Atleti BS  foto Archív ŠK Atleti BS

Ľadové medvede vo Vindšachte  foto Lubo Lužina 
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služby

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám nedeľu. Práca na celý deň, sluš-

ný zárobok. Info na tel.č.: 0904 110 

869

  Čistenie a údržba záhrad, vrátane 

odborného ošetrenia drevín a vyčis-

tenia zanedbaného pozemku. Kon-

takt: 0905 630 152, 0907 842 360, 

www.nahaji.sk

Obec Močiar zverejnila na úradnej tabuli a na 
svojej internetovej stránke obce: www.mociar.ocu.sk 

Obchodnú verejnú súťaž majetku obce Močiar a to: 
nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 218 v 
k. ú. obce Močiar: a) budova, súp. č. 105 – Hospodárska 

budova a súp. č. 106 – sklad. Bližšie informácie sú 
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce: 

www.mociar.ocu.sk v sekcii DOKUMENTY.

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

Vianoce majú by  aj sladké!Vianoce majú by  aj sladké!
Preto nezabudnite na 
objednávku zákuskov. U nás 
prijímame objednávky do do 
17.12.2016.17.12.2016. Tlačivo objednávky 
nájdete na prevádzke: Black M, 
Námestie sv. Trojice 2, Banská 
Štiavnica alebo www.facebook.www.facebook.
com/blackm.nadkozakom/com/blackm.nadkozakom/

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov - vyvetvovanie stromov a kríkov, a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie stromov, záhradného odpadu, pílenie stromov, 
aj vo výškach, štiepanie a sekanie aj vo výškach, štiepanie a sekanie 
dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 

jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.


