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INZERCIA

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnilo 

v Kultúrnom centre Banskej 

Štiavnice slávnostné stretnutie 

pri príležitosti 25. výročia 

založenia Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho 

spolku. 

Spolok bol založený 19.11.1992 

a  vznikol transformáciou Základ-

nej organizácie Slovenskej vedec-

ko-technickej spoločnosti pri zá-

vode Rudných baní v  Banskej 

Štiavnici. Podujatie začalo slávnost-

ným nástupom čestného predsed-

níctva, do ktorého prijali pozvanie 

nasledovné osobnosti: 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

29.11.2017 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v B. Štiavnici s dátumom 29. 

november 2017 s  doplnením do 

bodu rôzne:

a) Správa o  zahraničnej služobnej 

ceste primátorky mesta

b) Návrh zmluvy č. 0414/2016 

o podmienkach realizácie, odovzda-

nia a  prevzatia preložky verejného 

vodovodu v  rámci stavby „Banská 

Štiavnica – úprava verejných priestran-

stiev, ul. Sládkovičova, SO 104 Kana-

lizácia“, so zriadením vecného bre-

mena vyplývajúceho zo zmluvy

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. 

Ján Kružlic, Mgr. Mikuláš Pál, Du-

šan Beránek

- Dodatok č. 1 k Štatútu Štiavnic-

kých novín v  Čl. 7 Hospodárenie 

Štiavnických novín sa dopĺňa bod 

č. 9 v znení: „Redaktor má povinnosť 

predložiť správu o činnosti ŠN, vrátane 

hospodárenia, 

Štvrťstoročné jubileum 
baníckeho spolku

Z rokovania MsZ

Odovzdanie ďakovných listov  foto Lubo Lužina �3.str.

�3.str.

Sobota, 9. 12. o 15:30, Kino Akademik, vstupné 1 €
Vyšla hviezda nad Betlehemom

Vianočná 
súťaž

Milí čitatelia! 

Aj tento rok sme pre Vás pripra-

vili vianočnú súťaž o hodnotné 

ceny. Vašou úlohou bude v 3 sú-

ťažných kolách správne odpove-

dať na všetky 3 súťažné otázky a 

odpovede spolu s vystrihnutými 

kupónmi treba poslať do redakcie 

v termíne do 18.12.2017!

2. kolo

a) Prečo sa vkladali šupiny z kapra 

alebo mince pod obrus na štedro-

večerný stôl?

b) Koľko sviec sa zapaľuje na ven-

ci počas Adventného obdobia?

Správne odpovede spolu s 3 

kupónmi nám môžete poslať poš-

tou, príp. vhodiť do schránok (KC 

- Kammerhofská 1, nemocnica 

- vestibul, Bratská 17, Kvety - p. 

Rákayová, Križovatka). Šťastných 

výhercov uverejníme vo vianoč-

nom čísle ŠN 21.12. Prajeme veľa 

šťastia!  ŠN

Správna odpoveď:
a/ 
b/
Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 

13 ods. 4 a) zvolávam zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici na deň 13. de-

cember 2017 (streda) o 13:00. 

Zasadnutie sa uskutoční v zasa-

dacej miestnosti historickej rad-

nice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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z programu
primátorky

4.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO.

  Stretnutie k  príprave projektu 

Mesto kultúry.

5.12. – 6.12.

 Účasť na podujatí k 25. výročiu 

zápisu Prahy do zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO.

  Prednáška na podujatí Praha 

svetová 2017.

7.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Mestská rada.

  Stretnutie so zástupcami 

OOCR a  Združením turizmu 

Banská Štiavnica k dani za uby-

tovanie.

  Stretnutie s  občanmi Ul. brat-

ská Banská Štiavnica.

Viera Lauková

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici: 15.12. v čase od 8:30 – 

16:30 na Ul. A. Kmeťa a Striebor-

ná.Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár,

SSE - Distribúcia, a.s.

V priebehu roka Dana 

Podracká, banskoštiavnická 

rodáčka, spisovateľka, 

esejistka a poetka bola jednou 

z najobsadzenovanejších lite-

rárnych osobností Slovenska v 

médiách. 

Naposledy jej verše rezonovali 

27.11. od 18:15 v Rádiu Devín.

30.11. pri správach o schodnos-

ti slovenských komunikácií neboli 

vôbec potešiteľné správy, v médi-

ách od skorých ranných hodín, me-

dzi neschodné komunikácie patrili 

aj exponované prístupové cesty do 

Banskej Štiavnice. Naposledy taká-

to informácia odznela ešte aj v Rá-

diu Slovensko po správach RTVS o 

16:00. Pripomínam, že to nie je v 

kompetencii Mesta Banská Štiav-

nica, ale Regionálnej správy ciest, 

ktorá patrí pod ingerenciu BBSK. 

Potešiteľnejšia bola informácia 

2.12. v Rádiu Regina po 6:00, že 

aj ev. a. v. cirkev v Banskej Štiav-

nici sa výrazne podieľala na celo-

slovenskej charitatívnej zbierke. 

Minulý týždeň vo viacerých médi-

ách odznela informácia, že ani naj-

prestížnejšia slovenská univerzita 

– Univerzita Komenského v Bra-

tislave sa neumiestnila v prvej päť-

stovke najrenomovanejších sveto-

vých univerzít. Aj na pozadí tejto 

informácie vynikne svetoznámosť 

banskoštiavnickej Baníckej akadé-

mie, o ktorej založení rozhodla pa-

novníčka Mária Terézia pred 255 

rokmi.

3.12. v Rádiu Devín od 15:00 do 

16:00 bolo literárno – dramatické 

pásmo o tom, ako sa od smrti Ju-

raja Jánošíka odrazila táto osob-

nosť v literárnej tvorbe až do sú-

časnosti. Medzi literátmi, ktorí sa 

venovali Jánošíkovi samozrejme 

nechýbal ani Bohuslav Tablic (1769 

– 1832) a Ján Botto (1829 – 1881), 

ktorých život bol neodmysliteľne 

spojený s Banskou Štiavnicou.

3.12. v Rádiu Devín od 18:00 – 

19:00 v relácii o význame baníctva 

na Slovensku v minulosti výrazne 

rezonovala aj Banská Štiavnica.

4.12. v Rádiu Devín o 6:35 bola 

spomienka na banskoštiavnického 

akademického maliara Edmunda 

Gwerka v súvislosti s jeho úmrtím 

v tento deň r.1956. Pripomínam, 

že jeho dielo je vystavené v Galérii 

Jozefa Kollára Slovenského ban-

ského múzea.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Skupinky mladých ľudí, ktorí 

sa stretávajú raz týždenne 

s cieľom rozvíjať sa. 

Tak to sme my, skauti z  Banskej 

Štiavnice. Možno ste už o nás niečo 

počuli. Za posledných niekoľko ro-

kov sme sa celkom rozrástli a veľmi 

nás teší, že k nám prichádzajú stále 

nové deti, noví členovia.

Prečo skauting v  poslednej dobe 

priťahuje toľko detí? Výhodou je, 

že skauting deti rozvíja komplex-

ne. Mnohé deti chodia na jeden 

šport 5krát v týždni. Medzi skaut-

mi sa zoznámia s viacerými šport-

mi, ale dostanú sa aj k  spoločen-

sky hodnotným aktivitám a naučia 

sa rôzne životne dôležité zručnos-

ti. Skauting umožňuje deťom roz-

voj všetkých rozmerov: sociálneho, 

emocionálneho, intelektuálneho, 

charakterového, telesného a  du-

chovného.

Všetky tieto oblasti rozvoja u  deti 

rozvíjame nielen každý týždeň na 

schôdzkach (družinovkách), ale aj 

prostredníctvom rôznych víkendo-

vých akcií. Spoločne cestujeme po 

celom Slovensku, ktoré takto spo-

znávame a zároveň sa stretávame aj 

s ďalšími skautmi.

Skauti sa ale nechcú pred svetom 

zavrieť. Mottom skautov je totiž za-

nechať svet lepším, ako sme ho na-

šli. A  tak sa snažíme svojou drob-

nou činnosťou zlepšiť svet. A preto 

sme veľmi radi, že na nás nezabú-

da ani Mesto Banská Štiavnica a pri 

organizovaní rôznych akcií počíta aj 

s našou pomocou. 

Organizovanie množstva akcií sa 

nezaobíde bez fi nančnej podpory. 

A  aj touto cestou by sme sa chceli 

poďakovať za fi nančnú a materiál-

nu podporu pani primátorke N. Ba-

biakovej a Mestu Banská Štiavnica. 

Málokedy sa skauti stretnú s  pod-

porou Mesta, v ktorom pôsobia. My 

to šťastie máme a tešíme sa na ďal-

šiu spoluprácu.

Štiavnickí skauti

Skauti z Banskej Štiavnice

Mladí skauti na potulkách po Slovensku  foto Archív autora

Pozvanie 
do tanca

Objala chladom dušu Zeme;

vzdušné bozky poslala svojim de-

ťom;

zvítala sa i s mojim večerom

zazvonila bielym zvonom.

Odhrnula som záves a zubatý 

smiech ma dolapil,

priateľko čas kazetu spomalil.

Tancovala za nedobytným múrom,

no aj tak cezeň prešla

pravý pocit do tela mi vdýchla.

Výzvu do tanca prijala som hneď

nevadilo nám, že nie sme blízko 

seba.

Moje srdce urobilo krok vpred

chytil ma za ruku šiat tieň

ani sa ma neopýtal smiem?

Slová boli zbytočné.

Tancovala som v bielom závoji

po jemnučkom parkete klopkali 

črievičky.

Okolo mňa vírili sa drobní taneč-

níci

ich hebké róby kvitli v zlatom ku-

želi.

Čierne hradby krútili sa s nami.

Búšenie sŕdc žiarili v tanci.

Neviem ako dlho tanec trval

ten nezbedník čas to zamlčal.

Záves ma vzal dnu a spánok po-

hladkal.

Katarína Mojžišová
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Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka Banskej Štiavnice, 

Jozef Uram, starosta Obce Hodruša 

– Hámre, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, 

predseda Hlavného banského úra-

du, Ing. Ján Hrabovský, prezident 

Slovenskej baníckej spoločnosti a 

riaditeľ úradu Slovenskej banskej 

komory,  Ing. Richard Kaňa, pred-

seda baníckeho spolku, PhDr. Jozef 

Labuda, riaditeľ Slovenského ban-

ského múzea a Ing. Erik Sombathy, 

predseda Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska. V čest-

nom predsedníctve zaujal miesto 

in memoriam aj nedávno zosnu-

lý prvý predseda baníckeho spolku 

JUDr. Ing. Jozef Karabelly. Medzi 

ďalšími čestnými hosťami boli na-

sledovné osoby: prof. Ing. Michal 

Cehlár, dekan Fakulty BERG TU 

Košice, doc. Ing. Iveta Vasková, de-

kanka Fakulty materiálov, metalur-

gie a recyklácie TU Košice, Ing. Ma-

rián Beňovský, prezident Sloven-

skej spoločnosti pre trhacie a vŕta-

cie práce, Ing. Norbert Werner, pod-

predseda Slovenského združenia 

výrobcov kameniva, Ing. Ervín Kub-

ran, generálny sekretár Zväzu hut-

níctva, ťažobného priemyslu a geo-

lógie SR, Ing. Štefan Filip, prednosta 

Okresného úradu v Banskej Štiavni-

ci, zástupcovia baníckych spolkov 

z Pezinka, z Kremnice, z Handlovej, 

z Novák, z Banskej Bystrice, zo Špa-

nej Doliny, zo Starých Hôr, z Vyhní 

a zo Spišskej Novej Vsi. Slávnost-

ný príhovor predniesol Ing. Kaňa, 

v ktorom načrtol krátku retrospek-

tívu 25-ročnej úspešnej činnosti ba-

níckeho spolku, prvého ofi ciálne-

ho baníckeho spolku na Slovensku, 

po vzore ktorého neskôr vzniklo 

na Slovensku ďalších 30 baníckych 

spolkov a  poďakoval sa všetkým 

subjektom, ktoré akýmkoľvek spô-

sobom prispeli na činnosť banícke-

ho spolku, ako aj za vecné dary, kto-

ré baníckemu spolku poskytli pri 

príležitosti jeho jubilea viaceré sub-

jekty.  Zdravice, okrem osôb z čest-

ného predsedníctva, predniesli aj 

Doc. Vasková, prof. Cehlár, Ing. 

Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. 

Antone a Dr. Nagy Lajos, predseda 

Maďarskej baníckej a hutníckej spo-

ločnosti. Banícky spolok ocenil 25 

fyzických a právnických osôb spol-

kovým vyznamenaním „Za záslu-

hy“ a 30 právnickým osobám medzi 

ktorými boli aj Mesto Banská Štiav-

nica, Obec Hodruša-Hámre, Hlavný 

banský úrad, Mesto Banská Štiav-

nica, Obec Hodruša – Hámre, Slo-

venská banská komora, Slovenské 

banské múzeum, Slovenská baníc-

ka spoločnosť, Slovenská banská, 

s.r.o., Hodruša – Hámre, Slovenský 

banský archív, Stredná priemyselná 

škola Samuela Mikovíniho, Združe-

nie baníckych spolkov a cechov Slo-

venska, Spevokol Štiavničan a Rud-

né bane, š.p., Banská Bystrica, boli 

odovzdané „Ďakovné listy“. Za oce-

nených sa poďakoval Ing. Milan 

Durbák. Súčasťou programu bol 

aj akt slávnostného odovzdania 

dekrétu o zapožičaní verných kópií 

baníckych insígnií mesta Banskej 

Štiavnice z roku 1538 Slovenskému 

banskému múzeu, ktorých výro-

bu si v roku 2017 objednalo Mesto 

Banská Štiavnica u Národného mú-

zea v Budapešti. Myšlienku výroby 

kópie historických banskoštiavnic-

kých insígnií iniciovali Ing. Wer-

ner,  Ing. Sombathy a  Dr. Szemán 

Attila, múzejník Ústredného ban-

ského múzea v  Šoproni. Za to, že 

sa objednali insígnie z  roku 1538, 

a  nie pôvodne zamýšľané insígnie 

z roku 1650, je potrebné poďakovať 

Andrejovi Ebertovi, ktorý banícke-

mu spolku poskytol dokument Dr. 

Szemána z roku 2000, ktorého ob-

sahom je popis banskoštiavnických 

insígnií z roku 1538 a z roku 1650, 

ako aj popis baníckych insígnií Ban-

skej Belej z  roku 1652. Podujatie 

moderoval Mgr. Peter Danáš a  in-

tonáciu baníckych piesni zabezpe-

čil spevokol Štiavničan. Po skon-

čení ofi ciálnej časti sa uskutočnila 

slávnostná recepcia, ktorú zabez-

pečila reštaurácia Gallery a príjem-

nú atmosféru spríjemnilo aj hu-

dobné vystúpenie žiakov Základnej 

umeleckej školy v  Banskej Štiavni-

ci. V závere podujatia sa uskutočnil 

ešte akt inštalovania banskoštiav-

nických insígnií v Kammerhofe, kde 

boli slávnostne uložené v miestnos-

ti komorských grófov. Poďakova-

nie za prípravu a dôstojný priebeh 

podujatia patrí členom prípravné-

ho výboru baníckeho spolku, Mes-

tu Banská Štiavnica za poskytnutie 

priestorov Kultúrneho centra a jeho 

zamestnancom za prípravu sály, 

Slovenskému banskému múzeu 

za dôstojné zabezpečenie programu 

v Kammerhofe, spevokolu Štiavni-

čan a Základnej umeleckej škole za 

hudobnú produkciu a  Ľubomírovi 

Barákovi za perfektnú prípravu re-

cepcie.

Milan Durbák

NOVINKY

�1.str.

na rokovanie MsZ spolu 

so záverečným účtom Mesta za pred-

chádzajúci rok“.

- rozšírenie predmetu obstarávania 

v rámci Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN 

mesta Banská Štiavnica, a to o urče-

nie etáp pre spracovanie ÚPN zóny 

– historické jadro mesta

MsZ sa uznieslo:

- na VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.7/2017 o ochrane ovzdušia a o po-

platkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania

- na VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.8/2017  o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Ban-

ská Štiavnica

- na VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.9/2017 o  určení výšky príspev-

ku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Banská Štiavnica

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B. Štiavnici, kona-

ného dňa 25. októbra 2017

- informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spoločnos-

ti Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s r.o., konaného dňa 25. sep-

tembra 2017, v sídle spoločnosti

- zahraničnú služobnú cestu primá-

torky mesta Banská Štiavnica Mgr. 

Nadeždy Babiakovej do Prahy, kde 

sa dňa 6. 12. 2017 zúčastní ako reč-

níčka na konferencii s názvom „Pra-

ha svetová 2017“ organizovanej pri 

príležitosti 25. výročia zápisu Pra-

hy do Zoznamu svetového dedič-

stva UNESCO

MsZ neschválilo:

- partnerstvo s  poľským mestom 

Ustrzyki Dolne a uzatvorenie part-

nerskej dohody

MsZ ruší:

- Uznesenie č. 120/2017, bod 2. - 

upraviť príjmy za predaj ŠN za rok 

2016 o výšku remitendy

Majetkové veci Mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5951 v k. ú. B. Štiavnica, zastavané-

ho stavbou kostola, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (Rímsko-ka-

tolícka cirkev, Farnosť Banská Belá)

b) Uzatvorenie zmluvy o  zriadení 

vecného bremena v prospech Slov-

naft, a. s.

c) Priamy prevod pozemku p. č. C 

KN 113 v k. ú. B. Štiavnica – schvá-

lenie výsledkov OVS

d) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 1493/2 v k. ú. B. Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (kupujúci P. Kondač, A. Godová)

e) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 1493/3 v k. ú. B. Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (kupujúci M. Luptáková)

f) Zámer na zámenu pozemkov, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (T. Ciglan)

g) Zámer na zámenu pozemkov 

pod miestnou komunikáciou, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(V. Necpálová s manž.)

h) Zámer na odpredaj nehnuteľ-

ností - Zigmund šachta budova + 

pozemky

Po interpeláciách a dopytoch pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Foto: Ján Petrík

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Štvrťstoročné jubileum baníckeho spolku

Z rokovania MsZ
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Tento rok je k nám zima, čo 

sa týka snehovej pokrývky, 

zatiaľ mimoriadne prajná. 

Prvý sneh nás prekvapil už na 

prelome novembra a  decembra. 

V  sedle Červená studňa ho na-

padlo takmer 50 cm, čo sú ideálne 

podmienky na prevádzku bežkár-

skych tratí. Prvá úprava sa vyko-

návala už 30.11. a boli pripravené 

trate v rozsahu cca 30 km. Okrem 

už klasických trás po Horno a Dol-

nohodrušskom banskom jarku od 

Červenej studne po Sedlo Pleso, 

sú pripravené aj úseky cez Zadné 

Rosniarky po Veterné sedlo a po-

nad Ottergrund na Hornú Roveň. 

Z Hornej Rovne sa dá pokračovať 

cez Farárovu hôrku až na Sedlo 

Pleso. Pre tých, ktorí nestihnú 

prevetrať bežky v  lone prírody je 

tu ešte možnosť zabehať si na ová-

le futbalového štadióna, kde je do 

19:00 zabezpečené aj osvetlenie. 

Teraz nám zostáva už len dúfať, že 

snehová pokrývka vydrží čo naj-

dlhšie, počasie bude ideálne a my 

si budeme môcť dopriať do sýtos-

ti zdravého pohybu na čerstvom 

vzduchu.

Na tomto mieste by sme chceli po-

ďakovať za podporu a  fi nančný 

príspevok Mestu Banská Štiavni-

ca, p. Erikovi Sombathymu za po-

skytnutie ratraku na úpravu bež-

kárskych tratí, Jánovi Pivarčovi 

st. a ml., Rudovi Nečasovi, Jožko-

vi Šedivému, Tomášovi Machilo-

vi a mnohým ďalším, ktorí nielen 

počas zimných mesiacov, ale prak-

ticky počas celého roka pracujú na 

údržbe a príprave týchto tratí. Ak-

tuálny stav na tratiach môžete sle-

dovať na našej FCB stránke Červe-

ná studňa.

OZ Červená studňa

Červená studňa – trate na bežky 
sú pripravené

Informačná tabuľa na bežkárskych tratiach  foto OZ ČS 

Návštevnosť Banskej Štiavnica 

stále narastá a to nielen 

návštevníkmi, ktorí ostanú 

v centre mesta a obdivujú 

samotnú Banskú Štiavnicu, ale 

aj turistami, ktorí sa pohybujú 

po značených turistických 

trasách. 

Pre obidve skupiny zabezpečuje 

značenie turistických trás v meste 

a  okolí Klub slovenských turistov 

Dr. Téryho.  

V roku 2017 Klub slovenských tu-

ristov Dr. Téryho zrealizoval ob-

novu turistického značenia na 

stĺpoch verejného osvetlenia, kde 

bolo značenie zatrené zelenou 

farbou pri jeho rekonštrukcii. 

Nové turistické značenie sa zrea-

lizovalo od turistického smerov-

níka Banská Štiavnica - námestie 

cez hlavnú ulicu  Andreja Kmeťa 

až po Križovatku, značenie  po-

kračovalo cez  tzv. drevenú dedinu 

na Mária šachtu a čiastočne z Kri-

žovatky na sídlisko Drieňová. Tu-

ristické značenie bolo zrealizo-

vané zo samolepiacich  značiek. 

Zrekonštruovali sa turistické 

smerovníky na Križovatke, Hor-

nej Rovni, Tanáde a na Pažitiach. 

Na týchto smerovníkoch boli zre-

alizované nové nátery,  na Križo-

vatke bola namontovaná nová 

tabuľka s miestnym názvom, na 

Pažitiach kde prechádza zelená 

turistická trasa smerom do sedla 

Krížna chýbali turistické smerov-

ky niekoľko rokov, boli osadené 

úplne nové turistické smerovky. 

Pásové značenie bolo znovu ob-

novené na trase Červená Studňa 

až po Bartkov majer.

Pri pravidelných prehliadkach tu-

ristických trás sme na vrchole Ta-

nádu objavili úplne zničený – 

ukradnutý turistický smerovník 

a bola ukradnutá aj tabuľka miest-

neho názvu, ostatné tabuľky sme 

našli pohodené na vrchole. Klub 

zabezpečil úplne nový smerovník, 

tento členovia klubu aj s ostatným 

materiálom (suchým betónom, vo-

dou, tabuľkami a náradím na vyko-

panie jamy pre osadenie smerovní-

ka) vyniesli na vrchol Tanádu, kde 

bol nový smerovník zabetónova-

ný a boli znova namontované tu-

ristické smerovky a osadená nová 

tabuľka miestneho názvu.

Klub turistov zabezpečil výrobu 

samolepiaceho turistického zna-

čenia, výrobu plechových turistic-

kých smeroviek vrátane popisov 

a bol objednaný nový kovový sme-

rovník. Táto činnosť je náročná na 

čas a  fi nančné prostriedky. V tej-

to činnosti klubu turistov a znač-

károm výrazne pomáha Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici a jeho ko-

misia športu, ktorá v roku 2017 na 

preznačenie a údržbu turistických 

trás poskytla značkárom klubu fi -

nančný príspevok.

Predseda Klubu slovenských turis-

tov Dr. Téryho vyslovuje úprimné 

poďakovanie vedeniu Mesta Ban-

ská Štiavnica a komisii športu pri 

mestskom úrade za poskytnutý fi -

nančný príspevok v roku 2017.

O  obnovu značenia v  Štiavnic-

kých vrchoch sa starajú traja vy-

školení značkári, čo je na plochu 

okresu a  hustú sieť turistických 

značených trás nedostatočné. Prí-

padným záujemcom o  značenie 

turistických trás v Štiavnických vr-

choch poskytne informáciu pred-

seda Klubu slovenských turistov 

Dr. Téryho Banská Štiavnica.

Róbert Melcer,

predseda KST Dr. Téryho BŠ

Obnova turistického značenia

Ako na ľade
S  nástupom zimného počasia 

pribúdajú na cestách a  chodní-

koch nebezpečné zľadovatené 

miesta. Príčinou takýchto šmy-

kľavých úsekov je zamrznutá 

voda z povrchového odtoku. Ide 

o vodu z atmosférických zrážok, 

ktorá nevsiakla do zeme a  kto-

rá steká z terénu alebo z vonkaj-

ších častí budov. Je to prirodze-

ný jav, ale jeho škodlivý účinok 

do veľkej miery ovplyvňuje-

me všetci. Každá naša činnosť 

v  domácnosti alebo  v záhra-

de by mala rešpektovať režim 

podzemných vôd. Práve spô-

sob, akým užívame a nakladáme 

s vodami v domácnosti je prin-

cipiálnym predpokladom toho, 

koľko vody z povrchového odto-

ku odtečie na priľahlé pozemky, 

napríklad na cestu alebo chod-

ník. Najvýznamnejším zdrojom 

takejto vody sú naše  strechy, z 

ktorých voda voľne odteká na 

okolitý terén. Práve tento spô-

sob užívania vôd by mal rešpek-

tovať neškodný vplyv na život a 

zdravie ľudí a ich majetok. Kaž-

dé odvodnenie nehnuteľnosti 

by malo byť riadené napríklad 

cez drenážny vsakovací objekt, 

ktorý zabezpečí riadené infi l-

trovanie vôd do podzemných 

vôd (nepriamo cez pôdny pro-

fi l). Ďalším významným zdro-

jom šmykľavých miest sú ne-

povolene vypúšťané odpadové 

vody z domácnosti (najmä vody 

z kuchyne a z kúpeľne) voľne na 

terén. Tento spôsob nakladania 

s  odpadovými vodami je v  roz-

pore s platnými právnymi pred-

pismi. Treba si uvedomiť, že aj 

po aplikácií rôznych príprav-

kov na čistenie vody ostávajú 

tieto vody svojim zložením stá-

le len odpadovými vodami a nie 

je možné ich len tak vypustiť na 

okolitý terén. Práve v  zimnom 

období je nevyhnutné dodržia-

vať primeranú disciplínu pri 

prevádzke stavieb, ktoré slúžia 

na nakladanie s vodami. Všetci 

chceme v zimnom období upra-

vené a bezpečné cesty i chodní-

ky. Preto budem veľmi rád, ak 

sa túto zimu objaví na verejných 

priestranstvách nášho mesta 

menej škodlivých účinkov vôd 

ako tomu bolo v  zime minulej. 

V  prípade akýkoľvek bližších 

otázok sme tu pre Vás na Okres-

nom úrade Banská Štiavnica.

Lukáš Lalo, OÚ BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Sobotný podvečer 2. 12. 2017 

bol v Banskej Štiavnici ilumi-

novaný kresťanskou láskou 

všetkých veriacich, ktorých 

kroky smerovali do Kostola 

svätej Kataríny na ekume-

nickú adventnú pobožnosť, 

obohatenú nádhernými 

koledami v podaní baníckeho 

spevokolu Štiavničan a ženského 

speváckeho zboru Tenerezza.

Požehnanie adventného venca je 

znamením nádeje a  oslavy Toho, 

ktorý prichádza - nášho Pána a Spa-

siteľa Ježiša Krista. Štyri adventné 

sviece označujú počet adventných 

nedieľ a pribúdanie svetla znázor-

ňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý 

je svetlom tohto sveta. Stretli sme 

sa teda spoločne v ekumenickom 

úsilí podľa Ježišovej výzvy: ,,Aby 

všetci boli jedno...“ Slávnostnú pobož-

nosť viedli rímskokatolícky farár Ľu-

dovít Frindt a  evanjelický kaplán 

Milan Bartko. Hudbou prispeli ses-

try Chovanové,  Michal Greguss a 

Róbert Zacharovský.

Na  úprimné slová modlitieb a  po-

žehnaní nadviazala návratom do 

kresťanskej histórie Banskej Štiav-

nice pani primátorka Nadež-

da Babiaková, ktorá  zároveň po-

priala všetkým prítomným a  ich 

rodinám pokojné a požehnané 

sviatky. V  druhej časti slávnostné-

ho večera predstavila pani Renáta 

Taligová banícky spevokol Štiavni-

čan pod vedením zbormajstra Jána 

Kružlica a ženský spevácky zbor Te-

nerezza z Nitrianskeho Pravna pod 

vedením Alice Matušíkovej. Zažali 

sme teda spoločne v meste prvú ad-

ventnú sviecu. Piesňou sme oslávili 

radosť z očakávaného príchodu náš-

ho Spasiteľa Ježiša Krista. Po kon-

certe sa všetci svorne odobrali do 

zadnej časti chrámu na slávnostné 

agapé,kde zostali pri milých a srdeč-

ných rozhovoroch.

Bola to krásna a významná udalosť. 

Banskú Štiavnicu ozdobil prvý sneh. 

Čistý, biely a úprimný ako slová spo-

ločných modlitieb, ktoré zazneli v 

chráme. Radostný a  láskyplný ako 

prekrásne koledy z  klenotnice na-

šich predkov, ktoré zohriali skreh-

nuté srdcia nádejou. V mene Božej 

lásky k nám sme našli, čo nás spája.

Janka Bernáthová

Spoločne v meste začíname advent

Daruj krv, daruj život. Daruj 

radosť.

Dňa 20.11.2017 Slovenský Červe-

ný kríž v  Banskej Štiavnici v  spolu-

práci s MÚ v Banskej Štiavnici ocenil 

darcov krvi plaketami MUDr. Jana 

Jánskeho za viacnásobné darovanie 

krvi. V príhovore pani primátorka 

Nadežda Babiaková poďakovala dar-

com za ich ochotu pomáhať nezná-

mym, chorým ľuďom, vyslovila pod-

poru týmto ľuďom zo strany mesta. 

Za SČK sa k darcom krvi  prihovorila 

predsedníčka územného spolku pani 

JUDr. Ľuboslava Horváthová, ktorá 

svojimi krásnymi slovami poďakova-

la  všetkým darcom, ocenila ich hu-

mánny čin a popriala im veľa zdravia, 

úspechov v živote, v práci a súkrom-

nom živote. 

Ďakujeme všetkým oceneným, hos-

ťom, p. Babiakovej, p. Simonideso-

vej, p. Turčanovi, za vytvorenie prí-

jemného prostredia.

Zlatú plaketu dostali: Katarína Tie-

leschová, Stanislav Gula.

Striebornú plaketu dostali: Alžbe-

ta Borošková, Peter Jarota, Ing. Sta-

nislav Zupka, Marián Babjak.

Bronzuvú plaketu dostali: Zuzana 

Havrišová, Marek Havriš, Ján Koštial, 

Jana Výbošťoková, Michal Maruniak, 

Slavomír Krahulec, Bc. Jozef Koleda, 

Juraj Kiss, Beáta Lauková, Juraj Kruž-

lic, Bohumír Izák, Peter Szabo, Mgr. 

Dagmar Ľuptáková, Ing. Peter Ľup-

ták, Ján Šouc, Michal Kružlic, Mgr. 

Danica Bartková, Jozef Lupták.

Katarína Senciová

Slávnostné ocenenie darcov krvi

Darcovia krvi na radnici  foto Archív SČK 

Vystúpenie spevokolu Štiavničan v Kostole sv. Kataríny  foto Archív autora 

8./9.12. Štjavnycký vjanočný 

jarmok. Tradične veľa  dobrôt 

a pekné výrobky na predaj, kul-

túrny program. Kammerhof, BŠ, 

11:30.

9.12. Tradičná zabíjačka s ľudo-

vou hudbou. Terasa u  Blaškov, 

Počúvadlianske jazero, BŠ, 9:00.

9.12. Otužovanie a  zimné plá-

vanie s  Jaštericami zo Štiavni-

ce. Počúvadlianske jazero, BŠ, 

10:00.

9.12. Otvorenie lyžiarskej sezó-

ny. Zábava, skvelé ceny, tombo-

la. Salamandra Resort, Hodru-

ša-Hámre, 10:00.

9.12. Libressové pivovarenie # 

2. Variť sa bude 10-tka ale aj Via-

nočné pivo s  prekvapením. Lib-

resso Caff e Bar, BŠ, 13:00.

9.12. Sobotné rozprávkovanie: 

Vyšla hviezda nad Betlehemom. 

Kino Akademik, BŠ, 15:30.

9.12. Vianočné trhy v Spojárovi. 

Kvalitné produkty, vianočné fi l-

my a  rozprávky. Kammerhofská 

18, BŠ, 11:30.

9.12. Adventný koncert. Igor 

Herzog, 13-zborová baroková 

lutna. HUAJA, Botanická 2, BŠ, 

17:00.

9.12. Koncert: Jednofázové kva-

senie. Folková skupina hrá mix 

rôznych štýlov. Libresso Caff e 

Bar, BŠ, 19:00.

9.12. Koncert: Th e Grand Buff et 

by Peter Lipa ml. Archanjel caff e 

bar, BŠ, 20:30.

11.12. Prezentácia knihy Ban-

ská Štiavnica v našich spomien-

kach 2. Vestibul SPŠ S. Mikovíni-

ho, BŠ, 15:00.

12.12. Krásny spev. Adventné 

a  vianočné piesne. Bytík na A. 

Kmeťa 14, BŠ, 15:00.

12.12. Meditácie v  Tulsi. Stíše-

nie a oddych od zhonu. Radničné 

nám. 13, BŠ, 18:00.

14.12. Večery pre dušu. Spozná-

vanie a liečenie duše pomocou 

rôznych techník. Tulsi, Radn. 

nám. 13, BŠ, 19:00.

15.12. Libressový dobrodruh: 

Černobyľ a  Pripjať. Prednáška. 

Libresso Caff e bar, Radn. nám. 

13, BŠ, 19:00.

17.12. Smejko a  Tanculienka: 

Kuk, ani muk! Nové predstave-

nie s  obľúbenými chrobáčikmi. 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, BŠ, 16:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Oznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kance-

lárii zväzu sú opäť v pondelok, stre-

du a vo štvrtok od 7:30 – 14:00.

Ivan Madara

Kladivko a želiezko – po 

stáročia obyčajné pracovné 

nástroje baníkov. 

A predsa tak zásadné, že sa sta-

li predlohou pre majstrovské spra-

covanie do podoby insígnií staré-

ho banskoštiavnického baníckeho 

bratstva. Po vzore rímskych cisárov 

sa insígnie - symbolické predme-

ty používali pri výnimočných sláv-

nostných príležitostiach.

Doposiaľ najstaršie známe bansko-

štiavnické insígnie v podobe kladiv-

ka a želiezka sú renesančné, z roku 

1538 a nachádzajú sa v zbierkovom 

fonde Maďarského národného mú-

zea v  Budapešti. Bezpochyby ide 

o výnimočné predmety nielen z hľa-

diska historického, ale aj z hľadiska 

umeleckého. Insígnie nápadito na-

vrhol a vytvoril zručný a  precízny 

zlatník (doposiaľ sa autora nepo-

darilo identifi kovať). Na originálne 

spracovanie štiavnických insígnií 

a ich mimoriadnu hodnotu upozor-

nil profesor Rainer Slotta (pôsobil 

ako riaditeľ nemeckého banského 

múzea v  Bochumi, kurátor medzi-

národnej výstavy „Majstri banícke-

ho umenia v 13. – 19. storočí, Bochum, 

1990“).

Pozoruhodný je dizajnový koncept 

tvarov predmetov a  náročne rea-

lizované dekorácie jemným rytím 

(gravírovaním). Kladivko a želiezko 

je vyrobené zo striebra, s pozlátený-

mi časťami. Predovšetkým kladivko 

je špecifi cky tvarované, s  elegant-

ne zvlnenými okrajmi. Čelné plo-

chy kladivka sú dekorované obra-

zovými námetmi rytín s tradičnou 

symbolikou (erb mesta, banícke 

námety, odkazy na antiku), ktorú 

dopĺňajú texty v nemčine. Kladiv-

ko (na oboch stranách) dekoru-

je štiavnický mestský erb a  posta-

vy baníkov v  tradičných odevoch 

s ošliadorom. Na opačnej strane je 

vyobrazená rímska bohyňa šťas-

tia Fortuna s  nápisom „Daj šťas-

tia“. Na rukoväti je niekoľko tex-

tov, okrem iného nápis „Boh s nami“. 

Viacero textov má náboženský ob-

sah. Želiezko - vzhľadom na subtíl-

nejšie tvarovanie, je oproti kladivku 

jednoduchšie dekorované. Rovna-

ko v  ťažisku oboch čelných strán 

želiezka je umiestnený pozlátený 

štiavnický mestský erb s baníckym 

náradím (kladivko, želiezko, moty-

ka, krompáč), čelné plochy vypĺňa-

jú dekorácie s rastlinným námetom. 

Na oboch predmetoch v mieste spo-

jenia rúčky a hornej časti je situova-

né vročenie (dátum vyhotovenia): 

1538.

Exkluzivitou svojho stvárnenia a 

spracovania patria insígnie k výni-

močným pamiatkam svojho druhu 

v  európskom kontexte. V  Banskej 

Štiavnici už pred pár rokmi vznik-

la myšlienka vytvoriť aspoň kópie 

cenných insígnií, ktoré by reprezen-

tatívne pripomínali banícku histó-

riu mesta. Iniciatívy sa ujal Ing. Erik 

Sombathy a  Ing. Norbert Werner 

(Združenie baníckych spolkov a ce-

chov Slovenska). Ich niekoľkoročné 

úsilie napokon vyústilo do realizá-

cie. Objednávateľom kópií insígnií 

sa stalo Mesto Banská Štiavnica. 

Autorom kvalitných kópií je reštau-

rátor Maďarského národného mú-

zea, ktorý ich vyhotovil na základe 

podrobného odborného prieskumu 

originálov (vrátane presného mate-

riálového zloženia).

Verejnosť si kópie cenných insígnií 

môže prehliadnuť v  expozícii „Ba-

níctvo na Slovensku“ v  Slovenskom 

banskom múzeu v  Kammerhofe. 

Insígnie boli sprístupnené 28. no-

vembra 2017 na slávnosti 25. vý-

ročia založenia Banskoštiavnicko – 

hodrušského baníckeho spolku.

Insígnie (vo verzii kópií) sú teda 

späť, v  Banskej Štiavnici, vo vlast-

níctve mesta, pripravené ďalej plniť 

svoju symbolickú úlohu - reprezen-

tovať špecifi cké kultúrne dedičstvo 

baníckej lokality.

Iveta Chovanová

SBM

Príbeh cenných insígnií

Strieborné kladivko a želiezko  foto Lubo Lužina

Srdečne pozývame deti aj ich 

rodičov na záverečné tohto-

ročné bábkové predstavenie v 

cykle Sobotné rozprávkovanie. 

Tentoraz ponúkame predsta-

venie s vianočnou tematikou.

Koľko dolín prejdeš, toľko verzií 

(betlehemcov) nájdeš. Všetky vy-

chádzajú z jedného prameňa – bib-

lie. Tieto príbehy sa dostali z kosto-

la a spred oltárov na námestia, do 

domácností. Dostali ľudový charak-

ter. „Vyšla hviezda nad Betlehemom“ je 

inšpirovaná vianočnými hrami tra-

dičného ľudového divadla (Chode-

nie s Betlehemom, Betlehemská 

hra, Vianočná pastierska hra, Cho-

denie s hviezdou, Trojkráľová hra). 

Obsahuje koledy, piesne, zvykoslo-

vie spojené s obdobím Vianoc. „Vy-

šla hviezda nad Betlehemom“ v inter-

pretácii divadla Ludus je hra, ktorá 

Vám priblíži čaro a atmosféru Via-

noc. Deti i dospelí v hre živých her-

cov i krásnych drevených bábok 

uvidia postavy pastierov (Stacho, 

Fedor, honelník), zlého a dobrého 

anjela, Herodesa, troch kráľov (Gaš-

par, Baltazár, Melichar), Jozefa, 

Máriu a malého Ježiška v jasličkách.

Predstavenie sa uskutoční v sobotu 

9.12. 2017 o 15.30 hod. v kine Aka-

demik za symbolické vstupné 1€. 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

R. Marko

Rozprávkovanie: 
Vyšla hviezda nad Betlehemom

Novozámocká 
ulica 
zase o niečo krajšia

Novozámockú ulicu už roky hyzdi-

li štyri nefunkčné stĺpy elektric-

kého vedenia. Združenie turizmu 

Banská Štiavnica prostredníctvom 

jeho predsedu Martina Machari-

ka ešte v lete požiadalo spoločnosť 

SSE-Distribúcia, a.s. o odstránenie 

týchto stĺpov. Bolo potešujúce, že 

v krátkom čase došlo k ich odstrá-

neniu spolu s  nefunkčným vede-

ním. Pohľady z Novozámockej uli-

ce na mestskú scenériu sú teda zase 

o  niečo krajšie. Veríme, že tento 

krátky príbeh bude inšpiráciou pre 

každého kto má vo svojom okolí 

podobné nefunkčné vizuálne „stra-

šiaky“, zvlášť ak sa nachádzajú v his-

torických častiach mesta. Ak sa vo 

svojom okolí stretávate s  niečím 

podobným a  nie je Vám to ľaho-

stajné, kľudne napíšte a radi Vám 

s  tým pomôžeme. Svoje podnety 

adresujte na e-mail: belohorec.f@

gmail.com. 

František Belohorec

Oznam 
z mestskej knižnice

Oznamujeme všetkým detským 

čitateľom, že v pondelok v čase od 

13.00- 15.00 hod. môžu navšte-

vovať čitateľský krúžok v priesto-

re pobočky MsK na ZŠ J. Kollára, 

1. posch., vchod zboku budovy. 

MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Schoolfair
My, žiaci Gymnázia Andreja Kme-

ťa Vás srdečne pozývame na náš 

tradičný, ako to už posledné roky 

býva, vianočný trh pod názvom 

Schoolfair. Táto akcia sa uskutoč-

ní 14.12.2017 (štvrtok) o 16.00 

hod. v budove gymnázia. Môže-

te sa tešiť na tradičnú kapustnicu, 

medovníčky, punč, kávičku, drin-

ky, čajíky, grilovačku, tombolu, ale 

aj výrobky našich a iných študen-

tov za symbolické ceny. Tešíme sa 

na Vás! 

GAK BŠ

Záhradkár 2018
Kalendáre na rok 2018, v ktorých 

sa dozviete kedy a ako sa postarať 

o svoju záhradu, predzáhradku, 

ovocné aj okrasné stromy a kry. 

Viac info v IMO elektro alebo na 

mob. čísle: 0903 250 921. 

Michaela Mojžišová

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má 

čas a chuť prísť pomôcť do útul-

ku OZ Senior Lilien, tak nech ne-

váha! Otváracia „venčiaca“ doba 

je zverejnená na stránke útulku: 

www.ozseniorlilien.sk. Tí, kto-

rí môžu a chceli by pomôcť, pri-

vítame akúkoľvek pomoc, či už 

materiálnu alebo fi nančnú. Viac 

info na tel.č.: 0904 151 820 a 

0905 463 058, č.účtu: SK29 

0200 0000 0037 5445 4459. Ďa-

kujeme! 

OZ Senior Lilien

Poďakovanie
Nestretávame sa denne s ústre-

tovosťou a ochotou, za ktorú 

sa chcem poďakovať trom pra-

covníkom SAD Banská Štiavni-

ca – Ivanovi Habalovi, Jozefovi 

Mikulášovi, Vladimírovi Šípko-

vi a neznámej cestujúcej, ktorí 

dňa 4.12.2017 našli v autobuse 

moju stratenú peňaženku a kaž-

dý sa svojou mierou ochoty po-

dieľal na jej včasnom vrátení. 

Ďakujem!

Júlia Lehocká

Dňa 23.11.2017 sa v konfe-

renčnej miestnosti Kammer-

hofu Slovenského banského 

múzea uskutočnilo 26. valné 

zhromaždenie Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku za účasti 39 členov, 

ktorým bola zavŕšená jeho 

doterajšia 25-ročná činnosť. 

V správe o  činnosti za rok 2017, 

ktorú predniesol jeho predseda Ing. 

Richard Kaňa, boli aj nasledovné 

informácie. V priebehu roka spolok 

zorganizoval viacero spoločenských 

podujatí, jubilejný 25. reprezentač-

ný banícky ples v Hoteli Grand-Ma-

tej, 13. ročník Náckovej Štiavnice, 

jubilejný 20. Náckov štiavnický po-

chod, viaceré šachtágy, medzi kto-

rými dominovali 8. Rudnobanský 

– 6. Rozálčiansky šachtág, spoje-

ný so 17. Jozefovským stretnutím 

v  Hodruši-Hámroch a slávnostný 

šachtág Salamander 2017. Účast-

níkov potešila aj informácia o  vy-

daní publikácie „Odkazy minulosti 

II – Banské technické a  kultúrne pa-

miatky lokality UNESCO – Banská 

Štiavnica a Štiavnické Bane“ a  infor-

mácia o  osadení pamätnej tabu-

le Andrejovi Kiskovi, prezidentovi 

SR v  štôlni Glanzenberg. Potešila 

aj informácia o  úspešnom pokra-

čovaní dobývania zlato-striebor-

ných rúd na Bani Rozália v Hodru-

ši-Hámroch, kde sa časť banských 

prác vykonáva aj v dobývacom 

priestore Banská Štiavnica VII, ako 

aj informácia o oprave portálov 

štôlní Roxner, Cherubín v Banskej 

Štiavnici a  štôlne František vo Sv. 

Antone. S potešením bola prijatá aj 

informácia o zorganizovaní 1. Vale-

tanského sprievodu, po vzore his-

torických rozlúčkových sprievodov 

študentov Baníckej akadémie, kto-

rý zorganizovala Ing. Štepáneková 

v rámci júnových osláv 800. výročia 

prvej písomnej zmienky o Banskej 

Štiavnici. Účastníci zvolili nový 28 

členný riadiaci výbor a  za predse-

du bol opätovne zvolený Ing. Kaňa. 

Po skončení rokovania sa uskutoč-

nil slávnostný šachtág, ktorého 

hlavnými funkcionármi boli Ing. 

Durbák – prezídium, Ing. Ferenc – 

kontrárium, M. Šesták – fuchsma-

jor, Ing. Karabelly – pivný dispečer, 

Mgr. Kružlic – kantor s prispením 

spevokolu Štiavničan, ošliador dr-

žali M. Špunta a K Bálasfy. Do ba-

níckeho stavu boli „skokom cez kožu“ 

prijaté nasledovné osoby: Michal 

Beňo, Ing. Beáta Kafková a MVDr. 

Ján Džugas. V  tradičnom piv-

nom súboji zvíťazil Ľubomír Sásik 

nad PhDr. Danielom Harvanom. 

Za spoluprácu a podporu banícke-

ho spolku v tomto roku patrí oso-

bitné poďakovanie Mestu Banská 

Štiavnica, Slovenskému banské-

mu múzeu, Slovenskému banské-

mu archívu, Hlavnému banskému 

úradu, SPŠ S. Mikovíniho, Spevo-

kolu Štiavničan, Slovenskej baníc-

kej spoločnosti, Slovenskej banskej 

komore, Slovenskej spoločnosti pre 

trhacie a  vŕtacie práce, Združeniu 

baníckych spolkov a  cechov Slo-

venska a organizáciám: Slovenská 

banská, s.r.o. Hodruša-Hámre, LN 

Trade, s.r.o. Banská Štiavnica, En-

gas, s.r.o. Nitra, Rudné bane, š. p. 

B. Bystrica, Hornonitrianske bane 

Prievidza, a.s., Elgeo-Trading, s.r.o. 

Pezinok, SMZ, a.s. Jelšava, Metso 

Czech Republic, s.r.o. Přerov, Byto-

vá správa, s.r.o. B. Štiavnica, ako aj 

ďalším nemenovaným subjektom, 

ktoré akýmkoľvek spôsobom po-

mohli baníckemu spolku.

Milan Durbák

Výročné bilancovanie 
baníckeho spolku v jeho jubilejnom roku

Pomológia Jablko Dalila

Skorá zimná odroda, zberá sa v po-

lovici septembra, konzumne vydrží 

do konca januára. Znaky a vlastnos-

ti plodu: Je stredne veľký, stredne 

rebernatý, guľovito kužeľovitého 

tvaru, nesúmerný. Kalich plodu je 

polootvorený, veľký, kališná jamka 

je hlboká a stredne široká. Stopka 

plodu je stredne hrubá a dlhá. Po-

vrch plodu je hladký, šupka mastná, 

stredne hrubá, zelenožltá, prekrytá 

červenou farbou vo forme mramo-

rovania. Na šupke sú stredne veľké 

lenticely a veľmi nízke zastúpenie 

hrdze. Dužina je krémová, stredne 

silná, rozplývavá, šťavnatá a kyslo-

sladká. Hnednutie dužiny je stred-

né.

Jablko Denár

Skorá zimná odroda, zberá sa za-

čiatkom septembra, konzumne vy-

drží do konca decembra až polovice 

januára. Znaky a vlastnosti plodu: 

Plod je stredne veľký až veľký, gu-

ľovito kužeľovitého tvaru, súmer-

ný, pri kališnej jamke rebernatý. 

Kalich plodu je veľký, polootvo-

rený, kališná jamka je stredne 

hlboká. Stopka plodu je veľmi 

dlhá, tenká a drevnatá. Povrch 

plodu je hladký, šupka stredne 

hrubá, suchá, zelenožltá až žltá s 

nepatrným svetločerveným líč-

kom. Na šupke sú výrazne svet-

lohrdzavé lenticely. Dužina plo-

du je krémová až mierne sladká. 

Plody sú náchylné na otláčanie.

Jablko Florina

Neskorá zimná odroda, zberá 

sa v druhej dekáde októbra, vy-

drží až do apríla. Znaky a vlast-

nosti plodu: Plody sú rovnomer-

ne rozložené na konároch, stredne 

veľké až veľké (120-140g) tvar širo-

ko kužeľovitý, pri kalichu reberna-

tý, šupka je krémovožltá, stredne 

lesklá, suchá, pevná, pokrytá čer-

venooranžovou krycou farbou. Pri 

dlhšom uskladňovaní sa sfarbenie 

mení z výraznej červene na oran-

žovočervenú. Na šupke je mnoho 

výrazných lenticiel. Stopka je rov-

ná, stredne hrubá, pomerne krát-

ka. Dužina je krémovožltá, pevná, 

ale šťavnatá, stredne zrnitá. Chuť je 

sladšia, prijemne aromatická, veľmi 

dobrá. Zber jabĺk je v druhej dekáde 

októbra v závislosti od polohy. Jabl-

ká sa dobre uskladňujú a vydržia do 

apríla.

Michaela Mojžišová

Záhradkárske okienko
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Múzeum vo Svätom Antone 

má tohto roku mimoriadne 

veľa aktivít aj po hlavnom 

podujatí roka - Dňoch sv. 

Huberta. 

Okrem našich poľovníckych sláv-

ností sme pomohli realizovať a zú-

častnili sme sa aj na ďalších Dňoch 

sv. Huberta - v Pliešovciach, Deman-

diciach, Senohrade i v Oščadnici na 

Kysuciach. Odborní pracovníci mú-

zea navštívili aj švajčiarsku Ženevu, 

odkiaľ priviezli výstavu vedút eu-

rópskych veľkomiest zo začiatku 18. 

st. „Tajomné grafi ky“, ktorá reprezen-

tovala Slovensko nielen na generál-

nom konzuláte Brazílie, ale taktiež 

v kongresovom centre WTO /Wor-

ld Trade Organization/. V  Ženeve 

sme si prehliadli mnoho krásnych 

múzeí a  pamiatok. V  nemeckom 

Mníchove sme rokovali o  spolu-

práci s kolegami z Múzea poľovníc-

tva a rybárstva. V Múzeu jazdectva 

a poľovníctva v poľskej Varšave bola 

sprístupnená sokoliarska výsta-

va, na ktorej nechýbajú vzácne ex-

ponáty z nášho múzea i zo ZŠ s MŠ 

Maximiliána Hella v  Štiavnických 

Baniach. Ing. Štefan Engel, PhD. re-

prezentoval múzeum i  Slovenskú 

poľovnícku komoru na 50. – jubilej-

nom stretnutí sokoliarov v českom 

Opočne. Naši odborní pracovníci sa 

predstavili s prednáškami na mno-

hých konferenciách: „Zbrane a muní-

cia v  zbierkach múzeí“ v  Piešťanoch, 

„Príroda a  jej ochrana v priereze času“ 

v  Liptovskom Mikuláši, „Minulosť 

a budúcnosť regionálnych múzeí“ v Tat-

ranskej Lomnici, „Výskum a  ochra-

na cicavcov na Slovensku“ na UMB 

v  Banskej Bystrici. Múzeum reali-

zovalo výstavu: „Daumiér a tí druhí“ 

v Galérii Figuratif v Košiciach /potr-

vá do 10. decembra 2017/. Exponá-

ty sme zapožičali aj na ďalšie výsta-

vy: „Spomienka muránskej kameniny“ 

v Baníckom múzeu v Rožňave, „Le-

opold Horovitz (1838 – 1917) Stratený 

– Nájdený“ vo Východoslovenskom 

múzeu v Košiciach. Náučnou tabu-

ľou o Coburgovcoch i prezentáciou 

sme prispeli pri otvorení Lesnícke-

ho skanzenu v  Tisovci a  videokli-

pom z detskej prírodovednej súťaže 

„Čo šepká les“ na ZŠ s MŠ Maximiliá-

na Hella v Štiavnických Baniach. Ak-

tívne sme sa zúčastnili aj na stretnu-

tí lesníkov pri odhalení pamätného 

kameňa prof. Ing. Samuelovi Kriško-

vi v  Žarnovici a  Hrabinách. Mimo-

riadne vydareným bol Literárno-hu-

dobný podvečer s  knihami Milana 

Augustína a výstava Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a – oboje sme reali-

zovali vo vlastných priestoroch. Naši 

odborní pracovníci si prehliadli mno-

ho zaujímavých slovenských múzeí 

a  významných ustanovizní: Pamät-

ný dom Vladimíra Clementisa a mú-

zeum v Tisovci, Stará Hora Sebechle-

by, Múzeum TANAPu v  Tatranskej 

Lomnici, expozície Východosloven-

ského múzea Košice, ZOO Košice, 

najstaršie pútnické miesto Marian-

ka pri Bratislave a mnohé ďalšie. Sme 

úprimne radi, že môžeme prispievať 

k  reprezentácii banskoštiavnického 

regiónu v našom múzeu, aj  mimo 

Svätého Antona.

Marian Číž

Úspešná jeseň v Múzeu 
vo Svätom Antone

Pracovníci múzea v Ženeve  foto Archív MSA

V tomto roku Rímskokatolícka 

cirkev farnosť Štefultov 

dostala fi nančný príspevok 

z Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky (MK 

SR) z dotačného systému 

"Obnov svoj dom" na obnovu 

pamiatok.

V kostole sv. Egídia v Iliji sme v tom-

to roku zrekonštruovali časť román-

skeho portálu, ktorý bol v havarij-

nom stave (teraz výborne vidno na 

jednej strane stav pred zásahom a 

stav po zásahu). Ďalej pokračujeme 

v rekonštrukcii a reštaurovaní kapln-

ky sv. Ondreja v ulici na Maximilián 

šachtu. Tieto projekty sú dlhodobé-

ho charakteru. Tretí projekt je opra-

va veže Kostola sv. Anny v Štefulto-

ve. Vežová drevená konštrukcia bola 

v dezolátnom stave, po dlhoročnom 

zatekaní, ktoré sme zistili počas mi-

nulého roku. Tento projekt zahŕňa 

výmenu zhnitých drevených kon-

štrukcií vo vrchnej časti veže (dreve-

né konštrukcie, ktoré nebolo potreb-

né meniť, sme z dôvodu autenticity 

nemenili) a prekrytie novou kryti-

nou – plechom. Všetky uvedené prá-

ce sú prevádzané s vysokou úrovňou 

odbornosti, aby nedošlo k narušeniu 

historickej hodnoty objektov a aby 

sa zachovala kvalita a krása prevede-

ných prác. A takisto sú všetky práce 

konzultované s pamiatkovým úra-

dom, za čo im tiež patrí vďaka, lebo 

sa nám s nimi komunikuje dobre.

Ministerstvo kultúry SR, cez 

program "Obnov svoj dom" dlhodo-

bo podporuje okrem iných obnovu 

a reštaurovanie sakrálnych objektov, 

za čo sme vďační, lebo inak by sme to 

nedokázali fi nancovať.

Norbert Ďurdík, 

správca farnosti Štefultov

Obnova farnosti Štefultov

Program
14. ročník Štjavnyckého vjanoč-

ného jarmoku v Kammerhofe.

Slovenské banské múzeum pozýva 

8. a 9. decembra 2017 do nádvo-

rí a expozície v Kammerhofe, kde 

sa uskutoční 14. ročník tradičného 

Štjavnyckého vjanočného jarmoku. 

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, umocnenú vôňou tradičných 

vianočných špecialít, predajom ori-

ginálnych výrobkov od šikovných 

remeselníkov, ale aj  bohatým kul-

túrnym programom. 

V  piatok 8. decembra privítame 

priamo v  expozícii Kammerhof 

Bábkové divadlo spod Spišského 

hradu o 10:30 hod., na pódiu v ná-

dvorí vianočnú atmosféru vytvoria 

koledníci z Katolíckej spojenej ško-

ly o  13:00 hod., súbor Permoník 

z MŠ Ul. 1. Mája o 14:00 hod., žiaci 

ZUŠ Banská Štiavnica o 16:00 hod., 

detský folklórny súbor Sílešánek 

z  Vinodolu o  17:00 a  18:30 hod. 

a Perla Perpetua Voberová o 18:00 

a 19:00 hod.

V sobotu 9. decembra sa na Vás te-

šia deti z MŠ Nezábudka so svojou 

„Vianočnou tržnicou” o  13:00 hod., 

študenti Hudobnej a  umeleckej 

akadémie Jána Albrechta o  14:00 

a 15:00 hod. a FS Bacabánia a ľudo-

vá muzika Veselí chlapi z  Veľkých 

Kozmáloviec o 17:00 hod. Divadlo 

Žihadlo a FS Bacabánia sa na Vás 

teší v expozícii o 15:00 hod.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj 

na pečenie oblátok v historickej for-

me nad ohňom, liatie olova a oveľa 

viac na "pobavenya a kuknutya". 

V  interiéri Kammerhofu, v  expo-

zícii Baníctvo na Slovensku, bude 

prebiehať hra Putovanie baníka 

za hviezdou, do ktorej sa môžu za-

pojiť všetky vekové kategórie. Po-

dujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica a Banskobystric-

ký samosprávny kraj. Tešíme sa na 

stretnutie v Kammerhofe. 

"Prícte račej peši, neobanujete!"

Štjavnycký vjanočný jarmok 

tiež podporili: COOP Jednota 

Žarnovica, Potraviny Ernek, Peká-

reň Anton Antol, s.r.o., Hotel Top-

ky, Allcom, s.r.o., Slovenské par-

kety, s.r.o., Penzión Kachelman, 

IMO-elektro, Black M-Marián Čier-

ny, Perla-Branislav Peták, SIBAcol, 

s.r.o., RP Domácnosť-M. Blahút, 

Comex-Katarína Líškayová, Ján 

Majsniar-Čajovňa Klopačka, Dan-

hal-Dužina, s.r.o., Zámočníctvo 

Rückschloss

Petra Páchniková (SBM)
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v hodnote 10 eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.41/2017: „Blažený človek, ktorý 

mlčí, keď nemá čo povedať.“ Výher-

com sa stáva Škvarková Emília, 

Podhorie 69. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 

10 eur v pizzerii, reštaurácii 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 termí-

ne do 18.12.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Ch. 

Rosseti:

A., Svit, listová skratka, Slovenská 

akadémia vied, verejná bezpeč-

nosť, hala,

B., 1. časť tajničky, draslík,

C., Radón, pila, podmienková 

spojka, hlavná myšlienka, čínske 

meno,

D., Minúta, ježko, pokrč, dub po 

anglicky,

E., Obilnina, popílená, Komunis-

tická strana SR, síra,

F., Malá chata, strovia, titan,

G., Textová skratka, lietadlo, vnút-

ri, kasta, samárium,

H., Hora, spoluhlásky v slove čem-

balo, znova, slečna, urán,

I., Chyť, argón, Elen, poza, doby-

tok česky,

J., 2. časť tajničky, spoluhlásky v 

slove rahno,

K., Krídlo odborne, sekala, ruské 

auto, samohlásky v slove vydaný.

1., Drevený postroj pre voly, de-

dinský dom,

2., Znížený tón, plesňový syr, te-

peril,

3., Telefonická správa, grafi cký zá-

pis spevu, osamelá,

4., Požívaj tekutinu, tiež, krátky 

šot, päťka,

5., Hľuza vstavačov, vojenská pre-

dajňa, tam,

6., Zvýšim obtiažnosť, pooberal,

7., Judejský kráľ, Vilo naopak, lie-

taj, prvé písmeno abecedy,

8., Ruksak, suchá tráva, vedel,

9., Vojdú dnu, razenie,

10., Časť tela, pokladňa, gén,

11., Častica, európsky čas, nástroj 

na kosenie, ako,

12., Americké štáty, oslička, scho-

vaj,

13., 51 v Ríme, lano so slučkou, 

časť básne štvorveršie, 

14., Ampér, palivo, koniec tajnič-

ky,

Pomôcky: Skeč, salep, bedrá, 

skot, Asa

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 8.12. o 18:30 hod.Piatok 8.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 10.12. o 18:30 hod.Nedeľa 10.12. o 18:30 hod.
Ocko je doMA 2Ocko je doMA 2

Komédia, 100 min., MP:12, vstup-Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 4€. Keď  si dvaja znepriatelení  oc-né: 4€. Keď  si dvaja znepriatelení  oc-
kovia, jeden vlastný  a druhý  nevlast-kovia, jeden vlastný  a druhý  nevlast-
ný , k sebe na konci fi lmu Ocko je doma ný , k sebe na konci fi lmu Ocko je doma 
koneč ne naš li cestu, mohli si vydý ch-koneč ne naš li cestu, mohli si vydý ch-
nuť  nielen ich spoloč né  deti a vysmia-nuť  nielen ich spoloč né  deti a vysmia-
ti divá ci, ale predovš etký m producenti ti divá ci, ale predovš etký m producenti 
tejto ú speš nej komé die. Tí  sa roz-tejto ú speš nej komé die. Tí  sa roz-
hodli stretnutie testosteró nom nabi-hodli stretnutie testosteró nom nabi-
té ho Marka Wahlberga a papuč kové ho té ho Marka Wahlberga a papuč kové ho 
Willa Ferrella eš te vylepš iť , keď  do po-Willa Ferrella eš te vylepš iť , keď  do po-
krač ovania prizvali Johna Lithgowa a 
nestarnú ceho "drsň á ka" "drsň á ka" Mela Gibsona Mela Gibsona 
ako ich otca. 

Sobota 9.12. o 18:30 hod.
KýM NÁs svAdbA 

Nerozdelí

Komédia, 115 min., MP:12, vstupné: 
3€. Keď organizujete dokonale pre-
myslenú, luxusnú svadbu na francúz-
skom zámočku zo 17. storočia, úplne 

si to hovorí o nejaký si to hovorí o nejaký "prúser""prúser". A keď . A keď 
sa má niečo pokaziť, verte tomu, že sa sa má niečo pokaziť, verte tomu, že sa 
to naozaj pokazí a nezostane len pri to naozaj pokazí a nezostane len pri 
tom. Profesionálna svadobná agentú-tom. Profesionálna svadobná agentú-
ra má na nezdary celých 24 hodín a ra má na nezdary celých 24 hodín a 
za tie sa toho môže stať naozaj veľa. za tie sa toho môže stať naozaj veľa. 
Zvlášť, keď šéf agentúry z priateľstva Zvlášť, keď šéf agentúry z priateľstva 
zamestná vlezlého fotografa, ktorého zamestná vlezlého fotografa, ktorého 
skôr než fotenie zaujíma svadobné po-skôr než fotenie zaujíma svadobné po-
hostenie, nájde záskok za kapelu, pre hostenie, nájde záskok za kapelu, pre 
ktorý je ktorý je "decentná zábava""decentná zábava" neznámym  neznámym 
pojmom, a ženíchove polnočné prekva-pojmom, a ženíchove polnočné prekva-
penie defi nitívne zmení celú svadbu v penie defi nitívne zmení celú svadbu v 
grotesku.  grotesku.  

Nedeľa 10.12. o 16:00 hod.Nedeľa 10.12. o 16:00 hod.
PAddiNgToN 2PAddiNgToN 2

Rodinný, animovaný, komédia, fanta-Rodinný, animovaný, komédia, fanta-
sy, 103 min., MP, vstupné: 4€sy, 103 min., MP, vstupné: 4€

Utorok 12.12. o 18:30 hod.Utorok 12.12. o 18:30 hod.
NiNANiNA

Dráma, 82 min., MP, vstupné: 4€Dráma, 82 min., MP, vstupné: 4€
Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvá-Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvá-
dzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa dzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa 

jej rozpadá pred očami. Otec a mama jej rozpadá pred očami. Otec a mama 
tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, 
ale akoby mysleli len na seba. Nina ale akoby mysleli len na seba. Nina 
im nerozumie, cíti sa opustená a okla-im nerozumie, cíti sa opustená a okla-
maná – nie je už takmer nič, čomu by maná – nie je už takmer nič, čomu by 
mohla veriť. Jedinou istotou v jej sve-mohla veriť. Jedinou istotou v jej sve-
te je plávanie – dáva jej pocit pokoja a te je plávanie – dáva jej pocit pokoja a 
opory a nahrádza všetko, čo jej doma opory a nahrádza všetko, čo jej doma 
chýba. Keď je ohrozená jej účasť na chýba. Keď je ohrozená jej účasť na 
plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre 
radikálny krok. radikálny krok. 

Štvrtok 14.12. o 18:30 hod.Štvrtok 14.12. o 18:30 hod.
STAr WArs: STAr WArs: 

PosledNí JedioviAPosledNí JedioviA
/originálna verzia s titulkami//originálna verzia s titulkami/
Sci-fi , akcia, dobrodružný, 152 min., Sci-fi , akcia, dobrodružný, 152 min., 
MP:7-12, vstupné: 4€. Vo fi lme Star MP:7-12, vstupné: 4€. Vo fi lme Star 
Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucas-Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucas-
fi m pokračuje sága rodu Skywalkerov. fi m pokračuje sága rodu Skywalkerov. 
Rey, hrdinka predchádzajúceho fi lmu Rey, hrdinka predchádzajúceho fi lmu 
Sila sa prebúdza, sa pridáva k Luko-Sila sa prebúdza, sa pridáva k Luko-
vi Skywalkerovi a spolu odhaľujú pra-vi Skywalkerovi a spolu odhaľujú pra-
dávnu záhadu. Sily a tajomstvá minu-dávnu záhadu. Sily a tajomstvá minu-
losti rádu Jediov.losti rádu Jediov.

NNN

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
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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

Práca našich detí bola ocenená

3. november 2017 bol v Základnej 

škole s MŠ M. Hella v Štiavnických 

Baniach veľmi významný. Na pôde 

školy sa uskutočnil krst knihy s ná-

zvom Vtáky Slovenska a  Nórska. 

Táto kniha vznikla vďaka projektu 

Život vtákov za polárnym kruhom. 

Projekt bol podpísaný Nórskym fi -

nančným mechanizmom a  gran-

tom EHP. 

Zaujímavé je spracovanie tejto pub-

likácie - naše deti výtvarne spraco-

vali vtáctvo žijúce v Nórsku a nórski 

žiaci zase kreslili slovenské vtáctvo. 

Všetky kresby a maľby sú úžasné. 

Práce našich detí boli starostlivo vy-

berané pani učiteľkou Zorou Červe-

nákovou. Pri výbere sa kládol dôraz 

tak na kreativitu, ako aj na krásu 

namaľovaných vtákov. Aby sa kres-

by vydarili, žiaci si museli naštudo-

vať základné informácie o  vtáctve, 

žijúcom za polárnym kruhom. Krs-

tilo sa (ako ináč) ľahučkými pierka-

mi našich dravcov. Krstnou mamou 

sa stala nórska veľvyslankyňa na 

Slovensku pani Inga Magistadová.

Na túto akciu prijali pozvanie i ďalší 

významní účastníci – grécka veľvy-

slankyňa pani Maria Louisa Mari-

nakisová, ktorá osobne a s odvahou 

zažila prílet nášho dravca, orliaka 

bielohlavého.

Súčasťou tejto udalosti bolo i  pre-

mietanie nádherného dokumen-

tárneho fi lmu z cesty za polárnym 

kruhom, ktorý bol natočený pánom 

Gombalom za priamej účasti našich 

žiakov v Nórsku,  na základe už spo-

mínaného projektu Život vtákov za 

polárnym kruhom.

Významným momentom bolo 

i  podpísanie ďalšej spolupráce 

s  nórskou partnerskou školou vo 

Vardó, s ktorou sme sa v tento deň 

- aj napriek veľkej diaľke - spojili. 

Takto mohli tento významný akt 

sledovať i naši nórski partneri.

Nemožno nespomenúť i  nezabud-

nuteľné vystúpenie klavírneho vir-

tuóza Jozefa Hollého, ktorý svojimi 

melódiami vynikajúco dopĺňal svia-

točnú atmosféru.

Súčasťou programu bolo i  vystú-

penie riaditeľa múzea vo Svätom 

Antone, pána Mariána Číža, ktorý 

úprimne poďakoval našim žiakom 

za veľmi svedomitú prípravu v súťa-

ži Čo šepká les. Tu vyzdvihol i výbor-

né výsledky detí našej školy, hlavne 

v tomto ročníku, kde sa podarilo na-

šej žiačke (Zuzane Neuschlovej) do-

siahnuť historicky najlepší výsledok 

v tejto súťaži, a to plný počet bodov.

Z. Slúková, ZŠ s MŠ M. Hella 

v Štiavnických Baniach

Žiaci krstili svoju knihu

"Krst" knihy Vtáky Slovenska a Nórska  foto Archív ZŠsMŠ MH ŠB 

Aj týmito slovami sa priho-

vorila v úvode ofi ciálnej časti 

15. ročníka „Svätoantonskej 

heligónky“ starostka obce 

Simona Guláková. 

Tomuto ušľachtilému nástroju pri-

šlo v  sobotu, 25.11.2017 o  16:00 

hod. vzdať hold množstvo účinku-

júcich. I keď to neboli len samot-

ní hudobníci, ale aj speváci, skve-

lé publikum ocenilo každého, kto 

vstúpil na pódium. Bez rozdielu 

veku či pohlavia. Mala som mož-

nosť zažiť úžasnú atmosféru v kul-

túrnom dome vo Sv. Antone. Svo-

jimi vtipnými vstupmi prispel aj 

moderátor Ján Furinda. Ale poďme 

pekne po poriadku.

Dušou festivalu je bezpochyby Mar-

tin Kminiak, ktorý v  skratke opí-

sal genézu celého  podujatia. S myš-

lienkou prišiel jeho nebohý otec 

spolu s pánom Dubovským starším. 

Vtedy mladý Martin oslovil niekoľ-

ko ľudí z obce. Jedným z nich bol aj 

rodák z Podhoria – Ján Sopko, kto-

rý hneď zareagoval „Poďme na to!“ 

A tak sme tu, už po pätnástykrát. Na 

začiatku sa predstavili mladší členo-

via ako Michal Štaudner z Hodruše 

Hámrov, Šimon Jaďuď z D. Badína, 

roztomilý Miško Cerovský z B. Stu-

denca alebo Samko Kuka z Baďana. 

Prekvapením bola aj folklórna sku-

pina Borievka z  Prochota, ktorá 

predviedla scénické pásmo výroby 

domácej pálenky. Veľké zastúpe-

nie mali Vyhne, Banský Studenec aj 

Hodruša. Či už to bol Ondrej a Pe-

ter Sliacky, Andrea Bradová, Viktor 

Švanda, Pavol Brada a Ján Zrebený 

so svojou dcérou Katarínou. K skal-

ným účinkujúcim určite patrili Juraj 

Bartoš z Drieňova, ktorý sa vyjadril, 

že zo všetkých heligónkarskych fes-

tivalov má tento najradšej, ďalej to 

boli Matúš Mojžiš z  Jergyštôlne, 

Milan Skokan zo Sebechlieb a  Mi-

loš Dubovský z Prenčova s manžel-

kou Ľubicou a  Miškou Sitášovou. 

Svätý Anton okrem Martina Kmi-

niaka zastupovala aj jeho detská 

folklórna skupina Lúčka a  talento-

vaný Ondrej Remeň. Spomienku 

na nedávno zosnulú Annu Kuzmo-

vú pretavila do spevu mladá An-

drea Halibožeková s piesňou, ktorú 

ju práve Anička naučila. Mimoriad-

nym spestrením bola cimbalová 

muzika Mariana Krnáčika z  Kru-

piny. V jej doprovode si zaspievala 

dve krásne piesne aj nadaná Danie-

la Kminiaková. Obecenstvu sa pri-

hovoril tiež riaditeľ múzea vo Sv. 

Antone – Ing. Marian Číž, ktorý 

zároveň odovzdal Martinovi uzna-

nie za tvorivú prácu. Vrchol vystú-

penia patril už tradične niekoľkým 

heligónkárom. Tentokrát ich bolo 

päť. Spolu zahrali, zacifrovali a na-

koniec všetci, vrátane divákov za-

spievali spoločnú pieseň „Mám ja 

hrušku“, aby tak dôstojne ukonči-

li jubilejný ročník  tohto podujatia.

Daniela Sokolovičová 

Heligónka je dychom histórie

Prehliadka heligónkárov zo Slovenska  foto Archív autora

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na vianoč-

ný odber krvi, ktorý sa usku-

toční dňa 13.12.2017 od  7:00 

– 10:00 hod. v nemocnici na 3. 

posch. v B. Štiavnici. Spravte 

všetko pre to, aby ste krv prišli 

darovať, a  tak pomohli tým, čo 

sú na vašu tekutinu odkázaní. 

Prineste si občiansky preukaz a 

poistenecký preukaz, je to po-

trebné pri registrácii darcu krvi. 

Dobre sa zavodnite, nejedzte nič 

mastné, nepite alkohol, nefajči-

te 12 hodín pred odberom krvi. 

Ak tak spravíte, vopred Vám ďa-

kujeme! 

Organizátori odberu
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  Predám 2-izbový slnečný byt 

s krásnym výhľadom na mesto 

v BŠ, cena 48 000 eur, pri rých-

lom jednaní dohoda možná, tel.č.: 

0904 334 910

  Prenajmem 3-izbový byt na Ul. 

L. Svobodu 19 v BŠ, sídl. Drieňo-

vá, cena 300 eur, tel.č.: 0908 902 

712

 Dám do prenájmu rýchloob-

čerstvenie na Ul. dolná 6/A, príp. 

priestor na inú podnikateľskú čin-

nosť, kontakt: 0915 655 790

  Predám murovanú garáž, časť 

Povrazník, tel.č.: 0908 384 279

reality

služby

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk.

inzercia

  Predám 5-miestne Citröen Ber-

lingo, 1999, platná STK do 2019, 

cena dohodou, tel.č.: 0911 971 

837
INZERCIA

INZERCIA

V sobotu 2. decembra sa 

v telocvični SOŠ SaL usku-

točnil 6. ročník Mikulášskeho 

bedmintonového turnaja. 

Zúčastnili sa ho žiaci základných 

škôl nášho mesta. Súboje sa odo-

hrávali v troch kategóriách, súťa-

žilo sa vo dvojhrách. Zápasy pri-

niesli zaujímavé a  vyrovnané 

súboje, hlavne v  kategórii mlad-

ších žiakov. Víťazi si odniesli dip-

lomy a všetci hráči aj sladké od-

meny od Mikuláša. 

Poďakovanie patrí pani PhDr. Vie-

re Gregáňovej, riaditeľke SOŠ SaL 

za poskytnutie telocvične, Mestu 

Banská Štiavnica, ktoré poskytlo 

fi nančný príspevok na nákup cien 

a  športového vybavenia a  Mgr. 

Janke Machilovej z CVČ Banská 

Štiavnica za pomoc pri organizá-

cii a zabezpečení turnaja. 

Víťazi jednotlivých kategórií:

Dvojhra ml. žiaci a  žiačky: Ale-

xander Ladziansky

Dvojhra starší žiaci: Maroš Orolín

Dvojhra staršie žiačky: Diana Vý-

bochová

Ešte raz všetkým veľmi pekne ďa-

kujeme za podporu a dúfame, že 

o  rok sa opäť na tomto turnaji 

stretneme.

16.11.2017 sa konalo regionál-

ne kolo v  bedmintone družstiev 

žiakov základných a  stredných 

škôl. Do krajského kola sa po-

darilo postúpiť reprezentantom 

ZŠ J. Horáka, Jurajovi Jurico-

vi s  Marošom Orolínom a  chlap-

com z  Gymnázia A. Kmeťa, kto-

ré reprezentovali Richard Žember 

a Tomáš Hanuska. K tomuto pek-

nému úspechu im gratulujeme 

a  v  ďalších bojoch prajeme veľa 

úspechov.

MJ

Mikulášsky bedmintonový turnaj

Žiaci na bedmintonovom turnaji  foto Archív autora 

Vianoce sú sviatkami pokoja 

a rodinnej pohody. 

Na ich príchod sa všetci tešíme 

a  chceme ich privítať vo svojich 

uprataných a  vyzdobených do-

movoch. Aj my, klienti Domo-

va Márie v  Banskej Štiavnici, ro-

bíme všetko pre to, aby sme svoj 

domov čo najviac zútulnili a  ori-

ginálne vyzdobili. Tento rok sme 

sa zamerali na výrobu textilných 

vianočných ozdôb. Pomocnú ruku 

nám podala pani Ľudmila Blaško-

vá, majiteľka fi rmy Svetro, ktorá 

nás zásobila potrebnými druhmi 

a  množstvom „výrobných“ mate-

riálov.

Veľmi pekne ďakujeme pani 

Blaškovej za jej ochotu  a pomoc  

a prajeme jej krásne Vianoce.

vďační klienti Domova Márie

Poďakovanie

DOD
Gymnázium Andreja Kmeťa v 

Banskej Štiavnici pozýva žiakov 8 . 

a 9. ročníkov základných škôl a ich 

rodičov na Deň otvorených dverí 

v pondelok 11. decembra 2017. 

Počas tohto dňa budú priestory 

gymnázia sprístupnené v čase od 

8.00 do 13.00 hod. Záujemcovia 

sa budú môcť okrem priestorov 

školy zoznámiť s  formami štúdia 

na gymnáziu, podmienkami pri-

jatia na školu, profi lom absolven-

ta, školským vzdelávacím progra-

mom, aktivitami školy a jej žiakov. 

Počas celého dopoludnia bude pri-

pravený bohatý program, ktorý 

návštevníkom umožní zoznámiť 

sa s modernými vyučovacími me-

tódami na gymnáziu.

Podrobnejšie informácie nájdete 

na www.gymbs.edupage.sk resp. 

na tel. čísle: 045/692 05 93 – 94.

Pre zúčastnených hostí je pripra-

vená príjemná pohoda, zábava 

a množstvo zaujímavostí. Tešíme 

sa na Vašu účasť! 

GAK BŠ
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najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od 3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Kto si chce privyrobiťKto si chce privyrobiť
a vie sa postarať a vie sa postarať 

o zvieratká.o zvieratká.

Denne 2 hodiny.Denne 2 hodiny.
Dobre zaplatené.Dobre zaplatené.

Nástup ihneď!Nástup ihneď!

Kontakt: 0915 718 914Kontakt: 0915 718 914

Zberné suroviny Zberné suroviny 
Žilina, a.s.Žilina, a.s.

Výkupňa Banská ŠtiavnicaVýkupňa Banská Štiavnica
Vykupujú za výhodných Vykupujú za výhodných 

podmienok: Farebné kovy, podmienok: Farebné kovy, 
železné kovy a papierželezné kovy a papier

Info na tel.č.: 045/692 1440Info na tel.č.: 045/692 1440
Mobil: 0907 882 010Mobil: 0907 882 010

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

TOP TAXI
sme najlacnejší 
nielen v meste, ale aj v širokom okolí.

Ste v našej fi rme vítaní!

Tel.: 0950 303 530, 0950 303 630 

Čistenie peria
Výroba paplónov a vankúšov

Dolná ul. (oproti Šindlerke), B. Štiavnica
Otvorené: Po - Pi 10:00 - 15,30 hod.

Kontakt: 
0949 132 153, 0915 211 456

Odvoz a dovoz zdarma!


