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INZERCIA

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

30.11.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnu-

tia MsZ v B.Štiavnici s dátumom 

30. november 2016 s vypustením 

bodu č.3 Návrh dodatku č.1 k VZN 

mesta Banská Štiavnica č.7/2016 

o sociálnych službách

- návrhovú komisiu v zložení:  

JUDr. Dušan Lukačko, predseda, 

Dušan Beránek, člen, Renáta An-

talová, člen

- presun rozpočtovaných pro-

striedkov v rámci schváleného roz-

počtu

O začiatku vykurovacej sezóny 

sme vás už informovali v ŠN 

č.34 zo dňa 29. septembra 2016. 

Preto nás zaujímalo, akú cenu 

schválil Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví (URSO) pre rok 2017 plat-

nú od 1.1.2017. Na tieto informá-

cie sme sa opýtali konateľa Bytovej 

správy, s. r. o., RNDr. Pavla Bačíka:

Pán konateľ, ako to vyzerá s ce-

nou tepla (ÚK, TÚV) pre rok 

2017, bude sa opäť znižovať 

oproti roku 2016?

Cenu tepla schvaľuje Úrad pre re-

guláciu sieťových odvetví (URSO) 

ako maximálnu, ktorú výrobca tep-

la nesmie prekročiť. Jej dodržanie 

je pravidelne kontrolované úradom. 

Po ukončení roka sa do konca mar-

ca vypočíta skutočná cena tepla na 

základe skutočných nákladov. Táto 

skutočná cena môže byť len nižšia, 

alebo rovnaká ako úradom stano-

vená maximálna cena. Na rok 2017 

podala Bytová správa, s.r.o. návrh 

na cenu tepla o 15% nižšiu ako na 

rok 2016. Koncom novembra nám 

URSO navrhovanú cenu na rok 

2017schválil.

Ako to ovplyvní konečné ceny pri 

vyúčtovaní v roku 2017, znížia sa 

náklady?

Bytová správa dodáva teplo do 2033 

bytov v našom meste. Už niekoľko 

rokov sa nám darí cenu tepla znižo-

vať. Tento rok sme vrátili občanom 

pri vyúčtovaní 195  585€. Ako zní-

ženie ceny tepla ovplyvní vyúčtova-

nie nákladov za rok 2017, ktoré ob-

čania dostanú v roku 2018, je ťažko 

povedať.

Z novembrového rokovania MsZ

Budú energie lacnejšie?

100% účasť poslaneckého zboru na MsZ  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Premiéra:

Sobota 10.12. o 18:30 hod.Sobota 10.12. o 18:30 hod.
Rozprávka, 89 min., vstupné: 4 €Rozprávka, 89 min., vstupné: 4 €

ANjel pÁNA 2ANjel pÁNA 2

Sobotné rozprávkovanie
Drevené divadlo Bratislava:

Čert a Káča
17.12. 2016 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 14. december 2016 (streda) 

o 13. hod. Zasadnutie sa usku-

toční v zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Prezentácia Banskej Štiavni-

ce v novom kalendári pre rok 

2017 pohľadom fotografa Ing. 

Petra Kladivíka už v predaji!  

foto Michal Kríž 

Kalendár 2017
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5.12. Aj v novembri a začiatkom 

decembra bola Banská 

Štiavnica v mimoriadnej 

pozornosti celoslovenských 

médií.

5.11. v Rádiu Devín o 17:00 a v re-

príze 6.11. o 6:00 bol v relácií Focus 

učiteľ informatiky a  geografi e na 

Súkromnej základnej škole Bakomi 

v Banskej Štiavnici Peter Farárik.

12.11. v  Rádiu Devín o  17:00 

a  v  repríze 13.11. o  6:00 bol Igor 

Kuhn, riaditeľ Oblastnej organi-

zácie cestovného ruchu v  Banskej 

Štiavnici.

13.11. v Rádiu Devín o 7:30 bol vý-

ber z  esejí Juraja Spitzera, ktorý 

má mimoriadne zásluhy aj o erudo-

vanú odbornú dokumentáciu vzác-

nych umelecko-historických zbie-

rok Múzea vo Svätom Antone.

13.11. v Rádiu Regina v hodinovej 

relácii o Španej Doline mal hlavné 

slovo MUDr. Andrej Sitár, bansko-

štiavnický rodák, ale v relácií vystu-

poval aj nás spevokol „Štiavničan“.

15.11. v Rádiu Devín o 16:30 bola 

v rozsiahlej relácií venovaná pozor-

nosť literárnej tvorbe nášho rodá-

ka, čestného občana Banskej Štiav-

nice Antona Hykischa.

16.11. vo viacerých médiách 

odznela informácia, že vicepremiér 

Peter Pellegrini, ktorý svoje det-

stvo prežil v Banskej Štiavnici, bol 

ako jediný Slovák v Bruseli ocenený 

za progresívnu úlohu pri zavádzaní 

inovačných technológií.

22.11. v Rádiu Devín o 21:30 bola 

hra exštiavničana Karola Horáka 

„Mesianistova hlava“.

27.11. v TA3 o 11:00 v relácií „V po-

litike“, ktorej hlavnou témou boli 

médiá bol opäť Miroslav Číž, jediný 

poslanec NR SR za náš okres.

29.11. v Rádiu Devín o 14:05 bola 

rozsiahla relácia o tvorbe nášho re-

nomovaného spisovateľa Juraja 

Červenáka.

30.11. v Rádiu Slovensko o 15:00 

hovoril Ing. Erik Sombathy, pred-

seda Združenia baníckych spolkov 

a  celkov na Slovensku o  industri-

álnej kultúre na Slovensku pri prí-

ležitosti pripravovanej inštalácie 

banského gápla na Slovenskej ban-

skej ceste v miestnej časti Popradu 

v Kvetnici.

30.11. odznela vo viacerých celo-

slovenských médiách správa, že ab-

solvent banskoštiavnického gym-

názia, minister zahraničných vecí 

a  európskych záležitostí Miroslav 

Lajčák je jediným kandidátom na 

post predsedu 72. zasadnutia Val-

ného zhromaždenia OSN od sep-

tembra 2017.

3.12. v Rádiu Regina medzi 8:00 

– 9:00 exceloval Miroslav Kyjov-

ský so svojimi spomienkami na 

svoje až 49-ročné pôsobenie ako 

svätý Mikuláš. Určite je to nielen 

štiavnický, ale možno aj slovenský 

rekord! Možno v budúcom roku sa 

tento „zaslúžilý“ rekordman doži-

je prekvapenia aj od naozajstného 

sv. Mikuláša, veď v budúcom roku 

si už bude pripomínať celé polsto-

ročie ako rozdáva neopísateľnú ra-

dosť deťom, ale nie len im.

Ján Novák

Štiavnica a Štiavničania
v médiách

V mesiaci november bola 

Mestom Banská Štiavnica 

zabezpečená oprava schodov 

idúcich z Dolnej ulice za Kosto-

líkom sv. Alžbety pri kotolni na 

Zvonovú ul. 

Časť starých zničených drevených 

schodov bola vymenená za nové be-

tónové. Rekonštrukčné práce vyko-

nali Technické služby, m.p. Touto 

opravou schodov sa zlepšili pod-

mienky prechodu obyvateľov býva-

júcich na týchto uliciach, ako aj bez-

pečnosť občanov prechádzajúcich 

týmito ulicami.

ŠN

Oprava schodov

Autorské 
čítanie 
s Antikvariátikom: Silvester 

Lavrík, piatok 9. 12. 2016, 17.00

Pozývame Vás na autorské čítanie 

s dramatikom, režisérom a spi-

sovateľom Silvestrom Lavríkom, 

ktorý na ňom predstaví svoju os-

tatnú knihu Nedeľné šachy s Ti-

som. Podujatie moderuje Zuzana 

Lukáčová. Vstup voľný.

Silvester Lavrík (1964) je drama-

tik, režisér a spisovateľ. Pracoval 

ako učiteľ, kreatívny riaditeľ v re-

klamnej agentúre, bol tiež ume-

leckým šéfom Mestského divadla 

v Zlíne, či riaditeľom Rádia Devín. 

Napísal viac ako tridsať divadel-

ných hier. Po knihách Allegro bar-

baro (2002), Zlodeji (2005), Pero-

kresba (2006), Villa Lola (2004), 

Zu (2011) a Naivné modlitby 

(2013) mu tento rok vyšiel román 

Nedeľné šachy s Tisom.

Tomáš Lazar

Lístky 
na koncerty sa míňajú

Počas sviatočného obdobia čakajú 

Banskú Štiavnicu dva výnimočné 

koncerty. 29.12. sa v  Kultúrnom 

centre predstaví kapela Th e Bac-

kwards a prinesia nám viac ako tri 

desiatky najväčších hitov hviezd-

nych Th e Beatles. V  novom roku, 

7. januára, pre zmenu potešíme 

fanúšikov pop opery, a  to triom 

La Gioia, ktoré si so sebou prive-

die hosťujúcu speváčku Ivu Bago-

vú. Keďže lístky podujatia sa nám 

míňajú a  je o  ne záujem aj mimo 

nášho regiónu (koncert Th e Bac-

kwards má vypredané už 30% z ka-

pacity), odporúčame Štiavničanom 

kúpu v  dostatočnom predstihu, 

a to buď prostredníctvom stránky 

kultura.banskastiavnica.sk alebo 

v Informačnom centre na Námes-

tí sv. Trojice. Oba koncerty zároveň 

odporúčame ako skvelý darček pod 

stromček pre blízkych, ktorí sa radi 

dobre bavia. R. Marko

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a  vedúcich odde-

lení MsÚ.

  Slávnostné prijatie dôchod-

cov - bývalých zamestnancov 

Mestského úradu v  Banskej 

Štiavnici.

  Posledná rozlúčka s  občian-

kou nášho mesta pani Juditou 

Chríbikovou.

  Pracovné rokovanie ku kon-

cepcii zdravotníctva v  meste 

Banská Štiavnica.

  Účasť na Mikulášskom podu-

jatí pre deti zo Šobova.

6.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na pravidelnom stretnu-

tí starostov obcí okresu Ban-

ská Štiavnica, ktoré sa usku-

točnilo vo Svätom Antone.

 Obhliadka bytových domov na 

Budovateľskej ulici.

  Príprava stavebných akcií - re-

konštrukcie pamiatkových ob-

jektov pre rok 2017.

7.12.

  Zasadnutie pracovnej komisie 

k významným výročiam mesta 

v roku 2017.

  Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

  Pracovné rokovanie na Úrade 

BBSK v  Banskej Bystrici k  in-

vestičným akciám v  návrhu 

rozpočtu.

8.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Príprava materiálov pre Mest-

ské zastupiteľstvo v  Banskej 

Štiavnici.

9.12.

  Účasť na slávnostnom meno-

vaní prevádzkovaných geo- 

parkov, medzi ktorými je aj 

Banskoštiavnický geopark za 

„Geopark Slovenskej republiky“, 

ktoré sa uskutoční na Minis-

terstve životného prostredia 

SR v Bratislave.

Andrea Benediktyová
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- usporiadanie pozem-

kov vo vlastníctve Mesta Ban-

ská Štiavnica a cudzích pozemkov 

pod stavbami vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica v roku 2017

MsZ odvolalo:

- Mgr. Karola Palášthyho, poslan-

ca MsZ z  funkcie predsedu komi-

sie školstva, práce s deťmi, mláde-

žou a športu

MsZ zvolilo:

- za predsedu komisie školstva, 

práce s  deťmi, mládežou a  športu 

Mgr. Jána Kružlica, poslanca MsZ

MsZ uznieslo sa:

- VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.8/2016 - Trhový poriadok príle-

žitostných trhov organizovaných 

Slovenským banským múzeom 

v  Banskej Štiavnici: Veľkonočný 

jarmok, Festival kumštu remesla 

a zábavy, Štjavnycký vjanočný jar-

mok

MsZ zrušilo:

- uznesenie č.134/2016 zo zasad-

nutia MsZ v B.Štiavnici konaného 

dňa 17. augusta 2016 v celom roz-

sahu

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B.Štiavnici, kona-

ného dňa 19. októbra 2016

- informatívna správa o  vypraco-

vaní a  prerokovaní urbanistickej 

štúdie obytná zóna v lokalite Prin-

ciplac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť 

Banská Štiavnica)

- zahraničnú služobnú cestu pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Nadeždy Babiakovej do Za-

mošča (PL), kde sa v  dňoch 21. – 

24.11.2016 uskutočnila 11. regi-

onálna konferencia Organizácie 

miest svetového dedičstva pre 

členské mestá strednej a  východ-

nej Európy

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- návrh na vyhlásenie IV. opakova-

nej obchodnej verejnej súťaže na 

odpredaj nadbytočného nehnuteľ-

ného majetku Mesta Banská Štiav-

nica – garáže na Špitálskej ulici 6 s 

príslušenstvom

- zámer na priamy odpredaj majet-

ku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – dom na Ulici akademická 

1 (kupujúci Empol, a.s., Trenčín)

- prevod časti pozemku parc. č. E 

KN 6869/8 v k.ú Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúci T. Brisuda)

- návrh na zriadenie vecného bre-

mena pre Stredoslovenskú vodá-

renská spoločnosť, a.s. – kanalizá-

cia Ul. SNP a 8. mája

- zámena pozemkov pod miestnou 

komunikáciou, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (Ing. M. Sámel)

- prevod pozemkov parc. č. C KN 

806/2, 808, 809/1, 809/2 v  k.ú. 

Banská Štiavnica, zastavaného 

stavbou vo vlastníctve kupujúcich 

(J. Turcer s manž.)

Po interpeláciách a dopytoch 

poslancov primátorka rokovanie 

MsZ ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Okrem ceny tepla má 

hlavný vplyv na vyúčtovanie poča-

sie, ale i správanie občanov - použí-

vanie termohlavíc radiátorov, spô-

sob vetrania bytov apod. Je však už 

teraz jasné, že naše náklady na vý-

robu jednej kWh budú v roku 2017 

nižšie najmenej o 15 % ako v roku 

2016.

Môžeme očakávať podobný 

trend znižovania cien za teplo aj 

v budúcnosti?

Mesto Banská Štiavnica si zachova-

lo 100% vlastníctvo spoločnosti By-

tová správa, s.r.o. napriek veľkému 

záujmu súkromných spoločností a 

aj takzvaných „strategických investo-

rov“, ktorí chcú Štiavničanom po-

môcť podobne ako pomohli s ne-

mocnicou. Pochybujem o  tom, že 

by sa naše súčasné nízke ceny tep-

la udržali, ak by teplo do bytov do-

dávala spoločnosť vo vlastníctve 

súkromných osôb. Teplárenský ma-

jetok, ktorý Bytová správa spravuje, 

patrí mestu a jeho občanom. Vlast-

níkom spoločnosti Bytová správa, 

s.r.o. je taktiež Mesto Banská Štiav-

nica. Mesto má záujem na udržaní 

priaznivej ceny tepla pre občanov 

a  spoločne vytvárame podmienky 

na to, aby to bolo tak aj v budúcnos-

ti. Tlaku záujemcov na prenájom a 

„investorom“ podľahlo veľa miest na 

Slovensku. Niektoré mestá sa už 

snažia znova dostať pod kontro-

lu tepelné hospodárstva. Naposle-

dy Mesto Poprad ukončilo prená-

jom tepelného hospodárstva a  od 

roku 2017 bude prevádzkovať svoje 

tepelné hospodárstvo prostredníc-

tvom svojej spoločnosti.

Za aktuálne informácie poďako-

val

Michal Kríž

1.str.

Budú energie lacnejšie?

Z novembrového rokovania MsZ

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

Vianočná 
výzdoba

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!

2. kolo

Súťažná otázka:

A) Kde sa narodil Ježiš?

B) Aké dary dostal Ježiš?

SN

Správna odpoveď:
A)

B)

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2

V rámci novej vianočnej výzdoby 

Mesto Banská Štiavnica zabezpe-

čilo anjela pri Kostole nanebovza-

tia Panny Márie.  Foto: M.Kríž
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Na ostatnom MsZ v inter-

peláciách poslancov bola 

vyslovená nasledovná veta: 

„Riaditeľka základnej školy 

núti rodičov postihnutých 

žiakov, aby svoje detí zo školy 

vzali“.

Škole bolo vytknuté, že takýchto 

žiakov nechce a ani im nezabezpe-

čila asistenta učiteľa. Ak by nebo-

la pomenovaná naša škola, mysleli 

by sme, že pani poslankyňa hovorí 

o škole v nejakom inom meste. Ale 

žiaľ, myslela naozaj našu ZŠ. A keď-

že hore uvedené bolo vyslovené na 

verejnom zasadnutí, máme zato, že 

bolo poškodené meno školy, takže 

teraz je nutné, aby sme sa bránili a 

podali vysvetlenie:

Riaditeľstvo školy vyšlo v  ústrety 

dvom rodičom žiakov so špeciálny-

mi výchovno–vzdelávacími potreba-

mi, prijalo ich deti od septembra do 

prvého ročníka a začlenilo do triedy 

medzi ostatných žiakov. Keďže zá-

kon umožňuje využívať pri vzdelá-

vaní žiakov so zdravotným znevý-

hodnením asistentov učiteľa (AU) 

a  škola ho doteraz nemala, cestou  

zriaďovateľa – mesta, bola v štátom 

stanovenej lehote, dňa 27.9.2016 

ministerstvu odoslaná žiadosť o pri-

delenie fi nancií na takýchto zamest-

nancov školy – dvoch asistentov 

učiteľa. Nakoľko žiadosti škôl celo-

slovensky prevyšujú možnosti mi-

nisterstva, nie je garantované, že 

všetky školy budú v žiadosti úspeš-

né.

A ak aj áno, tak fi nancovanie AU je 

dané v zmysle zákona len od nového 

kalendárneho roka, to znamená, že 

časový úsek od prijatia  žiaka do ško-

ly v septembri – až do pridelenia fi -

nancií na AU je nepokryté a ak by ho 

škola prijala k  začleneným žiakom 

predčasne, musela by si ho vyfi nan-

covať sama, čo je vzhľadom k súčas-

ným fi nančným možnostiam škôl 

veľmi problematické. Takže nako-

niec si dovolíme jedno zhrnutie a aj 

prosbu:

Hore uvedená zmienka o „nechce-

ných“ žiakoch sa nezakladá na prav-

de, informácia od údajnej jednej 

pani a jej údajných dojmoch, nebo-

la pred interpeláciou preverená, ani 

odkonzultovaná so školou, ani škol-

ským úradom, ktorí by dali vo veci 

relevantné informácie. Škola žiakov 

prijala, do budúcna s  nimi počíta, 

čoho dôkazom je aj žiadosť o AU, aby 

mohla týmto žiakom ponúknuť lep-

ší komfort aj vyššiu mieru individu-

álneho prístupu pri zvládnutí učiva.

Vážime si prácu poslancov, mnohí 

sú pri riešení problémov škôl a škol-

ských zariadení našou oporou, napr. 

aj ako členovia školských rád, len 

by sme poprosili do budúcna o dô-

slednejšie preverenie informácií, 

a ak kritiku, tak spravodlivú, dôka-

zovo podloženú. V súčasnosti  škol-

stvo všeobecne zápolí s množstvom 

problémov od nepriaznivej demo-

grafi ckej situácie, cez fi nančné pod-

dimenzovanie, nedocenenie práce 

pedagógov (a nielen fi nančné), tak-

že ešte aj nepravdivo osočujúce ata-

ky na školu, ktorá sa snaží aj nad 

rámec povinností pomôcť chorým 

deťom a  ich rodičom je nespravod-

livé. Naše školy sú otvorené, pripra-

vené o problémoch v nich hovoriť, 

podávať informácie a následne hľa-

dať najlepšiu cestu k  náprave sku-

točných, nie vyfabulovaných  prob-

lémov.

Ďakujeme za pozornosť.

N.Sámel-Dobrovičová 

– riaditeľka ZŠ J.Kollára

V.Ebert – školský úrad

Keď „jedna pani povie“

Ako každoročne, tak aj tento 

rok zavítali medzi deti na 

Šobove Mikuláš s čertom. 

Tradičné Mikulášske podujatie sa 

pre všetky deti z tejto lokality ko-

nalo v priestoroch Komunitného 

centra v pondelok 05.12.2016. Na 

príchod Mikuláša a čerta čakali deti 

netrpezlivo a s napätím. Všetkých 

privítala  prednostka MsÚ Ing. Iva-

na Ondrejmišková, ako aj pracov-

níci Komunitného centra, ktorí sa 

pravidelne venujú deťom aj dospe-

lým v rámci činnosti centra na Šo-

bove. Deti si pre Mikuláša pripravili 

básničky, za ktoré ich odmenil ba-

líčkami plnými sladkostí.

Za príjemne strávené popolud-

nie ďakujeme všetkým tým, kto-

rí prispeli k tomu, aby sa toto Mi-

kulášske podujatie uskutočnilo a 

to sponzorom p. Ernekovi, Mestu 

Banská Štiavnica, ako aj p. Kartí-

kovi a pracovníkom Komunitné-

ho centra za prípravu a skrášlenie 

priestorov.

Zvlášť sa chceme poďakovať p. 

Miroslavovi Kyjovskému a p. Šte-

fanovi Balkovi, ktorí každoročne 

ochotne prídu na Šobov, aby pre 

všetky deti stvárnili Mikuláša a 

čerta. Ich ochotu si vážime a sme 

vďační za ich snahu potešiť deti aj 

v tejto lokalite. Ďakujeme a dovi-

denia o rok pri Mikulášskom pod-

ujatí 2017.

Eva Gregáňová, MsÚ

Mikuláš na Šobove

Mikuláš zavítal aj do Rómskeho klubu na Šobove  foto Archív autora 

Obchodná 
verejná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodnú verejnú súťaž na 

predaj:

- 14 boxov garáží, súp. č. 2250 (ako 

celok), postavených na pozemku 

par. č. C KN 1388/2 a pozemku:

- par. č. C KN 1388/2, vo výmere 

392 m2, zastavané plochy a nádvoria

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. 

špitálska 6 v Banskej Štiavnici.

Minimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosť je vo výške 36.900,- €

Vyhlásenie IV. opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže: 02.12.2016, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 21.12.2016 o 15.00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej sú-

ťaže je výber najvyššej cenovej po-

nuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a správy majetku, tel: 045-

6949642, email: marianna.orgonio-

va@banskastiavnica.sk.

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej tabu-

li mesta a na www.banskastiavnica.

sk.                                                           MsÚ

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň, oznamuje obyvate-

ľom a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že na základe žiadostí na-

šich zákazníkov budú od 6.12.2016 

zmenené otváracie hodiny pre sau-

nu. Sauna bude pre verejnosť otvo-

rená v utorok, stredu, štvrtok a pia-

tok od 13:00 hod. Otváracie hodiny 

pre plavecký bazén ostávajú nezme-

nené.                      Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658. Obedňaj-

šia prestávka: 11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 3.12. 2016 sa Kultúrne 

centrum zaplnilo desiatkami 

detí. Čakal na nich obľúbený 

Erik, šašo so svojou detskou 

diskotékou a najmä hlavný 

hrdina dňa – Mikuláš, so 

svojim verným spoločníkom 

čertom. Poďme ale pekne po 

poriadku.

Už od 14.30 sa začínalo čarov-

né popoludnie pre prvú skupinu 

detí, ktoré si v kine Akademik po-

zreli premiéru nádherného ani-

movaného fi lmu Vaiana. O  hodi-

nu a pol neskôr už na nich i ďalších 

čakali malé tvorivé dielne, pagáči-

ky, čaj i  dobre naladený Erik For-

gáč, ktorý sa s nimi od úvodu pus-

til do akčnej zábavy. Atmosféru 

dopĺňala detská diskotéka s osved-

čeným DJom, ktorý v  maske šaša 

nezabudol rozdať najlepším taneč-

níkom sladké odmeny. Keď sa deti 

naučili, ako správne privítať Miku-

láša, prišiel aj slávnostný moment. 

V sále zhaslo svetlo a hlavný hrdi-

na dňa vkročil medzi najmenších. 

Tí sa neostýchali a hneď ho obkole-

sili, pripravení predviesť, čo sa nau-

čili. Šikovné deti dostali malé sladké 

prekvapenie, ale asi najväčším dar-

čekom im bola prítomnosť samot-

ného tajomného bradatého muža 

a  jeho veselého spoločníka. Ale to 

nebolo všetko. Tak, ako každý rok, 

aj tentoraz sa veľká čas prítomných 

spolu s Mikulášom a čertom vybra-

la na Námestie sv. Trojice, kde aj 

s  primátorkou mesta N. Babiako-

vou rozsvietili vianočný stromček. 

Na záver nechýbalo tradičné fote-

nie na pamiatku a niektoré dospe-

lí aj ochutnali punč, ktorý pre nich 

nachystali v blízkych prevádzkach.

Veríme, že najmä najmenší si sobo-

tu užili. Sme radi, že ju mohli stráviť 

pohybom pri tanci či hrách a verí-

me, že prípadné menšie nedostat-

ky nám budú odpustené. Ďakujeme 

všetkým, ktorí podujatie v  rekord-

nom počte navštívili i  tým, kto-

rí sa oň rôznym spôsobom pričini-

li, a  to najmä: Mirovi Kyjovskému 

a Štefanovi Balkovi v úlohách Mi-

kuláša a  čerta, Saške Hrivnákovej, 

Lenke Chmelárovej s kamarátkou 

a  Materskému centru za pomoc pri 

tvorivých dielňach. Janke Kripp-

nerovej za trpezlivosť pri vydávaní 

občerstvenia, a za fi nančnú podpo-

ru ďakujeme spoločnosti Slovanet.

R. Marko

Mikuláš potešil detičky

„Cez oceán kvapiek blúdim, 

z ktorých môj život povstal, 

cez more krvi  

všetkých skupín...“

Dňa 28.11.2016 Slovenský Červe-

ný kríž v Banskej Štiavnici v spolu-

práci s Mestským úradom uskutoč-

nil  v obradnej sieni MsÚ slávnostné 

odovzdávanie plakiet MUDr. Jana 

Jánskeho a  MUDr. Kňazovického 

za viacnásobné bezplatné darcov-

stvo krvi.

Bronzovou plaketou za 10 násob-

né darcovstvo krvi boli ocenení:

Marek Jombík, Vladimír Majerský, 

Ján Ondrejka, Martin Sebíň, Miro-

slav Psotný, Tomáš Maďar, Jarmila 

Jarábeková, Lujza Mária Javorko-

vá, Alžbeta Ivaničová, Renáta Tali-

gová, Dušan Debnár, Matej Petrík, 

Nadežda Kvaková, Beáta Blažena 

Široká.

Striebornou plaketou za 20 ná-

sobné darcovstvo krvi boli ocenení:

Peter Krajčov, Dušan Kminiak, Ma-

túš Knezovič, Michal Mešťan, Lí-

via Oláhová, Ľubica Kuková, Juraj 

Jarábek, Monika Kašiarová, Rado-

van Beneš, Roman Buzalka, Anton 

Janes.

Zlatou plaketou za 40 násobné 

darcovstvo krvi boli ocenení:

Miroslav Kreml, Vladimír Majerský, 

Roman Lacko.

Diamantovou plaketou za 80 ná-

sobné darcovstvo krvi bol ocenený:

Michal Nečas.

Kňazovického medailou za viac ako 

100 násobné darcovstvo krvi bol 

ocenený Vlastimír Javorka.

Slávnostný akt sa niesol v  duchu 

úcty k  oceneným, takýto príhovor 

mal aj zástupca primátorky mes-

ta pán Marian Zimmermann, ako 

aj predsedníčka územného spolku 

SČK pani Ľuboslava Horváthová, 

ktorí vo svojich slovách ocenili tak 

humánny čin, akým je darovať krv 

neznámym, chorým ľuďom a  za-

chrániť im životy.

Touto cestou sa chcem poďako-

vať všetkým prítomným, vedeniu 

Mesta, pani Simonidesovej, pánovi 

Zimmermannovi, pánovi Turčano-

vi a Diane Krnovej za krásne pies-

ne, ktoré podčiarkli dôstojnosť tejto 

vzácnej chvíle, zástupkyniam zdra-

votných poisťovní pani Prôčkovej 

a pani Maršálekovej, ktorí tiež pri-

šli pozdraviť a oceniť darcov, po-

istencov svojich poisťovní, ako aj 

funkcionárov SČK, pani predsed-

níčke územného spolku Ľubosla-

ve Horváthovej a  podpredsedovi 

územného spolku Dušanovi Lukač-

kovi. V  neposlednej rade ďakujem 

kvetinárstvu ROSA pani Zuzane Sá-

sikovej za krásne kvety.

Verím, že darcovstvo krvi v našom 

meste bude pokračovať aj ďalej, na-

koľko Banská Štiavnica je celé roky 

známa svojou darcovskou základ-

ňou a  stretneme sa pri oceňovaní 

nových darcov ,ako aj týchto ocene-

ných pri preberaní si ďalšej plakety.

Katarína Senciová, 

riaditeľka ÚS SČK BŠ

Slávnostný akt odovzdávania 
plakiet darcom krvi

Ocenení darcovia krvi na radnici  foto Lubo Lužina

9.12. Degustačná večera s Voj-

techom Artzom. Gastro show s 

ochutnávkou vín. Penzión Kachel-

man, 18:00.

9.-10.12. Štjavnycký vjanočný jar-

mok. pia: 11:30-20:00, so: 10:30-

19:00. Nádvorie Kammerhofu.

9.12. Autorské čítanie: Silvester 

Lavrík. Dramatik, režisér a spiso-

vateľ. Antikvariátik, 17:00.

9.12. Daniel´s Party. S Black Jack, 

Pražovňa 21:00.

10.12. U  Blaškov: Tradičná zabí-

jačka. Ukážky prác, ochutnávka, 

zabíjačková kapustnica a  misa, 

Podjavorská muzika. Počúvadlian-

ske jazero, 9:00.

10.12. Svätoantonské vianočné 

trhy. Od 10:00 v  KD. Vozenie na 

koníkoch, zabíjačkové špeciality, 

kapustnica punč na Starej kolkár-

ni.

10.12. Vianočné trhy a Mikuláš.

Pred OÚ, Štiavnické Bane, 11:00.

10.12. Tradičné vianočné oblátky.

Prineste si cesto a stroj na pečenie. 

KD, Podhorie, 15:00.

10.12. V Art Cafe: Diskusie o ľud-

ských právach a premietania fi l-

mov, 15:00. Vianočný večierok: 

DJ Analfabet & Eclectic Selector 

21:00.

10.12. Vianočné trhy v Iliji. Stret-

nete susedov a priateľov pri pohá-

riku punču alebo kúpite darčeky 

rodine. Ilija, 16:00

10.12. Spoločný koncert umel-

cov – pedagógov HUAJA a Fakulty 

múzických umení Akadémie ume-

ní v B. Bystrici. HUAJA, 16:00.

10.12. Christmas Party. Hrajú J. 

Csorvari a R. Mečiar. Trotuar Cafe, 

19:00.

11.12. Mikuláš v Iliji. V sále KD od 

15:00.

13.12. Sviatok svetla. Performan-

ce a  výklad tradície sv. Lucie. Ar-

chanjel, 17:00.

13.12. Presahy 2: Lenka Kukuro-

vá | Umenie a politika Schemnitz 

Gallery, 16:30-18:30.

14./15.12. Dielnička v  Kammer-

hofe. Ozdoby zo slamy a šúpolia, 

14:00-16:00.

14.12. Workshop HLAS a prírod-

ná kozmetika s Ivanou Mer a Jan-

kou Mazákovou. Luft Coworking, 

17:00-21:00.

15.12. Kurz paličkovanej čipky 

pre dospelých. Kultúrne centrum, 

17:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V tomto článku by som rád 

podal osobné svedectvo 

o prvom židovskom lekárovi, 

ktorého som v mojom živote 

stretol ešte ako gymnazista. 

Išlo o dve dramatické a od seba dia-

metrálne odlišné situácie. Každá 

z  nich vo mne hlboko emocionál-

ne zarezonovala a určite spolupôso-

bila pri blížiacej sa voľbe povolania 

a  následnom etickom profesijnom 

formovaní sa. Ten lekár bol MUDr. 

Izidor Silberer, mal tesne pred šesť-

desiatkou. Bol rodákom z Hlohovca 

a dlhé roky predtým bol lekárom vo 

Veľkých Kostoľanoch. Po prechod-

nom zákaze lekárskej činnosti v  r. 

1940 bol krátko na Spiši a od decem-

bra 1942 zastupujúcim obvodným 

lekárom v mojom rodisku - Hodruši. 

Ako skúsený praktický lekár praco-

val k plnej spokojnosti občanov. Po-

čas SNP obetavo poskytoval lekársku 

pomoc raneným povstaleckým voja-

kom, prichádzajúcim zo žarnovické-

ho smeru. Po ústupe povstaleckej ar-

mády z Hodruše, ku ktorému došlo 

5. októbra 1944, prestal pochopiteľ-

ne pracovať vo svojej ordinácii, uchý-

lil sa na verejnosti neznámom mies-

te, ale svoj obvod prakticky neopustil 

a k pacientom, ktorí potrebovali jeho 

nevyhnutnú pomoc, chodil pod 

rúškom noci, keď dostal informáciu 

od kontaktnej osoby. Takto zachránil 

život aj môjmu jedinému súrodenco-

vi, šesťročnému bratovi, ktorý ťaž-

ko ochorel a zdalo sa, že ho môže za-

chrániť už len zázrak. Dr. Silberer pri 

nočnej návšteve zistil, že ide o  ťaž-

ký, obojstranný zápal pľúc. Poskytol 

liek, ktorý mal so sebou. Išlo o tablet-

ky červenej farby, podal návod na ich 

užívanie a ďalšie rady ošetrovateľské. 

Ten vtedajší zázrak sa stal. Pri ďal-

šej kontrolnej nočnej návšteve mo-

hol konštatovať výrazné zlepšovanie 

stavu. Dohodlo sa, že vzhľadom na 

okolnosti by ešte prišiel v prípade ne-

čakanej komplikácie. Rázne odmie-

tol akúkoľvek odmenu. Komplikácie 

nenastali, brat sa vyliečil. O niekoľko 

rokov pozdejšie som sa ako študent 

medicíny na prednáškach z  farma-

kológie dozvedel, že uvedené červe-

né tabletky bol určite Prontosil, kto-

rý vo vtedajšej ére, pred zavedením 

antibiotík, predstavoval jedno z naj-

účinnejších, tzv. sulfonamidových 

protibakteriálnych liekov. V  danom 

stave však nešlo len o kvalitu lieku, 

ale bol i vrcholný čas pre jeho nasade-

nie, ak mal a ešte mohol splniť poža-

dovanú úlohu. Tým, že lekár posky-

tol liek z  vlastnej rezervy, urýchlila 

sa liečba minimálne o deň, ktorý bol 

kritický a  rozhodujúci i  to za pred-

pokladu, že v  najbližšej, desať kilo-

metrov vzdialenej a  len peši v  tom 

čase dosiahnuteľnej lekárni, niekoľ-

ko dní po prechode povstaleckých 

frontových udalostí, by liek boli mali. 

Správnosť diagnózy, spoločne s  na-

sadením účinného lieku bez ďalších 

časových strát, ktoré mohli byť osu-

dové, pomohli vyhrať boj o bratov ži-

vot. Mali sme z toho nesmiernu ra-

dosť a súbežne nevysloviteľný pocit 

vďačnosti k Dr. Silbererovi. V takejto 

kvázi ilegalite pracoval až do začiat-

ku novembra, kedy sa rozšírila zvesť, 

že ho zatklo a odviedlo Gestapo. Pod-

ľa miestnej kroniky sa tak malo stať 

6. novembra 1944, teda mesiac po 

ústupe povstaleckých vojsk z Hodru-

še a nie na tretí deň. V Bielych pláš-

ťoch uvedený ako 12. október 1944. 

Odvtedy nadlho o ňom nebolo chýru.

V  apríli 1946, necelých sto metrov 

poblíž cesty z  Banskej Štiavnice do 

Hodruše v  lokalite zvanej Teplý po-

tok - tam kde sa otvára panoráma 

hodrušskej doliny, bol úplne náhod-

ne objavený medzi ihličnanmi nená-

padne zamaskovaný masový hrob. 

Keď sa konala exhumácia išli sme 

cez danú lokalitu zo školy a poniek-

torí sme sa išli pozrieť na tú hrôzu. 

Na priľahlú lúku prinášali od hro-

bu už posledné z  25 obetí. Bohato 

rozkvitnutý Heuff elov šafran vôkol, 

priam symbolicky tvoril smútočnú 

kvetinovú výzdobu na ich počesť. 

Bezprostredná identifi kácia obe-

tí po takmer jedenapolročnej dobe 

od smrti už nebola možná. Potrebné 

úkony pre dodatočnú identifi káciu 

a iné náležitosti, vyžadované od ob-

hliadky mŕtvych robil okresný lekár 

MUDr. Eugen Konrád, predtým dlhé 

roky obvodný lekár v  Hodruši. Stál 

som opodiaľ, keď jednému z  tých 

posledných prinesených mŕtvych 

vytiahol z  vnútorného vrecka saka 

legitimáciu Červeného kríža s ešte či-

tateľným menom – MUDr. Izidor Sil-

berer. Bol mu, ako okresnému leká-

rovi podriadený a dokonca pracoval 

v jeho predchádzajúcom dlhoročnom 

obvode. Pamätám sa ako s vzpriamil, 

držiac tú legitimáciu pred sebou, ani 

veľmi nezdvihnúc hlavu, iba jeho oči 

sa ponad okuliare vyčítavo pozreli 

kdesi vyššie, ako ja kontúra hrebeňa 

Paradajzu. Bol to krátky emocionál-

ny záblesk, ktorý neovplyvnil ďalšiu 

prácu. Ja som otrasený odtiaľ odišiel, 

pokračujúc v  ceste domov. V  mys-

li som sa vrátil do decembrovej uda-

losti v r. 1944. Keď do Banskej Štiav-

nice začalo prenikať z  juhu od Šiah 

hrmenie delostreľby približujúce-

ho sa frontu, skončilo sa vyučovanie 

na školách, ktorých priestory potre-

bovala ustupujúca nemecká armá-

da. Stalo sa tak 9. decembra a v ten 

deň som s  mojim otcom, ktorý bol 

služobne v Banskej Štiavnici, kráčali 

v popoludňajších hodinách cez uve-

denú lokalitu domov. Na začiatku 

odbočujúcej lesnej cesty, ktorá vedie 

k hrobu stálo skriňové nemecké vo-

jenské auto, strážené ozbrojeným 

vojskom. Schádzajúc do doliny lesný-

mi serpentínami asi po 15-20 minú-

tach sme začuli zo smeru odkiaľ sme 

prichádzali streľbu jednotlivými ra-

nami v  nepravidelných intervaloch. 

Mysleli sme, že ide o cvičné streľby 

z pištole a preto až do objavenia toh-

to masového hrobu nás vôbec nena-

padlo, že sme vtedy počuli zvuk vraž-

diacich výstrelov, z  ktorých každý 

znamenal ďalšiu smrť.  Aj smrť člo-

veka, ktorému naša rodina ostala na-

vždy zviazaná vďakou.

S istotou možno tvrdiť, že Dr. Silbe-

rer mal možnosť v Hodruši sa ukryť, 

v jej stáročných banských ale aj iných 

skrýšach, ako to vtedy urobili desiat-

ky iných, medzi nimi aj Židov. Napr. 

rodina Kaššovcov zachránila obchod-

níka F. Weisza v dome otcovho brata, 

strýka Petra sa dočkala oslobodenia 

celá rodina Vilčekovcov. Náš lekár tak 

neurobil, ale podľa daných avšak pre 

seba krajne nebezpečných možnos-

tí neplnil povinnosť lekára ale požia-

davky svojho hlbokého ľudského sve-

domia. Hippokratova prísaha, ktorá 

je základom etického kódexu lekára, 

neukladá povinnosť vystaviť do váž-

neho nebezpečia či obetovať život 

pre záchranu chorého. Jeho kona-

nie v danom čase vytváralo pravde-

podobnosť, hraničiacu s  istotou, že 

naň doplatí životom, čo sa napokon 

aj stalo. Svoj vlastný život na záchra-

nu život iných vytavujú do nebezpe-

čia, prípadne ho i strácajú hrdinova. 

Náš doktor bol taký.

O. Khazyama je autorom myšlienky: 

„Zabudni, že ťa včera neodmenili, hoci si 

si to zaslúžil...To, čo máš dostať, je zapísa-

né v knihe, ktorej listami prehŕňa náho-

dilý vietor večnosti...“. Týmito riadkami 

chcem byť aj tým vetrom, odkrýva-

júcim list onej knihy, na ktorý patria 

slová úcty, uznania a vďaky, ktorými 

bola sprevádzaná spomienka na Dr. 

Silberera. Chcem, aby toto svedectvo 

tvorilo malý príspevok do pamätní-

ka veľkému hrdinovi bieleho plášťa, 

opravdovej celebrite.

Stojí ešte za zmienku, že v  povoj-

novom období určitý čas pôsobil 

v Hodruši ako obvodný lekár MUDr. 

Tibor Sivák. Do dnešných dní nikto 

nevedel v Hodruši, že bol synom Dr. 

Silberera, ktorý si poslovenčil priez-

visko. Zrejme, že ani v takomto do-

konalom inkognite sa mu nepoda-

rilo zistiť o  okolnostiach smutného 

záveru života svojho otca viac, ako sa 

všeobecne povrávalo, že ho udal ne-

vyliečiteľne chorý, ktorý svoj zhoršu-

júci sa stav považoval za neochotu le-

kára účinne mu pomôcť.

Nad bývalým hrobom bol v  povoj-

nových rokoch postavený pamät-

ník. V súčasnosti sa ocitá mimo po-

zornosti, zarastá burinou spomedzi 

ktorej ešte vidieť pár vyblednutých 

umelých kvetov, ktoré ešte odoláva-

jú času. Tým mŕtvym hrdinom, ktorí 

boli tam surovo zavraždení to chvala-

bohu neubližuje, ale zasahuje živých 

za zľahostajňovanie k miestam uda-

lostí, ktoré nám musia ostať trvalým 

mementom. 

Milan Zajac

Svedectvo aj memento o Teplom potoku

Pamätník SNP  foto Archív autora 
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OZNAMY

Burza šatstva
Máte plné skrine a „nemáte si čo ob-

liecť?“ Deti Vám „zase“ vyrástli, po-

trebujete sa zbaviť malých vecí a za-

obstarať im väčšie? Chcete pomôcť 

ľuďom v núdzi? Živena – MO Ban-

ská Štiavnica a Mesto Banská Štiav-

nica organizuje Burzu šatstva. Tak 

prineste oblečenie, obuv, či hrač-

ky dňa 10. decembra od 10:00 – 

14:00 do KaSS (oproti Kammerho-

fu), alebo si príďte vybrať potrebné 

veci od 14:00 – 17:00 hod. Môže-

te priniesť i periny, vankúše, deky, 

obliečky, plachty…, dokonca aj gra-

nule, obojky a vôdzky, ktoré odo-

vzdáme miestnym útulkom pre 

opustené zvieratá. Heslo akcie: Pre-

dám, darujem, pomôžem! 

Živena - MO BŠ

Oznam
Oznamujeme obyvateľom mesta 

Banská Štiavnica, že odd. Regio-

nálneho rozvoja a medzinárodných 

vzťahov MsÚ v Banskej Štiavnici 

sídli na Nám. sv. Trojice 3, na 2. 

posch. (v budove Rubigallu). 

RRaMV

Poďakovanie
Ďakujem sponzorom, ktorí veno-

vali sladkosti deťom do koša pre sv. 

Mikuláša: Tesco B.Štiavnica – Da-

niel Oravec, Zelený dom – Tomáš 

Ciglan, Kadernícky salón Bea, Potra-

viny Anton Antol, Drieňová - p. Jan-

čík a p. Ruža.  Miro Kyjovský

Dňa 11.11.2016 by sa bol dožil 

90 rokov významný slovenský 

historik a predtým dlhoročný 

archivár - PhDr. Jozef Vozár, 

DrSc. 

S  jeho menom sa neodmysliteľ-

ne spája aj rozvoj inštitucionálnej 

základne, výskumu, dokumentá-

cie a  kultúrno-výchovnej prezen-

tácie baníckej minulosti na Sloven-

sku a zvlášť v Banskej Štiavnici. 

Od 1.10.1958 bol menovaný vedú-

cim Ústredného banského archívu 

v Banskej Štiavnici /teraz Slovenský 

banský archív, ďalej (SBA), ktorý bol 

v  tom čase oddelením hospodár-

stva Štátneho slovenského ústred-

ného archívu v Bratislave. Pod jeho 

vedením sa malá skupina jeho spo-

lupracovníkov zamerala sa sústre-

denie tých archívnych celkov, kto-

ré sa ešte nachádzali mimo archívu, 

ale aj na základné odborné archív-

ne práce a vypracovanie prvých ar-

chívnych pomôcok. Za krátky čas 

sa podstatne rozrástla aj archívna 

knižnica, najmä vďaka veľmi ak-

tívnej akvizičnej činnosti J. Vozára. 

Aj keď prevažne s nemeckým a ma-

ďarským materiálom bola nesmier-

ne náročná, bol pomerne v krátkom 

čase roztriedený, usporiadaný a za-

čali vychádzať aj prvé základné ar-

chívne pomôcky. S  jeho menom je 

neodmysliteľne spojené aj spraco-

vanie najväčšieho archívneho celku 

na Slovensku – fondu Hlavného ko-

morskogrófskeho úradu v  Banskej 

Štiavnici, ku ktorému napísal aj roz-

siahly 5-zväzkový inventár. Okrem 

toho spracoval ešte ďalších 6 ar-

chívnych fondov, ku ktorým vyho-

tovil príslušné inventáre. Už v tom-

to období, aj popri tom, že úspešne 

absolvoval štúdium archivárstva na 

FF UK, značnú pozornosť venoval 

aj organizovaniu výskumu dejín ba-

níctva na Slovensku.

Popri tejto a  sľubne sa rozvíjajú-

cej publicistickej činnosti, značnú 

časť venoval aj oživovaniu vedec-

kého a kultúrneho života v Banskej 

Štiavnici. Jeho aktivita sa prejavila 

najmä pri organizovaní dôstojných 

medzinárodných osláv 200.výročia 

založenia Baníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici roku 1964, ako aj pri 

kladení základov Slovenského ban-

ského múzea a starostlivosti o jeho 

postupný rozvoj. S  jeho menom je 

spojená aj cieľavedomá práca pri vý-

chove neskorších kandidátov his-

torických vied, ktorí vzišli z  pôdy 

múzea- Ing. M. Hocka, CSc., Ing. E. 

Kladivíka, CSc., aj mňa.

Dňa 16.1.1967 nastúpil do Historic-

kého ústavu SAV, kde od 1.10.1972 

až do vnútornej reorganizácie ústa-

vu zastával funkciu vedúceho od-

delenia starších dejín Slovenska. 

Zomrel 22.3.2010 v Dunajskej Luž-

nej. Výrazná bola aj jeho aktivita na 

úseku vydávania prameňov. Okrem 

viacerých prameňov k dejinám ba-

níctva na Slovensku, ktoré publiko-

val v  rôznych zborníkoch, vydal aj 

samostatné tituly - Zlatá kniha ba-

níctva (1983 a 2000), Kódex mest-

ského a  banského práva Banskej 

Štiavnice z roku 1572 (2001).

Z  ďalších titulov treba spomenúť 

aspoň tituly Európska nepriama 

amalgamácia a  slovenské baníctvo 

(1988), Denník princa Leopolda 

(1990 a 2014) a Dejiny baníctva na 

Slovensku I. a II. diel (2003 a 2004), 

pričom v I. diele bol spoluautorom 

a bol redaktorom obidvoch dielov. 

Celý rad štúdií v našich i zahranič-

ných odborných periodikách veno-

val vývoju banskej vedy, techniky 

a banského školstva na Slovensku. 

Pozornosti J. Vozára neušli ani de-

jiny banských miest na Slovensku 

a ich rôznych špecifík. Bol aj zosta-

vovateľom a hlavným autorom mo-

nografi e o Banskej Štiavnici (1964) 

a  spoluautorom publikácie Banská 

Štiavnica a  okolie – sprievodca po 

stavebných, umeleckých a  technic-

kých pamiatkach (1968).

Syntetizujúci pohľad na vývoj ba-

níctva na Slovensku podal v I. a II. 

zväzku Přehledu dějin Českoslo-

venska, v  I. a  II. zväzku Dejín Slo-

venska, ale najmä v Přehlede dějin 

rudného baníctva na území Česko-

slovenska, ktorý vychádzal na po-

kračovanie v časopise Rudy od roku 

1984. J. Vozár sa často zaoberal aj 

problematikou využitia archívnych 

prameňov pre súčasné potreby ba-

níctva a  geologického prieskumu, 

základnými otázkami slovenských 

dejín v  16. – 18. stor., protihabs-

burskými povstaniami, hospodár-

skymi dejinami vo všeobecnosti, 

ale aj cirkevnými dejinami. Za svo-

je zásluhy o rozvoj slovenského ar-

chívnictva a historickej vedy dostal 

viacero celoštátnych vyznamena-

ní, ale aj Výročnú cenu mesta Ban-

ská Štiavnica v roku 2002. V posled-

ných desaťročiach jeho života bol 

bezkonkurenčne najerudovanejším 

historikom - montanistom Sloven-

ska. V roku jeho nedožitých 90. na-

rodenín mu bude dňa 29.12.2016 

odhalená vo vestibule SBA pamät-

ná tabuľa, aby súčasnej i  budúcim 

generáciám pripomínala jeho trva-

lé zásluhy o výskum a prezentáciu 

najslávnejšej histórie slovenského 

baníctva a Banskej Štiavnice zvlášť.

Ján Novák

Spomienka na PhDr. Jozefa Vozára, DrSc.

Titulná strana publikácie J. Vozára z r. 1990 a 2014 a „Denník 

princa Leopolda“ (v r. 1790 -92 sa stal cisárom), ktorý navštívil 

Banskú Štiavnicu v roku 1764.  foto http://www.prvybanickyspolok.sk 

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na vianočný 

odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 

14.12.2016 od 7.00 hod. do 10.00 

hod. v nemocnici na 3. poschodí v 

Banskej Štiavnici. Spravte všetko 

pre to, aby ste krv prišli darovať, 

a  tak pomohli tým, čo sú na vašu 

tekutinu odkázaní. Prineste si ob-

čiansky preukaz, poistenecký pre-

ukaz - je to potrebné pri registrácii 

darcu krvi. Dobre sa zavodnite, ne-

jedzte nič mastné, nepite alkohol, 

nefajčite 12 hodín pred odberom 

krvi. Ak tak spravíte, vopred Vám 

ďakujeme. Organizátori odberu
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Článok vznikol pri príležitosti 

Medzinárodného dňa ľudských 

práv (10.12.)

Keď sa 32-ročná Cecília Bermano-

vá 13. júla 1942 prebrala z prerušo-

vaného spánku premkla ju bolesť. 

Po pravom líci jej stekal pramienok 

krvi, ktorý viedol až k  uchu. Ako 

s  hrôzou zistila vrchná polka ucha 

jej chýbala. Nebola prvou ani po-

slednou, ktorej prerastené potkany 

odhryzli časť tela. Na smrad z vša-

de prítomných výkalov si už zvykla, 

avšak teploty v ubytovacích priesto-

roch Brezinky boli neznesiteľné aj 

nad ránom. Príslušníci SS budili 

všetkých väzňov presne desať mi-

nút pred pol piatou v lete, a v zime 

o  hodinu skôr. Hneď nato ich vo-

hnali do miestností, kde mali kaž-

dé ráno a večer pol hodinu na to aby 

vykonali svoju potrebu. Toto privi-

légium si väčšinou vybojovali tí naj-

silnejší z  väzňov (šťastnejší z  nich 

mohli mať okolo 50 kíl). Kvôli pod-

výžive sa občas prepadli týmito „to-

aletami“ a umierali so zlomeninami 

vo výkaloch.

Za nízku hmotnosť väzňov mohlo 

z veľkej časti stravovanie. Na raňaj-

ky mali brečku, ktorú nazývali ča-

jom alebo kávou, obed tvorila po-

lievka a večeru kúsok chleba. Cecília 

pocítila nedostatok živín aj na vlast-

nej koži, keď za mesiac v tábore stra-

tila 25 kíl. Jedlo malo cenu života. 

O to ťažšie sa jej zvládali momenty 

ako v  dnešný deň. Pri rannom po-

čítaní väzňov sa zistilo, že dvaja ži-

dovskí chlapci chýbajú. Za trest os-

tatní väzni nedostali celý deň stravu, 

a donútili ich šesť hodín stáť zorade-

ných na priamom slnku. Najbližšiu 

rodinu chlapcov postavili pred brá-

nu ako vyhrážku pre nich. Každé 

dve hodiny zabili jedného člena ro-

diny, a telá nechali ešte deň ležať na 

mieste. Po šiestich hodinách státia 

nasledovalo osem hodín práce. Pra-

covalo sa 6 dní v týždni, v nedeľu sa 

upratovalo a bola možnosť oddychu. 

Práca prebiehala hlavne v továrňach 

na zbrane, uhoľných baniach ale-

bo chemických fabrikách, kde pra-

covali za akýchkoľvek podmienok 

ako kľúčová zložka nemeckej pra-

covnej sily. Nútené práce osprave-

dlňovali tým, že mali väzňov prevy-

chovať. Podmienka bola, že pokiaľ 

niekto pri prácach umrel a  chýbal 

potom pri prepočítavaní väzňov, tak 

zabili všetkých jeho kamarátov. Pre-

to mnohí nosili svojich zosnulých, 

a  umierajúcich kamarátov po práci 

so sebou.

Bermanová nosila jednoduchý, pru-

hovaný, látkový odev neprimera-

nej veľkosti a drevené topánky, kto-

ré jej boli malé. Na odeve mala žltú 

Dávidovu hviezdu, označenie, kto-

ré nosili všetci židia v tábore. Všet-

ky menšiny od Rómov až po ho-

mosexuálov mali priradenú farbu 

a boli značení podobne. Tento úbor 

bol Cecílii pridelený v deň, keď pri-

šla do Brezinky. Zároveň to bol deň, 

kedy jej bol zhabaný všetok majetok 

a jej naivné ideály o lepšom mieste 

pre život sa rozplynuli. Najťažšie pre 

ňu bolo rozlúčiť sa so svojou ročnou 

dcérou Ruženou Bermanovou. Svo-

je jediné dieťa odovzdala do rúk na-

cistov potom, ako ju presvedčili, že 

ho zoberú do detského centra, kde 

sa o  Ruženku postarajú opatrova-

teľky. Nikdy neprestala veriť malej 

šanci, že svoju dcéru ešte uvidí. Ne-

vedela však, že svoju dcéru poslala 

na smrť v momente, keď sa odlúči-

li. Deti, ktoré boli príliš malé na nú-

tené práce, pálili v peciach ihneď po 

príchode do Brezinky.

Ranené ucho Cecílii začalo hnisať, 

a  znepríjemňovalo jej každodenný 

život ešte mesiac. Preto sa trochu 

potešila keď sa 27. augusta obja-

vil v  tábore nacistický doktor. Na-

miesto práce sa hneď ráno všetky 

ženy zoradili a  doktor posudzoval 

ich práceschopnosť. Tým najzúbo-

ženejším z nich bola sľúbená sprcha. 

Bermanová už nevládala a aj keď ne-

čakala ozajstnú sprchu, dúfala že ich 

nasleduje menšie trápenie ako 12 

hodín práce. Uverila až v  momen-

te, keď pred vstupom do miestnos-

ti s nápisom sprchy dostala do ruky 

mydlo, a  keď uvidela v  miestnos-

ti sprchovacie hlavice. V  neveľkej 

miestnosti bolo natlačených mnoho 

obnažených, zúbožených väzňov, 

ale namiesto vody bol do komory 

vpustený vysoko jedovatý Zyklon B.

Cecília Bermanová zahynula spolu 

so stovkou väzňov 27. augusta 1942 

v  nacistickom koncentračnom tá-

bore Auschwitz - Birkenau, ktorý sa 

stal pohrebiskom 1,1 milióna mu-

žov žien a detí. Zahynula, aby sa sta-

la menom, fotkou a dátumom visia-

cim na stene a aby sa raz našli takí, 

ktorí začnú popierať zverstvá pácha-

né na tomto mieste...

Jakub Seneši, študent Gymnázia 

Andreja Kmeťa, BŠ

Výkrik zúfalstva

Vraví sa, že v dnešnej dobe nič 

nie je zadarmo. O to cennejšie 

nám preto je, keď niečo také 

nájdeme.

Využívam tento priestor, aby som 

sa poďakoval neznámemu obča-

novi, ktorý vyrobil dva schodíky 

v  „Hôrke“. Hôrka, ako nazývame 

tento lesík medzi plavárňou a šta-

diónom je miestnym veľmi dobre 

známy. Nachádza sa v  ňom strmý 

chodníček. Niekedy dávno vyba-

vený množstvom schodov. Pred 

necelými dvadsiatimi rokmi boli 

tieto schody rozkradnuté kvôli že-

lezným tyčiam z  ktorých boli po-

stavené. Odvtedy tento chodník 

chátral. Jeho spodná časť bola za-

vozená odpadom a  zmenila svoju 

podobu. Horná časť mení polohu 

pre neustály rast drevín. Voľake-

dy sa hore chodilo popri zábradlí, 

dnes už len vieme, že tam „kdesi“ je. 

Schodíky zmizli. Najmä na expono-

vaných miestach. V uplynulých týž-

dňoch sme teda boli poriadne a prí-

jemne prekvapení. Nové schodíky! 

A  rovno dva. Na mieste, kde star-

ší ľudia mali problém urobiť vyšší 

krok. Nech ešte dlho slúžia a pripo-

mínajú, že aj dnes ľudia urobia nie-

čo pre všetkých.

Peter Chytil

Poďakovanie neznámemu občanovi

Salamander
očami detí a mládeže 2016

19. ročník výtvarnej súťaže

Propozície súťaže výtvarných prác

Hlavný organizátor: Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hr. – 

Pracovisko Banská Štiavnica. Spo-

luorganizátor: Mesto Banská 

Štiavnica. Cieľ a poslanie súťaže: 

Viesť deti a mládež k poznávaniu a 

zachovávaniu baníckych tradícií.

Prezentovať tvorbu talentovaných 

mladých autorov na verejnosti, pod-

nietiť ich ku kvalitnejšej tvorbe, pod-

pora mladých výtvarných talentov.

Vytvoriť podmienky na vzájomnú 

konfrontáciu, nadviazanie kontak-

tov, výmenu skúseností, zdravú sú-

ťaživosť a zmysel pre fair play. Téma 

výtvarných prác: Salamandrový 

sprievod a spriedodné podujatia Sa-

lamandrových dní. 

Vekové kategórie súťaže: 

I. kategória: žiaci MŠ

II. kategória: žiaci 1. st. ZŠ

III. kategória: žiaci 2. st. ZŠ

IV. kategória: žiaci 1. st. ZUŠ

V. kategória: žiaci 2. st. ZUŠ

VI. kategória: študenti SŠ

V každej kategórii bude udelená 1., 

2. a 3. cena, Cena poroty prípad-

ne Čestné uznanie. Porota si vy-

hradzuje právo neudeliť niektorú z 

cien. Súťažné podmienky: Súťaže 

sa môžu zúčastniť všetci žiaci MŠ, 

ZŠ, SŠ a ZUŠ v SR i zahraniční Slová-

ci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. 

Súťaž je neanonymná, každý autor 

môže poslať do súťaže najviac 2 sú-

ťažné práce. Technika súťažných 

prác: ľubovoľná (maľba, kresba, ko-

láž, priestorá práca...). Formát sú-

ťažných prác: min. A4 a väčšie. Sú-

ťažné práce organizátori nevracajú. 

Zaslaním prác do súťaže dáva au-

tor svoj súhlas k ich zverejneniu a 

bezplatnému využitiu formou pro-

pagačných a iných materiálov Po-

hronským osvetovým strediskom a 

Mestom Banská Štiavnica. Víťazní 

autori budú informovaní prostred-

níctvom svojich školských zariade-

ní, ktorým bude poslaná výsledková 

listina súťaže a pozvánka na vyhod-

notenie súťaže. Súťažné práce treba 

poslať alebo osobne odovzdať najne-

skôr do 20.1.2017 na adrese: POS, 

Nám. sv. Trojice 7, 969 01 Banská 

Štiavnica. Vyhodnotenie súťažných 

prác bude v mesiaci marec 2017. Na 

každú prácu treba uviesť: meno a 

priezvisko autora, vek, triedu, názov 

a a dresu školy, kontakt – telefón, 

mail. Bližšie info na č.t.: 0915 819 

989, e-mail: petrova@osvetaziar.sk. 

POS
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 9.12. o 18:30 hod.Piatok 9.12. o 18:30 hod.

KAMeNe bolesTiKAMeNe bolesTi

Romantická dráma, 120 min., 2016, Romantická dráma, 120 min., 2016, 
MP:12, vstupné: 4 €. V časoch, keď MP:12, vstupné: 4 €. V časoch, keď 
mali ženy jedinú životnú úlohu, totiž mali ženy jedinú životnú úlohu, totiž 
nájsť si manžela, vyčnieva z rady a nájsť si manžela, vyčnieva z rady a 
okolie ju považuje za bláznivú. Rodičia okolie ju považuje za bláznivú. Rodičia 
ju vydajú za Josého, námezdného ro-ju vydajú za Josého, námezdného ro-
botníka, ktorý z nej má urobiť počest-botníka, ktorý z nej má urobiť počest-
nú ženu. Gabrielle ho ale nemiluje, má nú ženu. Gabrielle ho ale nemiluje, má 
pocit, že ju pochovali zaživa. V kúpe-pocit, že ju pochovali zaživa. V kúpe-
ľoch, kde sa má vyliečiť z ľadvinových ľoch, kde sa má vyliečiť z ľadvinových 
kameňov, kameňov, „kameňov bolesti“„kameňov bolesti“, sa zozna-, sa zozna-
muje s poručíkom zraneným v Indočí-muje s poručíkom zraneným v Indočí-
ne. André Sauvage v nej znovu zobu-ne. André Sauvage v nej znovu zobu-
dí naliehavú potrebu milovať. Prisahá 
si, že spoločne utečú. Zdá sa, že on jej 
túžbu opätuje. Tentokrát jej nezoberú 
to, čomu hovorí „to hlavné“.„to hlavné“. Gabrielle  Gabrielle 
chce prežiť svoj sen…

Sobota 10.12. o 18:30 hod.
Štvrtok 15.12. o 18:30 hod.

ANjel pÁNA 2

Rozprávka, 89 min., ČR, MP, vstup-
né: 4 €. Anjel Petronel stále pracuje u 

Nebeskej brány, ale je presvedčený, že Nebeskej brány, ale je presvedčený, že 
by si zaslúžil lepšiu službu. Jeho več-by si zaslúžil lepšiu službu. Jeho več-
ný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petro-ný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petro-
nela nabádať. Stačí odtrhnúť jabĺčko nela nabádať. Stačí odtrhnúť jabĺčko 
zo stromu Poznania a bude vedieť to, zo stromu Poznania a bude vedieť to, 
čo vie len Boh! A cesta k zaslúženému čo vie len Boh! A cesta k zaslúženému 
uznaniu bude voľná. Hádka Petronela uznaniu bude voľná. Hádka Petronela 
s Uriášom o jablko Poznania ale skon-s Uriášom o jablko Poznania ale skon-
čí neslávne. V potýčke sa vzácne ovo-čí neslávne. V potýčke sa vzácne ovo-
cie skotúľa až na Zem. Anjel - popleta cie skotúľa až na Zem. Anjel - popleta 
a jeho kamarát čert - pokušiteľ, musí a jeho kamarát čert - pokušiteľ, musí 
šupom na svet jablko Poznania nájsť a šupom na svet jablko Poznania nájsť a 
priniesť späť. V predvečer sviatku svä-priniesť späť. V predvečer sviatku svä-
tého Mikuláša sa zamotajú do podivu-tého Mikuláša sa zamotajú do podivu-
hodného raja.hodného raja.

Nedeľa 11.12. o 16:00 hod.Nedeľa 11.12. o 16:00 hod.

VAiANAVAiANA

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

Nedeľa 11.12. o 18:30 hod.Nedeľa 11.12. 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 upírov MP:15, vstupné: 4 €. Fanúšikovia upírov 
a vlkolakov sa môžu tešiť na piatu časť a vlkolakov sa môžu tešiť na piatu časť 
fi lmovej sci-fi  série Underworld. Kate  fi lmovej sci-fi  série Underworld. Kate  
Beckinsale sa vracia ako Selene a Theo Beckinsale sa vracia ako Selene a Theo 
James sa opäť predstaví v roly Davida.James sa opäť predstaví v roly Davida.

Utorok 13.12. o 18:30 hod.Utorok 13.12. o 18:30 hod.

Tri geNerÁcieTri geNerÁcie

Komédia/dráma, 92 min., USA, Komédia/dráma, 92 min., USA, 2016, 2016, 
MP:12, vstupné: 4 €. V každej etape MP:12, vstupné: 4 €. V každej etape 
nášho života bojujeme s tým, aby sme nášho života bojujeme s tým, aby sme 
boli sami sebou. Svoje o tom vie Ray, boli sami sebou. Svoje o tom vie Ray, 
teenager z New Yorku, ktorý prechá-teenager z New Yorku, ktorý prechá-
dza zmenou pohlavia. Jeho matka ale dza zmenou pohlavia. Jeho matka ale 
potrebuje nájsť Rayovho biologického potrebuje nájsť Rayovho biologického 
otca, ktorý musí podpísať súhlas k jeho otca, ktorý musí podpísať súhlas k jeho 
zmene. Trojgeneračnú rodinu dopĺňa zmene. Trojgeneračnú rodinu dopĺňa 
Rayova netradičná babička Dolly, kto-Rayova netradičná babička Dolly, kto-
rá nevie, či byť viac zúfalá z rozhodnu-rá nevie, či byť viac zúfalá z rozhodnu-
tia svojho vnuka, alebo zo životnej ne-tia svojho vnuka, alebo zo životnej ne-
rozhodnosti vlastnej dcéry. rozhodnosti vlastnej dcéry. 

AA

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.42/2016: „Nik-

dy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere 

posledný kľúč zo zväzku.“ Výhercom sa 

stáva Ján Petrík, Dolná 23, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, 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 termíne 

do 19.12.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Ein-

steina: „Predstavivosť... (dokončenie 

v tajničke)

A., Potúž alkoholom, 95 v  Ríme, 

spolu, boh hromu, obraz nahého 

tela,

B., Začiatok tajničky, ženské 

meno,

C., Ozn. áut Španielska, pracovalo 

na krosnách, letá, červenal sa bás-

nicky,

D., Vypestovaná zelenina, meno 

Rolins, rastlinný tuk, hneď,

E., Evik odzadu, vykasáva, šatový 

motýľ, klamstvá,

F., Súhlas, lesné zviera, cesta na vr-

chol, 1002 v Ríme, volt,

G., Existuj, oceán, letá, udrelo no-

hou,

H., Druh repy, laká bez dĺžňa, po-

platok za užívanie ciest, ozn. áut 

Martina,

I., Lietadlo, boriny, nie čiastková, 

čaj,

J., Stred slova Karol, meno Hege-

rovej, matka, mužské meno,

K., 3. časť tajničky,

1., Žrď na voze, 2. časť tajničky, 

značka kozmetiky,

2., Vlastné Petre, naozaj,

3., Patriace Ivkovi, nemocný po čes-

ky,

4., Všadiaľ, kokosová tyčinka, hlas 

sovy,

5., Väzenská miestnosť, mláďa 

sliepky, citoslovce udretia detsky,

6., Stovka, poplatky štátu, vlani 

česky,

7., Ozdobná vec, čert,

8., Poorie, rieky, babylonská bohy-

ňa zeme,

9., Andrejka, zomleté zrno, zn. uh-

lík a astát,

10., Cudzie mužské meno, lesy, me-

ter česky,

11., Obtrela, časť lode, dvojhláska,

12., Mesto na Slovensku, moce, ini-

ciálky Kňažku,

13., Hliník, boh mesta Eridu, zn. 

cukríkov, ozn. áut Tábora,

14., Zelenina, vzal liek, Mária 

v USA,

15., Vyťahuj meč, Koniec tajnič-

ky, aký.

Pomôcky: bac, EA, cat, Meri, Mod-

ra, Rey

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
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K

Kupón č. 44
Krížovka
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Nepatrím medzi ľudí, ktorí píšu 

svoje názory do Štiavnických 

novín, ale keď som si prečítala 

článok pani Renáty Taligovej 

v posledných Štiavnických 

novinách nedalo mi nenapísať 

aj svoj názor.

Keď mi čas a  fi nančné prostried-

ky dovoľujú, tak sa rada zúčastním 

kultúrno – spoločenských podujatí 

v našom meste. S priateľkou som sa 

dohodla a zúčastnila takéhoto podu-

jatia aj v utorok 22. novembra 2016 

na pôde Strednej priemyselnej školy 

Samuela Mikovíniho v Banskej Štiav-

nici, kde sa konala vo vestibule pre-

zentácia najnovšej knihy pána Vlada 

Bártu pod názvom Banská Štiavnica 

v našich spomienkach – 7. diel edície 

Ako sme tu žili.

Na podujatí uvedenia knihy od pána 

Vladimíra Bártu som sa nezúčastni-

la prvýkrát, predsa konáva sa každo-

ročne na tejto pôde, keď vydá nejakú 

novú publikáciu.

Nikdy som ale na podujatí, respektí-

ve podujatiach podobného charakte-

ru nezažila niečo také, ako pri tomto 

konkrétnom podujatí. Samotná pre-

zentácia autora a  knihy vyústila na 

ohováranie súčasného vedenia mes-

ta na čele s jeho primátorkou.

Samotný autor uviedol, že žiaľ tento 

rok vydanie knihy fi nančne nepod-

porilo ani Ministerstvo kultúry Slo-

venskej republiky, a preto bol náklad 

len 500 ks a z tohto dôvodu cena sa 

musela zvýšiť z doterajších 11 eur až 

na 19 eur, čo mnohým prítomným 

doslova vyrazilo dych. Autorova kri-

tika smerovala aj na „Mestský dom“, 

ktorý podľa jeho slov, jeho dielo už 

dlhodobo nepodporuje. Pýtam sa, 

prečo by mal? Veď táto nová kniha 

je predsa dielom súkromnej osoby a 

ak by chcel každý v tomto meste vy-

dávať svoje vlastné knihy, malo by ho 

v tom mesto fi nančne podporovať? 

Koniec koncov o pridelení, či nepri-

delení fi nančných prostriedkov roz-

hoduje komisia kultúry pri MsZ. Tak-

že neviem, prečo sa autor neopýtal 

priamo jej predsedu alebo jej členov. 

Nepochopiteľné však je, ako sa môže 

takáto propaganda konať na pôde 

Strednej priemyselnej školy Samue-

la Mikovíniho, ktorej zriaďovateľom 

je Banskobystrický samosprávny kraj 

(BBSK). Nehovoriac o tom, že BBSK 

nielen fi nancuje túto školu, ale pani 

primátorka je aj poslankyňou BBSK 

za náš okres. Ako je možné, že ani 

riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho, ani 

samotný spoluorganizátor, ktorým 

bolo Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – pracovisko Ban-

ská Štiavnica nezasiahol a neusmer-

nil autora?

Žiaľ toto je smutná realita dnešných 

dní, keď honba za uspokojením 

vlastných záujmov zvíťazí nad sluš-

nosťou a ľudskou dôstojnosťou.

M.B., obyvateľka 

Banskej Štiavnice

Propagácia alebo prezentácia?

Slovenské banské múzeum 

pozýva 9. a 10. decembra 

2016 do nádvorí a expozície 

v Kammerhofe, kde sa 

uskutoční už 13. ročník 

tradičného Štjavnyckého 

vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, ktorá je umocnená vôňou 

tradičných vianočných špecialít (ka-

pustnica, vianočné oblátky, klobás-

ky, Krampampula...), predajom ori-

ginálnych výrobkov od šikovných 

remeselníkov, ale aj  bohatým kul-

túrnym programom.

V piatok 9. decembra program za-

háji Divadlo z  domčeka predstave-

ním „Janko Hraško” o  10:30 hod. 

priamo v  expozícii Kammerhof, o 

13:00 hod. privítame koledníkov 

z Katolíckej spojenej školy, o 13:45 

hod. z MŠ Ul. 1. mája a o 14:30 hod. 

zo ZŠ Bakomi. O 15:00 hod. sa pro-

stredníctvom detí zo ZUŠ dozvieme 

čo sú „Páračky”. Vianočnú atmosfé-

ru v Kammerhofe od 16:00 hod. do-

tvoria Anjelské spevy v podaní ZUŠ 

BŠ. Vrcholom večera bude Živý bet-

lehem v prevedení študentov Aka-

démie umení v BB.

V  sobotu 10. decembra sa na Vás 

tešia o 12:00 hod. deti z MŠ Nezá-

budka so svojimi „Vianočnými vin-

šovačkami”, rodinná kapela Hora-

na a synovia s piesňami na ľudovú 

nôtu o  13:00 hod., divadlo ZkuF-

raVon s predstavením „Zakliati bra-

tia” a Folkloristi z Pukanca a ľudo-

vá muzika Veselí chlapci z Veľkých 

Kozmáloviec o 16:00 a 17:00 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.

A neobýcte any:

- výstava Paralelné svety, Galéria 

Jozefa Kollára

- výstava Neobyčajné príbehy oby-

čajných vecí, Starý zámok

- výstava Ako sa mapovalo v baníc-

tve, Berggericht

Podujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica a Banskobystrický 

samosprávny kraj.

Štjavnycký vjanočný jarmok tiež 

podporili: Coop Jednota Žarnovi-

ca, Potraviny Ernek, Pekáreň An-

ton Antol spol. s.r.o., Hotel Topky, 

Allcom spol. s.r.o., Slovenské par-

kety spol. s.r.o., Penzión Kachel-

man, Imo-elektro, Black M-Marián 

Čierny, Perla- Branislav Peták, Siba-

col, spol.s.r.o., RP Domácnosť-M. 

Blahút, Comex-Katarína Líškayo-

vá, Tomáš Ciglan-veľkosklad piva 

a nápojov, Remeslo Stavmat, s.r.o., 

Magic Computers, s.r.o., Ján Maj-

sniar-Čajovňa Klopačka, Dan-

hal-Dužina, s.r.o., Ján Murár, Zá-

močníctvo Rückschloss.

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Prícte neobanujete!

Petra Páchniková, SBM

13. ročník Štjavnyckého vjanočného 
jarmoku v Kammerhofe

Lentilkovanie 
po Slovensku

V  rámci projektu Lentilkovanie po 

Slovensku, ktoré pripravilo OZ Ko-

rálky pri Hornozemplínskej knižni-

ci vo Vranove nad Topľou a centrum 

Memory v  Bratislave v  spolupráci 

s  najčítanejšími detskými autorka-

mi v Čechách a na Slovensku Ivonou 

Březinovou a  Gabrielou Futovou, 

bola vyhlásená výtvarná súťaž na 

tému knihy Lentilka pre dedka Edka 

o pekných medzigeneračných vzťa-

hoch, ktorú vyhodnocoval známy 

detský ilustrátor Mgr. art. Miroslav 

Regitko. Mestská knižnica v  Ban-

skej Štiavnici gratuluje Maroško-

vi Lepáčekovi z MŠ Bratská na síd-

lisku Drieňová k tretiemu miestu a 

originálnej cene, ktorú si slávnostne 

prevzal 6.12. na Mikuláša. Kniha je 

krásnou sondou do medziľudských 

vzťahov bez zakrývania tienistejšej 

stránky života, akou je napr. choro-

ba. Napísaná je prijateľnou formou, 

s  humorom a  nadhľadom. Knihu 

ponúkame aj v  našej knižnici a  je 

možné otestovať si jej porozumenie 

aj prostredníctvom mobilnej apliká-

cie z Google play.

Ďalšie novinky z knižnice:

Facebook efekt /David Kirkpatrick/ 

- skutočný príbeh spoločnosti, ktorá 

spája svet.

Zabijak Anders /Jonas Jonasson/ 

- ďalší humorný príbeh od autora 

bestsellera Storočný starček, ktorý 

vyliezol z okna a zmizol.

Škoricovník - Zlatá cesta /Martin 

Jurík/ - vtipný fantasy príbeh na 

spôsob skvelého majstra anglického 

fantasy Terryho Pratchhetta, čosko-

ro aj s pokračovaním.

Šťastná žena /Jana Benková/ - prí-

beh o tom, že život po boku boha-

tého muža nemusí ešte znamenať 

šťastie.

Exorcisti a  psychiatri /Gabriel 

Amorth/ - stručný prehľad dejín 

exorcizmu, odpovede na otázky, 

kedy sa obrátiť na psychiatra a kedy 

na exorcistu.                                        MsK

Mestské kúpele 
Plavecký bazén. Otváracie hodi-

ny: 

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica

Bytová správa, BS
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Slovenská plavecká federácia 

a Mestský plavecký klub 

v Dolnom Kubíne organi-

zovali Zimné majstrovstvá 

Slovenskej republiky mladších 

a starších žiakov v plávaní 

jednotlivcov.

V dňoch 25.-27. novembra 2016 sa 

uskutočnili preteky mladších žia-

kov. Z nášho plaveckého klubu sa 

zúčastnili:

Hornická Alica (r. 2004) - 22. 100m 

M-1:35.33

Melicherčíková Timea (r. 2004) - 

31. 100m P-1:33.04;  20. 200m 

P-3:22.82;

V  dňoch 2. - 4. decembra 2016 sa 

uskutočnili preteky starších žiakov. 

Z nášho plaveckého klubu sa zú-

častnili:

Michal Balázs (r. 2002) - 14. 50m 

VS-27.43; 17. 100m VS - 1:00.79; 

15. 400m VS – 4:56.73; 16. 100m P 

- 1:19.91; 18. 100m PP-1:11:39;

Andrej Berlanský (r. 2003) - 22. 

50m VS - 29.81; 15.100m VS - 

1:04.25; 16. 200m VS - 2:24.20; 

15. 100m Z - 1:13.53; 12. 100m P - 

1:21.86; 12. 100m M - 1:15.08; 18. 

100m PP - 1:14.11;

Legenda: P-prsia; VS-voľný spô-

sob; M-motýľ; Z-znak; PP-poloho-

vé preteky

PKBS

Zimné M – SR v Dolnom Kubíne

3. kolo

Opevnenie Banská Štiavnica - 

ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 

3,5:4,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Zicho 

a Majsniar, remizovali Píš, Kuchy-

ňa a T. Hudec.

Slovan Nová Baňa - TJ Slávia TU 

Zvolen 3,5:4,5

ŠK Vinica - ŠK Mestské lesy Krem-

nica 6,5:1,5

ŠK Čebovce B - ŠK Slovan Sliač 

2,5:5,5

ŠK Podpoľanie Detva - FTC Fiľako-

vo Junior 3,5:4,5

ŠK Magnezit Jelšava B - PŠK Ri-

mavská Sobota 5:3

4. kolo

ŠK Slovan Sliač - Opevnenie Ban-

ská Štiavnica 5:3

Za Banskú Štiavnicu vyhral Kole-

da, remizovali Kuchyňa, Prekopp. 

T. Hudec a Zicho.

Slovan Nová Baňa - ŠK Čebovce B 

7:1

ŠK Mestské lesy Kremnica - ŠK 

Podpoľanie Detva 2,5:5,5

Slávia TU Zvolen - PŠK Rimavská 

Sobota 6,5:1,5

FTC Fiľakovo Junior - ŠK Magne-

zit Jelšava B 5:3

ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B - 

ŠK Vinica 3,5:4,5

Standa Kuchyňa

3. liga v šachu skupina C2
1 Slávia TU Zvolen 4 4 0 0 12 21,5

2 ŠK Vinica 4 4 0 0 12 21,0

3 Slovan Nová Baňa A 4 3 0 1 9 22,0

4 FTC FIľakovo Junior 4 3 0 1 9 18,0

5 ŠK Podpoľanie Detva 4 2 0 2 6 17,0

6
ŠK Veža CVČ 
Banská Bystrica B

4 2 0 2 6 17,0

7
Šachový klub Slovan 
Sliač

4 2 0 2 6 14,5

8 ŠK Magnezit Jelšava B 4 1 0 3 3 14,5

9 ŠK Čebovce B 4 1 0 3 3 12,0

10 PŠK Rimavská Sobota 4 1 0 3 3 11,5

11
ŠK Mestské lesy 
Kremnica A

4 1 0 3 3 10,5

12
Opevnenie 
Banská Štiavnica

4 0 0 4 0 12,5

Pozvánka 
OZ Margarétka Vás srdečne pozý-

va na predvianočné, Mikulášske 

posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 

10.12.2016 (sobota) o 13:00 v 

priestoroch denného stacionára 

Margarétka (Ul. bratská 9, Banská 

Štiavnica). Posedenie bude spoje-

né s krátkym zábavným progra-

mom, ktorý si pre Vás pripravili 

klienti denného stacionára. Srdeč-

ne sa tešíme na Vašu účasť! 

OZ Margarétka

Vianočné trhy
10.12.2016 od 10:00 v Kultúr-

nom dome vo Sv. Antone 

- vianočné stánky

13:00 – 15:00 Škriatkovské tvori-

vé dielničky 

15:00 privítanie Mikuláša 

- vystúpenie detí základnej a ma-

terskej školy

Na Starej kolkárni:

13:00 – 15:00 vozenie na koníkoch

- zabíjačkové špeciality, vianočná 

kapustnica, vianočný punč, hria-

te, medovníky a iné dobroty

V prípade záujmu o zakúpenie mi-

kulášskeho balíčka pre deti, kto-

ré nemajú trvalý pobyt v obci Sv. 

Anton, si môžete balíček objed-

nať na Obecnom úrade, tel.č.: 

045/6920752. Na Vašu účasť sa 

tešia 

organizátori

Citát
„Nájsť svoju radosť v radosti druhého, 

to je tajomstvo šťastia“. 

Georges Bernanos
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Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

Je čas na malé zastavenie!
Príďte ochutnať varené víno 

alebo sladký punč. 
Započúvať sa do vianočných piesni.

Na terasu pred Black M.
Otvorené každý deň 

po obede až do Troch kráľov.

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/

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

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

služby

  Kúpim garáž na Ulici P.O. 

Hviezdoslava pod Kalváriou. Kon-

takt: 0948 282 484

  Predám chatu v Š. Baniach celo-

ročne užívateľnú, tel.č.: 0902 903 

291

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu. Prá-

ca na celý deň, slušný zárobok. Info 

na tel.č.: 0904 110 869

reality


