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INZERCIA

Na konferenciu organizovanú 

pri príležitosti 25. výročia 

zápisu historického mesta 

Prahy do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO pozvali 

aj primátorku mesta Mgr. 

Nadeždu Babiakovú.

Konferencia s  názvom Praha sveto-

vá 2017 sa konala v dňoch 6. – 7. 12. 

2017 v novej budove Národného mú-

zea v Prahe a jej hlavnou myšlienkou 

bolo: bez histórie nie je budúcnosť. 

Účastníkmi konferencie boli zástup-

covia verejnosti a štátnej správy v ob-

lasti pamiatkovej starostlivosti, ľudia, 

ktorí sa podieľajú na chode a vytvá-

raní budúcnosti Prahy a  ďalších vý-

znamných historických miest, ako aj 

investori, miestni podnikatelia, ob-

čianske iniciatívy a experti z rôznych 

oblastí rozvoja miest. 

V týchto dňoch sa ukončili 

rekonštrukčné práce v klube 

dôchodcov na Štefultove. 

Na tieto práce a stavebnú akciu 

Mesta sme sa opýtali za investičnú 

výstavbu MsÚ, odd. výstavby, ÚP a 

ŽP Ing. Juraja Chrenka: "Mesto Ban-

ská Štiavnica dňa 30.10.2017 odo-

vzdalo stavenisko fi rme SimKor, s.r.o., 

Banská Štiavnica na rekonštrukciu ob-

jektu klubu dôchodcov na Štefultove. 

Tento objekt, ktorý už dlhodobo ne-

vyhovoval potrebám seniorov a svoj-

mu účelu, sa podarilo čiastočne zrekon-

štruovať. Na objekte sa vymenili 4 ks 

okien za nové plastové, v 2 miestnos-

tiach sa vymenili podlahy za novú kera-

mickú dlažbu, taktiež v zadnej časti ob-

jektu na chodbe. Ďalej boli vymenené 2 

ks WC a nové obklady a dlažba na chod-

be a pri umývadle. Vybúrali sa staré po-

škodené omietky, ktoré boli nahradené 

novými sanačnými omietkami. Celko-

vé náklady rekonštrukčných prác boli vo 

výške 16 800 eur."

V II. etape Mesto Banská Štiav-

nica, ak sa vyčlenia fi nančné pro-

striedky, bude čakať rekonštrukcia 

strešnej krytiny. Je potešiteľné, že 

aj na sklonku roku sa Mestu Ban-

ská Štiavnica podarilo pre klientov 

Denného centra č.2 na Štefulto-

ve zrekonštruovať priestrory klubu 

dôchodcov, aby mohli svoju jeseň 

života prežívať krajšie a tešiť sa na 

každý nový deň.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Praha svetová 2017

Rekonštrukčné práce 
Klubu dôchodcov Štefultov

Vystúpenie primátorky mesta v Prahe  foto Henrieta Godová


3.str.

Veštiareň u Verony
Kammerhofská 15 - 

DOM BERG, B. Štiavnica
Info: 0903 386 940 

www.vestiarenuverony.sk
Facebook: 

veštiarenuverony 

Vám ponúka:
• výklad osudu
• KVANTOVANIE  

/návrat do pôvodného stavu/
• práca s energiami /odbúranie stresu/
• odstránenie prekliatia, urieknutia
• očistenie priestorov od negatívnych  

energií
• EFT - emočná sloboda

Vianočná 
súťaž

Milí čitatelia! 

Aj tento rok sme pre Vás pri-

pravili vianočnú súťaž o hod-

notné ceny. Vašou úlohou bude 

v 3 súťažných kolách správne 

odpovedať na všetky 3 súťaž-

né otázky a odpovede spolu s 

vystrihnutými kupónmi treba 

poslať do redakcie v termíne do 

18.12.2017!

3. kolo

Súťažná otázka:

Kde a kedy sa narodil Ježiš Kris-

tus?

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:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3
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primátorky

11.12.

4.12. v súvislosti s tým, že bol deň 

sv. Barbory, vo viacerých médiách 

rezonovalo aj to, že je patrónka ba-

níkov. K tomu len pripomínam, že 

patróni baníkov boli aj sv. Kliment 

a sv. Katarína. Sv. Kataríne je zasvä-

tený aj banskoštiavnický neskoro-

gotický kostol z konca 15. storočia 

a  v  Galérii Jozefa Kollára Sloven-

ského banského múzea sú neskoro-

gotické skvosty európskeho význa-

mu z r. 1506 - plastiky sv. Barbory 

a sv. Kataríny od majstra, ktorý sa 

podpisoval M. S.

5.12. v Rádiu Devín po 21:00 bola 

opäť uvedená hra Exštiavničana Ka-

rola Horáka „Muž zlatého srdca“ o ne-

uveriteľnom utrpení gréckokatolíc-

keho biskupa Pavla Petra Gojdiča 

(1888-1960) zo strany komunistic-

kého režimu v  50. rokoch 20. sto-

ročia.

6.11. v súvislosti s výročím úmrtia 

hudobného génia Wolfganga Ama-

dea Mozarta (6.12.1791) bola spo-

mienka na neho vo viacerých mé-

diách. Pripomínam, že v  opere 

Čarovná fl auta vzdal poctu Miku-

lášovi Jozefovi Jacquinovi - prvé-

mu profesorovi Baníckej akadémie 

v Banskej Štiavnici, ako aj Ignácovi 

Bornovi - autorovi svetoznámeho 

vynálezu Bornovej európskej amal-

gamácie, ktorú predviedol v  Skle-

ných Tepliciach v  r. 1786 pred ve-

deckou a  odbornou verejnosťou, 

z 15 štátov sveta. Na počesť Borna 

zložil aj kantátu Slobodomurári.

7.12. si viaceré médiá pripomenu-

li, že v tento deň v r. 1870 zomrel 

katolícky kňaz, dramatik, redaktor 

a  publicista Ján Palárik. Pôsobil aj 

v  Banskej Štiavnici a  Štiavnických 

Baniach, kde začal vydávať časopis 

Cyril a Metod v r. 1850, ktorý tla-

čila Lorberova tlačiareň v  Banskej 

Štiavnici.

7.12. v Rádiu Devín od 8:30 pred-

stavovala riaditeľka Galérie Schem-

nitz Sylvia Herianová aktivity tejto 

galérie.

8.12. v  Rádiu Regina o  5:45 pri 

výlete do histórie odznela aj in-

formácia, že v  r. 1933 bol zruše-

ný Okresný súd v Banskej Štiavnici 

a začalo sa uvažovať aj o premiest-

není okresného sídla z  Banskej 

Štiavnice do Zvolena.

10.12. v Rádiu Regina bola venova-

ná pozornosť JUDr. Jozefovi Polá-

kovi, riaditeľovi Východoslovenské-

ho múzea v Košiciach v r. 1919 – 38, 

ktorý bol aj autorom historickej čas-

ti prvej expozície Štátneho banské-

ho múzea Dionýza Štúra, ktoré bolo 

sprístupnené verejnosti 22.5.1927.

11.12. bolo vo viacerých médiách 

spomenuté, že historické mesto 

Banská Štiavnica a technické pa-

miatky v jej okolí boli zapísané dňa 

11.12.1993 do najprestížnejšieho 

zoznamu – Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Sviatok svätého Mikuláša 

je milým zvykom a 

tradíciou všade na svete 

a neobišiel ani naše 

Komunitné centrum 

na Šobove v Banskej 

Štiavnici. 

Zavítal k nám 7.12.2017 spolu 

s čertom a spoločne zisťovali, 

či boli deti v komunite posluš-

né po celý rok. Deti si pripra-

vili pekný program a básničky, 

ktoré si Mikuláš vypočul a bol 

rád, že aj deti v komunite Šo-

bov sa pripravili. Mikuláš nás 

obdaroval sladkými balíčkami 

a poprial nám krásne nastáva-

júce vianočné sviatky. 

Foto: Lubo Lužina

Iveta Kováčová

Mikuláš na Šobove

Podávanie 
žiadostí 
o poskytnutie dotácií z rozpoč-

tu Mesta Banská Štiavnica pod-

ľa VZN č. 6/2017 pre rok 2018

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2017 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2018 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § 3 VZN č.6/2017.

V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-

ca č.6/2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca, je potrebné žiadosť podať pí-

somnou formou na predpísanom 

tlačive, ktoré nájdete v Klient-

skom centre Mestského úradu 

alebo priamo na stránke Mesta 

Banská Štiavnica http://www.ban-

skastiavnica.sk/stranka_data/su-

bory/ako-vybavit/20171115-zia-

dost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplne-

ná žiadosť o poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílohy:

- potvrdenie o pridelení identifi -

kačného čísla (IČO),

- zmluvu alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

- doklad o právnej subjektivite žia-

dateľa:

- právnická osoba – kópia výpisu z 

obchodného registra,

- fyzická osoba-podnikateľ – kópia 

živnostenského listu,

- iná právna forma - zriaďovateľ-

ská listina, registrácia, stanovy, 

zápisnica,

- ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

V prípade nejasností kontaktujte: 

mestský úrad, ekonomické odde-

lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 

045/694 96 33, e-mail: vladimira.

stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie so zamest-

nankyňami na úseku opatrova-

teľských služieb.

12.12.

 Zasadnutie komisie na koordi-

náciu úloh ochrany lokalít sve-

tového kultúrneho dedičstva 

UNESCO – Ministerstvo kultú-

ry SR v Bratislave.

13.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva.

14.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Ofi ciálne otvorenie Domu Ma-

ríny.

15.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Banská Bystrica – príprava ma-

teriálov k 25. výročiu UNESCO.

Viera Lauková

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

december - apríl: 

8:00 hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

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, priví-

tame akúkoľvek pomoc, či už ma-

teriálnu, alebo fi nančnú. Viac info 

na tel.č.: 0904 151 820 a 0905 

463 058, č.účtu: SK29 0200 0000 

0037 5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien
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Program konferencie 

bol veľmi rozmanitý a bohatý a po-

núkol priehrštie tém zaoberajúcich 

sa riešením rôznych aktuálnych 

otázok a  problémov týkajúcich sa 

rozvoja, udržateľnosti, ochrany 

a  zachovania svetového dedičstva 

nielen Prahy, ale aj iných historic-

kých miest zapísaných do Zoznamu 

svetového dedičstva. Konferenciu 

otvorili Petra Kolínská, zástupkyňa 

primátorky hlavného mesta Pra-

hy, Jan Wolf, radný hlavného mes-

ta Prahy pre kultúru, pamiatkovú 

starostlivosť, výstavníctvo a  ces-

tovný ruch, Yonca Erkan, koordiná-

torka programu historických miest 

pre Centrum svetového dedičstva 

UNESCO a  Martin Sekera, štatu-

tárny zástupca generálneho riadi-

teľa Národného múzea. Banskej 

Štiavnici sa dostalo tej cti, že bola 

na konferenciu pozvaná ako jed-

no z miest, ktorému zápis do Zo-

znamu svetového dedičstva UNE-

SCO priniesol možnosť rozvíjať sa 

a  zachrániť vzácne architektonic-

ké a  banské technické pamiatky 

v meste a okolí. Mgr. Nadežda Ba-

biaková, primátorka nášho mes-

ta vystúpila s prezentáciou o Ban-

skej Štiavnici v bloku s názvom 25 

rokov UNESCO: Klady a  zápory, 

spolu s  mestami oslavujúcimi 25. 

výročie zápisu do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO z  ČR, 

Českým Krumlovom a Telčou. Zá-

stupcovia uvedených miest zhod-

notili pozitívne i negatívne strán-

ky zápisu do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO, zmeny, kto-

rými tieto historické mestá za 25 

rokov prešli, výzvy, ktorým mu-

seli čeliť a ešte stále čelia, ako pa-

miatková ochrana a  starostlivosť, 

moderné technológie, nekoordi-

novaný rozvoj cestového ruchu 

a  vytváranie a  modernizácia jeho 

infraštruktúry a  pod. Tiež načrt-

li smerovanie miest v  budúcnosti 

a riešenia v súvislosti so zlepšením 

ochrany a fi nancovania obnovy pa-

miatok. Banská Štiavnica oslavu-

je 25. výročie zápisu do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO bu-

dúci rok.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Praha svetová 2017

Vianočná výzdoba v meste
Mesto Banská Štiavnica aj v 

tomto roku pred začiatkom 

Adventu vyzdobilo mesto 

vianočnou výzdobou. 

Okrem vianočného stromčeka a 

výzdoby, ktorá bola nainštalovaná 

v minulých rokoch, pribudli a boli 

zakúpené nové prvky. Na Námestí 

sv. Trojice sa podarilo osvetliť fon-

tánu za Morovým stĺpom a strom-

čeky v okolí svetelnými reťazami. 

Na sídlisku Juh v lokalite Križo-

vatka v parčíku pri supermarkete 

SM Billa pribudli 4 svietiace rybky 

a na Sládkovičovej ul. na lucernách 

verejného osvetlenia boli namon-

tované rozžiarené stromčeky. Aj 

touto novou vianočnou výzdobou 

mesto ožilo a skrášlilo sa prostre-

die nielen pre domácich Štiavni-

čanov, ale i pre všetkých návštev-

níkov, ktorí k nám zavítajú počas 

adventného, vianočného i novo-

ročného obdobia.

Michal Kríž

Svetelná vianočná výzdoba  foto Peter Koleda

Predvianočné 
spomienky
Denné centrum pre seniorov č.2 

v Štefultove si v predvečer sviat-

kov spomína na svojich členov, 

ktorí ho navždy opustili v tomto 

roku. Boli to: Mária Moravčíko-

vá, Anna Lajčiaková, Vlasta Bar-

tošová, Mária Halušková, Anna 

Mojžišová a Eduard Mýtto. Prí-

buzným zosnulým prajeme prí-

jemné strávenie vianočných 

sviatkov, nech pri spomínaní na 

ich najbližších ich hreje pri srd-

ci, že nežili nadarmo, že urobili 

veľa pre svoju rodinu i celú spo-

ločnosť a že si i my na nich spo-

míname s vďakou a úctou. Záro-

veň si spomíname na všetkých 

priateľov nášho Denného cen-

tra, ďakujeme im za pomoc a 

prajeme im šťastné prežitie via-

nočných sviatkov a veľa zdravia 

a úspechov v novom roku 2018.

Denné centrum 

pre seniorov č.2 

v Štefultove

Kto iný by mal rozsvietiť 

vianočný stromček na Námestí 

sv. Trojice, ak nie Mikuláš 

s deťmi? 

Inak tomu nebolo ani v  tomto 

roku. Desiatky detí a  dospelých 

sa 6. decembra o 18.00 zhromaž-

dili na historickom štiavnickom 

námestí, aby spolu s Mikulášom, 

čertom, zástupcom primátorky 

M. Zimmermannom a  moderá-

torom Erikom Forgáčom odpo-

čítali rozsvietenie vyzdobeného 

symbolu Vianoc. Ešte predtým 

najmä na menších čakala detská 

diskotéka, tvorivé dielne a  hry 

s  Erikom v  priestoroch Kultúr-

neho centra. Vybláznili sa všet-

ci – menší i  väčší. Po skončení 

a  prechode ku stromčeku privo-

lali deti hlavného hrdinu večera 

volaním. Prišiel ako sa patrí – na 

koči ťahanom koňmi a  doniesol 

so sebou hŕbu sladkostí. Tí od-

vážnejší predniesli aj básničku či 

pesničku a kým Mikuláš rozdával 

dobroty, námestím zneli vianoč-

né piesne v podaní dychovej hud-

by Sitňanka. Starší si mohli dať 

aj horúce občerstvenie, ktoré pre 

nich nachystal pán Marian Čier-

ny. Domov tak odchádzali všetci 

v dobrej nálade.

Ale to nie je všetko. Náš Mikuláš 

Miroslav Kyjovský, vykonáva túto 

funkciu už celé polstoročie. Aj 

preto fotodokumentácia z  podu-

jatia spolu s  ďalšími podkladmi 

smeruje do Slovenskej knihy re-

kordov, kde, ak sa pošťastí, bude 

zapísaný ako najstarší predstavi-

teľ Mikuláša na Slovensku. Držte 

mu všetci palce!

RM

Mikuláš rozžiaril tváre

Advent
Padá sneh v tichu noci -

Advent sa približuje.

Stíšme sa, spomeňme na čosi,

čo nám dušu zaťažuje.

Biela zima nad krajinou,

padajúce vločky jak drobné motýle.

Velebné ticho pohladí s nádejou,

Advent vyčarí nádherné chvíle.

Zmierenie, láska k blížnemu,

dlhodobo vzťahy udržuje.

Ježiš dá milosť i hriešnemu,

Jeho láska nás večne obklopuje.

K šťastiu nás vedie cesta úzka,

po širokej kráča mnoho ľudí.

Po istých cestách púť nie je klzká,

po neistých mnoho z nich zablúdi.

Advent – čakanie príchodu Spasi-

teľa.

Jeho Láska nám je darom z Neba.

Čakajme na Jeho milosť.

Dá nám zato večný život.

Eva Kolembusová

Záhradkár 2018
Kalendáre na rok 2018, v kto-

rých sa dozviete kedy a ako sa 

postarať o svoju záhradu, pre-

dzáhradku, ovocné aj okrasné 

stromy a kry. Viac info v IMO 

elektro alebo na mob. čísle: 

0903 250 921. 

Michaela Mojžišová
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Pozvánka
Na známosť sa dáva baníckej seciji 

a našim sympatizantom, že sa blí-

ži koniec roka 2017,ako každý rok 

sa uskutoční pravidelnuo fárania 

do Glancemberg štôlny. Fáranie 

a priateľské posedenie sa uskutoč-

ní v  stredu 27. decembra 2017, 

o 15,00 hod. sa uskutoční fáranie 

do Glanzemberg štôlňi a o  16,30 

hod. posedenie v  baníckej krčme 

u p. Karabellyho, kde bude pripra-

vené aj malé pohostenie. Vstupné: 

dobrá nálada, troška pacherájov 

a hlavne hriatuo. Na Vašu účasť sa 

tešia usporiadatelia. Všetkým čita-

teľom ŠN prajem krásne prežitie 

vianočných sviatkov a všetko dob-

ré do nového roku 2018. Zdar boh! 

Anton Greguss

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

Vás pozýva na slávnostné poduja-

tie, ktoré sa uskutoční 28. decem-

bra 2017 (štvrtok) o 14,00 hod.

Program:

Odhalenie pamätnej tabule Miku-

lášovi Jozefovi Jacquinovi (1727-

1817), prvému profesorovi Ba-

níckej akadémie, umiestnenej na 

priečelí domu č. 5 na Ul. Antona 

Pécha (Stará nemocnica), pri prí-

ležitosti 200. výročia jeho úmrtia.

Účasť v  baníckej a  inej uniforme 

je vítaná! S pozdravom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa, predseda spolku

Výstava
V Trotuar cafe prebieha výsta-

va fotiek s názvom „Cesty“ autora 

Jána Sedíleka. Výstava je predaj-

ná a potrvá do 14.2.2018. Srdeč-

ne pozývame!                           TC BŠ

Oznam
Rekonštrukčné práce SBA.

Ministerstvo vnútra SR, Slovenský 

národný archív, špecializované pra-

covisko Slovenský banský archív 

v Banskej Štiavnici oznamuje, že re-

konštrukčné práce v hlavnej budo-

ve (Fritzáku) pracoviska v  Banskej 

Štiavnici, na Radničnom námestí č. 

16 budú pokračovať aj v roku 2018.

Všetkým sa ospravedlňujeme za 

pretrvávajúce zhoršené podmienky 

pri vybavovaní ich žiadostí.

J. Schillerová

Prichádzajú Vianoce, sviatky 

pokoja a mieru. 

S ich pôvodným zmyslom ostro kon-

trastuje predvianočný zhon, dychtivé 

kupovanie darčekov a všadeprítom-

né reklamy, ktoré nám podsúvajú to-

var rozličného druhu. S bezbrehým 

konzumom sú spojené hory odpadu, 

ktoré ostanú po sviatkoch zo všetkých 

tých obalov, jedla, darčekov. 

Mať plný štedrovečerný stôl však ne-

musí zákonite znamenať plno odpa-

du. Čo všetko môžeme urobiť, aby 

sme sa najmä cez Vianoce správali 

šetrne k životnému prostrediu? Aby 

sme znížili tvorbu odpadov a správa-

li sa ekologicky? Aby Vianoce boli nie-

len biele, ale aj zelené?

Menej odpadov pri predvianoč-

nom nakupovaní

Aj pri nákupoch sa môžeme správať 

šetrnejšie k životnému prostrediu:

Kupujme len to, čo skutočne potre-

bujeme, nepodliehajme reklame, kto-

rá sa nám najmä v tomto predvianoč-

nom období snaží vnútiť množstvo 

nepotrebných vecí.

Nakupujme bezobalovo – už aj v 

Štiavnici máme obchodík, kde sa dá 

kupovať úplne bez obalov, do vlast-

ných dóz a vrecúšok, ktoré si zákazník 

prinesie. Ten obchodík sa volá Zero 

Waste (nulový odpad) a kúpite tu ši-

roký sortiment suchých sypaných po-

travín ako múky (aj celozrnné, bezlep-

kové či špaldové), vločky, strukoviny, 

mak, sušené ovocie, oriešky, koreni-

ny, sypané čaje. Mnohé suroviny sú 

nevyhnutné k  príprave vianočných 

dobrôt. Tak prečo ich nenakúpiť prá-

ve tu, ekologicky? Obchodík sa nachá-

dza na Križovatke 12, hneď za kru-

hovým objazdom smerom k  úradu 

práce. Nezabudnite si priniesť vlastné 

dózy a vrecúška. Nájdete ich aj na FB 

(ZeroWaste-BS).

Niektoré veci ako chlieb, pečivo, a aj 

ovocie a zeleninu je možné nakupo-

vať bezobalovo aj v  bežných obcho-

doch. Len si nesmieme zabudnúť 

vziať vlastné sáčky, možno ich použiť 

viackrát.

Pri nákupoch používajme trvácnu 

tašku.

Vyhýbajme sa nadmerne baleným to-

varom, tovarom dovezeným z veľkej 

diaľky.

Vyhýbajme sa nápojom v plechovkách 

(pivo, malinovky, cola, ...), keďže výro-

ba hliníka má veľmi negatívny vplyv 

na životné prostredie. Podstatne lep-

šou alternatívou sú PET fľaše veľkých 

objemov (2 l) a najlepšie sú vratné fľa-

še (pivo, minerálky, sirupy).

Voda vo vratných fľašiach na via-

nočný stôl

Aj v súčasnosti je možné kúpiť mine-

rálne vody (aj ochutené) vo vratných 

fľašiach. Mal by ich ponúkať každý ob-

chod nad 200 m2, ak ponúka minerál-

ky v jednorazových PET fľašiach. Ná-

poje vo vratných fľašiach sú podstatne 

šetrnejšie k životnému prostrediu a 

na vianočnom stole môžu byť zelenou 

alternatívou k jednorazovým PET fľa-

šiam alebo k džúsom v tetrapakoch.

Stromček – čerstvý vs. umelý

Výskumy ukázali, že jeden umelý 

stromček by sa musel používať nie-

koľko generácií, aby sa vplyv na život-

né prostredie spôsobený jeho výrobou 

vyrovnal vplyvu, aký je z čerstvých 

stromčekov. Inak povedané, čerstvý 

stromček získaný z preriezok lesa ale-

bo cielene pestovaný, neprepravovaný 

na veľké vzdialenosti (Škandinávia) 

má výrazne menší škodlivý vplyv na 

životné prostredie ako umelý strom-

ček. Navyše vôňou ihličia dokáže vy-

čariť tú pravú atmosféru Vianoc.

Po sviatkoch treba použitý živý strom-

ček zbavený ozdôb priniesť na zberný 

dvor, kde bude zhodnotený ako zele-

ný bioodpad.

Najmenej škodlivou alternatívou je 

živý stromček v kvetináči. Tu však pla-

tí niekoľko zásad, ako napr. - nemal by 

byť príliš dlho v prekúrenej miestnos-

ti, aby nezačal rásť, po Vianociach ho 

treba dať do chladnejšieho prostredia, 

postupné zvykanie zo zimy do tepla a 

naopak a pod., takže je to alternatíva 

skôr pre rodinné domy.

Darčeky

Aj pri zháňaní a balení vianočných 

darčekov sa môžeme správať ohľadu-

plne k životnému prostrediu:

Pri obdarovávaní blízkych si dobre 

premyslime, či obdarovaný danú vec 

skutočne potrebuje a využije.

Poteší aj darček, ktorý pre druhého 

vyrobíme vlastnoručne, prípadne aj z 

odpadu. Fantázii sa medze nekladú.

Vhodným darčekom môžu byť aj „bez-

odpadové“ resp. „máloodpadové“ darče-

ky, ako lístok/permanentka do divad-

la, kina, fi tness, na masáž, výrobky 

miestnych producentov.

Šetrným darom je aj hodnotná kniha 

– nespotrebuje veľmi veľké množstvo 

papiera a vydrží aj niekoľko generá-

cií. Zopár čísel časopisov s nepomerne 

menšou obsahovou hodnotou spotre-

buje rovnaké množstvo papiera a kon-

čí ako odpad okamžite.

Darčeky nemusíme vždy baliť do no-

vého baliaceho papiera. Ak ich rozum-

ne zabalíme, papier sa môže bez prob-

lémov použiť aj na ďalší rok. Môžeme 

použiť aj recyklovaný papier.

Trieďme odpad a kompostujme

Po rozbalení darčekov vznikne množ-

stvo obalov, dobre recyklovateľného 

materiálu – kartónové krabice, plas-

tové sáčky, škatuľky, roztrhané obaly 

z darčekov. Tento odpad nesmie skon-

čiť v jednom koši, ale treba ho roztrie-

diť podľa druhu - papier, plasty, sklo, 

kovy,... Taktiež odpadové obaly z prí-

pravy a štedrovečerného hodovania, 

ako nápojové kartóny, PET fľaše, té-

gliky z jogurtov, hliníkové fólie a pod., 

to všetko treba dať čisté do farebných 

nádob triedeného zberu podľa druhu.

Ak je to možné, zvyšky jedla a kosti zo 

štedrovečernej večere vrátane šupiek 

z ovocia, z prípravy zemiakového šalá-

tu, z rozlúsknutých orechov a pod. by 

sme mali skompostovať.

Podľa dávnej tradície sa kosti zo šted-

rovečernej večere rozmiestňujú do zá-

hrady ku stromom, aby bola na druhý 

rok dobrá úroda.

Ako správne triediť a  kompostovať, 

ako aj otváracie hodiny zberného dvo-

ra počas sviatkov sa dozviete na strán-

ke odpady.banskastiavnica.sk.

Prajem vám všetkým nielen šťastné 

a veselé, ale aj bezodpadové Vianoce!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Doprajme si menej odpadu na Vianoce 

Kupujme bezobalové potraviny a drogériu  foto Archív autora
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kam v BŠ 
a okolí ?

Ako sme už avizovali, tohto-

ročný Mikuláš v mestskej 

knižnici mal byť a aj bol veľmi 

štedrý a plný príjemných 

prekvapení. 

Naozaj bohatú nádielku prinie-

sol tohtoročný december pre oby-

vateľov nášho mesta a  priľahlých 

obcí, ktorí majú možnosť využívať 

knižničný fond Mestskej knižnice 

v Banskej Štiavnici.

Koniec roka priniesol aj zavŕšenie 

jedného z projektov, ktoré pre svo-

jich obyvateľov pripravilo Mesto 

Banská Štiavnica prostredníctvom 

svojich jednotlivých zložiek, me-

dzi ktorými nechýbala ani mestská 

knižnica. Mikulášsky sviatok bol 

milou príležitosťou, ako predstaviť 

a podeliť sa s darmi, ktoré sa k nám 

dostali prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia (FPU) v  tom-

to roku. Okrem rozžiarených očiek 

detí, ktoré neváhali prísť v mikuláš-

ske popoludnie do ihličím rozvoňa-

ných priestorov mestskej knižnice 

a stretnúť sa naživo s Mikulášom, 

anjelom, sobíkom aj čertom, osvet-

ľovalo zútulnené priestory aj pes-

trofarebné svetlo sviec na vianoč-

nom stromčeku, ktoré evokovalo 

radosť a štedrosť vianočného času. 

Tohtoročná nádielka ponúkla pou-

žívateľom mestskej knižnice zvý-

šený komfort na oddelení pre deti 

a  mládež v  podobe šiestich veľ-

kých sedacích vakov a pre najmen-

ších útulným kútikom s  malým 

stolíkom a  stoličkami a  rozklada-

cou detskou pohovkou. Technické 

vybavenie knižnice v  tomto roku 

doplnil LCD televízor, na ktorom 

mali možnosť návštevníci zahliad-

nuť prezentácie fotografi í z  pred-

chádzajúcich podujatí MsK, multi-

funkčný gramofón na prehrávanie 

LP platní, CD nosičov, kaziet i USB 

nahrávok, ďalej MP3 prehrávače 

na sprístupnenie zvukových kníh, 

ktoré plánujeme v  budúcnosti za-

požičiavať zdravotne znevýhod-

neným obyvateľom a zakúpili sme 

tiež  čítačku elektronických kníh. 

Čo sa týka neodmysliteľného arti-

klu každej knižnice - kníh, tohto-

ročná nádielka bola taktiež veľmi 

bohatá. Vďaka už spomínanému 

FPU sme mohli zakúpiť okrem bež-

ne nakupovaných kníh z  rozpočtu 

nášho zriaďovateľa navyše ďalšiu 

literatúru rôznych žánrov na všet-

ky oddelenia MsK, vrátane poboč-

ky na Drieňovej, v počte približne 

250 knižných jednotiek. Všetky no-

vinky, najmä tituly z  beletrie, sme 

pripravili pre našich používateľov 

v  špeciálnom darčekovom naaran-

žovaní, deti si ich mohli pohľadať 

pod vianočným stromčekom a  na 

vrchovato naložených saniach, kto-

ré so sebou priniesol Mikuláš. Sa-

mozrejme, nezostalo len pri pohľa-

doch na úhľadne navŕšené kôpky 

kníh. Spolu s Mikulášom sa deti do 

nich s chuťou pustili a nasávali at-

mosféru nového čitateľského zážit-

ku spolu s neopakovateľnou vôňou 

papiera knižných noviniek, žánro-

vo rozmanitých, od najjednoduch-

ších rozprávočiek a leporel, cez nové 

diely známych príbehov pre deti a 

mládež, fantasy príbehov, dievčen-

ských románov, cez povesti či nové 

verše, náučné publikácie o  športe, 

prírode, geografi i a dejinách až po 

vedu a techniku, zhrnutú napríklad 

v  MEGA encyklopédii. Čo sa týka 

doplnenia knižného fondu na odde-

lení pre dospelých, prioritou projek-

tu bolo v tomto roku doplniť náuč-

nú literatúru v oblasti pedagogiky, 

sociálnej práce a  ošetrovateľstva, 

no pribudli tituly taktiež zo zdra-

vovedy, literatúry, geografi e, dejín, 

ale aj z  oblasti populárno-náučnej 

ako sú životopisy (J. Jakubisko, J. 

Kocianová, Belmondo, A. Jolie, Dr. 

Husák, J. Slezáček, M. Gombitová, 

M. Žbirka, atď.), cestopisy (India, 

Afrika), motivačná literatúra z pera 

napr. Anthonyho de Mella, Daniela 

Pastirčáka či Maxa Lucada, nové ti-

tuly z vydavateľstva Absynt alebo li-

teratúra z oblasti náboženstva, ako 

sú povzbudenia katolíckeho kňaza 

Mariána Kuff u, pohľad na 100 ro-

kov Fatimy očami Mariána Gaven-

du či životopis Martina Luthera, vy-

daného pri príležitosti 500. výročia 

reformácie. Krásna literatúra v no-

vých tituloch z našej ponuky istot-

ne tiež poteší. Veď kto by odolal no-

vým titulom z  pera napr.  Juraja 

Červenáka, Dominika Dána, Táne 

Keleovej-Vasilkovej, Jozefa Kariku, 

Daniela Silvu, Johna Grishama, Je-

ff reyho Archera a  mnohých iných 

slovenských a  zahraničných tvor-

cov? Povzbudzujeme všetkých oby-

vateľov nášho mesta a  priľahlých 

obcí okresu, aby aj v  tomto pred-

vianočnom čase využili možnosti 

príjemného oddychu, ktoré sa im 

núkajú prostredníctvom mestskej 

knižnice, či už pobudnutím priamo 

v  priestoroch MsK, alebo pri kni-

hách, ktoré si jednoduchou cestou 

môžu v knižnici zapožičať. Nech sa 

rozhodnete akokoľvek, sme tu pre 

Vás a  spolu s  nami bohatá nádiel-

ka hodnotnej i  oddychovej litera-

túry, o  tituloch ktorej sa z  pohod-

lia domova môžete informovať aj 

na banskoštiavnickej internetovej 

stránke www.banskastiavnica.sk 

prekliknutím na mestskú knižnicu 

a  jej on-line katalóg, časť novinky. 

Na spomínanej stránke prinášame 

aj malú fotoreportáž z  vydarené-

ho mikulášskeho podujatia pri tejto 

príležitosti. Nech pokoj, radosť, lás-

ka a šťastie zavládnu vo Vašich ro-

dinách, tak ako si to želali deti pri 

písaní vianočných pohľadníc a  lis-

tov Ježiškovi a  nech Vás v  novom 

roku sprevádza zdravie, požehna-

nie a tiež sila, pokoj a múdrosť na-

čerpaná z dobrých kníh. Tešíme sa 

na ďalšie stretnutia s Vami a za do-

terajšiu priazeň srdečne ďakujeme!

Príjemné vianočné sviatky a  všet-

ko dobré v novom roku 2018 Vám 

všetkým praje kolektív mestskej 

knižnice. 

MsK

Mikulášska nádielka v knižnici

Mikuláš a čertík s deťmi pri stromčeku  foto Archív MsK

15.12. Adventná večiereň. Kon-

cert speváckeho zboru Evanjelic-

kého gymnázia Banská Bystrica. 

Evanjelický kostol, BŠ, 17:00.

15.12. Slávnostné odovzdanie ka-

viarenskej páky. Nové tváre prebe-

rajú kaviarenskú štafetu. Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 18:00.

15.12. Libressový dobrodruh: 

Černobyľ a  Pripjať. Prednáška. 

Libresso Caff e bar, Radn. nám. 13, 

BŠ, 19:00.

16.12. Adventný jazzový kon-

cert. Študenti a pedagógovia HU-

AJA s hosťami si pripravili boha-

tý program. HUAJA, Botanická 2, 

BŠ, 16:00.

16.12. Vernisáž výstavy Gábor 

Szűcz: GAP. Abstraktná maľba 

a grafi ka. Art Cafe, Akademická 2, 

BŠ, 18:00.

16.12. Vianočná ochutnávka 

vín. Od vinárov z okolia štiavnic-

kej sopky. Nutná rezervácia na 

tel.: 0904 109 229. Vinocentrum, 

Kammerhofská 2, BŠ, 19:00, 

vstupné 10€/osoba.

16.12. Akustic Duo. Gitara a spev. 

Trotuar cafe, A. Kmeťa 14, BŠ, 

20:00, vstupné 5 €.

17.12. Smejko a  Tanculienka: 

Kuk, ani muk! Nové predstavenie 

s  obľúbenými chrobáčikmi. Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 1, 

BŠ, 16:00.

19.12. Vianoce pre zvieratká. 

Škôlkari pripravia štedré Viano-

ce pre zvieratká v  parku. Kaštieľ 

a múzeum vo Sv. Antone, 9:00.

22.12. Frank Sinatra Christmas 

party. Ludo Kuruc s kapelou spie-

va Sinatru.Trotuar cafe, A. Kmeťa 

14, BŠ, 20:00, vstupné 12 €.

22.12. Libressová zábava s  Trio 

Pichus.Hudobný večer s  ľuovými 

zabávačmi s  moderným progra-

mom. Libresso Caff e Bar, Radn. 

nám. 13, BŠ, 21:00.

22.12. Vianočná Funk party. Old 

school, G funk či electro funk 

budú znieť v Spojár Kafe & Klub, 

Kammerhofská 6, BŠ, 22:30.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

čriepok
„Proti rizikovej obezite štát boju-

je aj nízkymi mzdami a dôchod-

kami.“

Ján Petrík
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Životné jubileum

Pri príležitosti 

životného jubilea 

b l a h o ž e l á m e 

nášmu drahému 

manželovi, oc-

kovi a dedkovi 

Justínovi Foj-

tíkovi z  Banskej Štiavnice, ktorý 

sa dňa 17. decembra 2017 dožíva 

nádherných 90 rokov.

Drahý náš jubilant, 

v deň Tvojich vzácnych narodenín 

prichádzame k Tebe s pozdravením. 

Dvíhame oči nad oblohu, 

vznášame vrúcne prosby k Bohu,

aby po ďalšie dlhé roky 

s istotou viedol Tvoje kroky,

nech Ťa vždy jeho milosť chráni,

nech len zdravie, šťastie, láska 

a dobrota, sú náplňou ďalších ro-

kov Tvojho života.

Úprimné prianie všetkého najlep-

šieho, hlavne veľa zdravia, spokoj-

nosti a  lásky od najbližších Ti zo 

srdca prajú manželka Anna, dcéry 

Darinka, Anka s manželom Maria-

nom, vnúčatá Zuzka, Katka, Ma-

roško a  pravnúčatá Lucas, Eric, 

Samko a malá Victoria posiela ded-

kovi za všetkých veľkú pusu. 

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela 

poďakovať p. primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej za to, že 

vždy, keď ju človek požiada o po-

moc pomôže, poradí v ťažkých 

životných chvíľkch. Za to všet-

ko jej chcem veľmi pekne poďa-

kovať a popriať všetko dobré! S 

vďakou 

A. Longauerová

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Šiavnici ďa-

kuje redakcii Štiavnických no-

vín a ich šéfredaktorovi p. Mgr. 

Michalovi Krížovi za vynikajúcu 

spoluprácu, propagovanie zväzu 

a informovanie členov a priaz-

nivcov o jednotlivých akciách 

usporiadaných výborom počas 

celého kalendárneho roka 2017. 

Do nového roku 2018 prajeme 

všetkým redaktorom ŠN veľa 

zdravia, zaujímavých článkov a 

dobré perá!

A. Peťková, predsedkyňa ZO, 

I. Madara, predseda OC 

s výbormi

CZ ECAV v Banskej Štiavnici 

v spolupráci s Tescom 

a šľachetnými darcami sa už tri 

roky zapája do Potravinovej 

zbierky na pomoc ľuďom v 

núdzi.

Potravinová zbierka prebieha súčas-

ne vo viacerých mestách na Sloven-

sku, aj keď v každom meste trochu 

inak. V Banskej Štiavnici spojila de-

siatky dobrovoľníkov. Prví oslovujú 

darcov priamo v predajni a informu-

jú o možnosti pomáhať iným ľuďom 

prostredníctvom potravinovej zbier-

ky. Druhí ukladajú darovaný tovar 

do nákupných vozíkov. Tretí ho ne-

skoro večer po prevážení a ocenení 

dopravujú k evanjelickému kostolu 

a vynášajú strmým schodiskom do 

priestorov cirkevného zboru. Veľmi 

dôležitým krokom je vytvorenie zo-

znamu mien a adries tých, ktorí po-

moc potrebujú. Dopĺňajú ho samotní 

darcovia, susedia, priatelia, učitelia… 

Proste ľudia, ktorým životná situácia 

ťažko skúšaných rodín a jednotlivcov 

nie je ľahostajná. Roztriedené trvan-

livé potraviny  a hygienické potreby 

starostlivo ukladáme do kartóno-

vých prepraviek s prihliadnutím naj-

mä na potreby domácností s deťmi. 

Zásielky sú potom diskrétne rozve-

zené na určené adresy. Ľudí bez do-

mova kontaktujeme priamo na ulici 

a zásielku im odovzdáme na dohod-

nutom mieste. Každý  krok a každý 

úkon je sprevádzaný vrúcnou mod-

litbou. Modlíme sa za šľachetných 

darcov, za ochotných zamestnancov 

Tesca, za spravodlivé rozhodovanie 

a najmä za tých, ktorí sa ocitli v ťaž-

kej životnej situácii. Modlitba nás 

posilňuje. Ale sú okamihy, na ktoré 

nie sme nikdy dostatočne priprave-

ní. Veď musíme zaklopať na dvere s 

konkrétnou adresou, pozrieť sa do 

očí konkrétnemu človeku, povedať 

mu , že na neho niekto s láskou mys-

lí a chce mu pomôcť. Sú to okamihy 

rozpakov, dojatia a neskonalej vďač-

nosti aj za tú trochu jedla, pozornos-

ti a lásky - dary, ktoré na konci tejto 

cesty smieme odovzdať.

Nie každý dobrovoľník má možnosť 

,,precítiť“ túto etapu nášho spoločné-

ho úsilia. Chcem im preto za všet-

kých obdarovaných z  celého srdca 

poďakovať. Ďakujem za malé deti 

so zvedavými očkami, prežiarený-

mi láskyplným svetlom skromné-

ho príbytku, oblečené iba v košieľ-

kach a pančuškách, schovávajúce sa 

za maminku. Ďakujem za nemoc-

nú osamelú matku s dcérkou a ma-

lým psíkom na priedomí chátrajúce-

ho domčeka. Ďakujem za dievčinku, 

ktorej nedávno umrel ocko. Spoznali 

sme ju v Tescu, kde ona sama v núdzi 

darovala potravinu pre iných. Vítala 

nás skromná dôchodkyňa, ktorá s ne-

skrývaným dojatím ďakovala za to, že 

sme na ňu mysleli a zároveň nás po-

prosila, aby sme jej balík darovali ro-

dine s maličkými deťmi. Vďačne nás 

vítala opatrovateľka zdravotne po-

stihnutého muža. Ťažko skúšaná osa-

melá pani nás so slzami v očiach na-

zvala anjelmi. No povedzte, kto by sa 

v takých chvíľach ubránil emóciám? 

Stretli sme sa so smútkom, osame-

losťou, ale aj s neuveriteľnou biedou 

tmavej pivnice bez vody a elektriny, 

kde v  príšerných podmienkach, mi-

lovaný iba svojím verným psíkom, 

žije človek. Pochopili sme, že si nemá 

kde uvariť jedlo, tak sme mu dodatoč-

ne nakúpili konzervy a salámu aj pre 

štvornohého priateľa. Jeho slzy ho-

vorili za všetko. Ďakujeme aj za neho.

Pomáhať je veľký dar a Banská Štiav-

nica je v  tomto smere príkladom aj 

oveľa väčším mestám. Je nám len 

ľúto, že nemôžeme pomôcť všetkým, 

ktorí to potrebujú. Naša pomoc je zá-

vislá od množstva darovaných potra-

vín a obetavosti dobrovoľníkov.

V rámci potravinovej pomoci sme 

vyzbierali a rozdali:

- v roku 2015: 555,13 kg potravín v 

hodnote 765,37 €

- v roku 2016: 655,6 kg potravín v 

hodnote 988,46 €

- v roku 2017: 668 kg potravín v hod-

note 795,67€

Ďakujeme!

J. Bernáthová

Trochu jedla a lásky

Potravinová zbierka v SM Tesco  foto Janka Bernáthová

Tentoraz sa vo výbere 

stretneme s generáciu 

súčasných ilustrátorov - šty- 

ridsiatnikov, päťdesiatnikov.

Generácia tvorcov, ktorí si vychut-

návali, že mohli pracovať nezávisle, 

bez politických cenzorov. Ako prví 

vstúpili na otvárajúci sa knižný trh 

po roku 1989. Nastalo obdobie hľa-

dania, formoval sa čitateľ, vydava-

teľ, autor aj ilustrátor. Vďaka kvali-

te a originalite slovenskí ilustrátori 

zaujali aj na medzinárodnej knižnej 

scéne. 

Kabinet ilustrácie IV. sa otvára 

vernisážou v  piatok 15.12.2017 

o 18.00 v Galérii Jozefa Kollára. Vo 

výbere sa predstaví deväť ilustrá-

torov: Nana Furiya, Petra Hilbert, 

Miloš Kopták, Vladimír Král, Marti-

na Matlovičová, Ľuboslav Paľo, Ka-

tarína Slaninková, Peter Uchnár, 

Bystrík Vančo. Galéria pripravila vý-

stavu v spolupráci s galériou Toto!, 

projekt sa realizuje vďaka podpore 

Fondu na podporu umenia

Srdečne pozývame na vernisáž a 

stretnutie s  autormi. Bude to stáť 

za to!

Výstava potrvá do 7.3.2018!

Galéria Jozefa Kollára

Námestie sv. Trojice 8

Banská Štiavnica

ut – so: 8.00 – 16.00.

Iveta Chovanová, SBM

Kabinet ilustrácie už po štvrté!
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OZNAMY

Poďakovanie

Ď a k u j e m e 

všetkým prí-

buzným, pria-

teľom a  zná-

mym, ktorí dňa 

6.12.2017 odprevadili na po-

slednej ceste pani Máriu Be-

lovickú, ktorá opustila tento 

svet vo veku 86 rokov svojho 

života. Za dôstojnú prípravu 

pohrebu ďakujeme pohreb-

níctvu Cháron – Stanka Ša-

ková a za dôstojnú smútočnú 

rozlúčku ďakujeme dôstojné-

mu pánovi kaplánovi Jozefovi 

Mikulovi a Miroslavovi Peťko-

vi, správcovi Domu smútku. 

Smútiace rodiny dcéry 

Márie Durbákovej, dcéry 

Veroniky Ďurišovej a syna 

Jozefa Šimkoviča

Spomienka

„Už sa blíži zas 

výročný čas, keď 

sme ho videli po-

sledný raz. Ne-

vie človek čo má, 

kým to nestratí, čo by dal za to, čo 

sa už nikdy nevráti.“

Dňa 16.12. si pripomíname 5. 

výročie smrti môjho milova-

ného syna Romana Labudu, 

ktorý nás po ťažkej chorobe vo 

veku 43 rokov navždy opustil. 

S láskou, úctou a vďakou si na 

neho v, modlitbách spomína 

mama a sestra Andrea 

s rodinou

Poďakovanie
V mene plaveckého oddielu Sitno 

Banská Štiavnica a KMT BŠ ďa-

kujeme Mestu Banská Štiavnica a 

spoločnosti Tidly group, s.r.o. za 

fi nančnú podporu v sezóne 2017, 

vďaka ktorým sme sa zúčastni-

li MS, ME, Majstrovstiev Sloven-

ska a slovenského pohára v pláva-

ní a triatlone. Veríme, že rok 2018 

bude rovnako úspešný a všetkým 

priaznivcom a športovcom pra-

jeme veľa zdravia, šťastia a úspe-

chov v ďalšom roku.

SIBŠ a KMT BŠ

Čas letí veľkou rýchlosťou 

a keď si nedáme pozor, tak 

sa ani nestihneme zastaviť, 

zaspomínať si a hlavne 

poďakovať svojim blízkym. 

Aj preto sa teším, že prišla chví-

ľa, ktorá ma v spomienkach vrá-

tila do krásnych čias. Môj dobrý 

priateľ Justín Fojtík, ktorý ma 

1. januára 1988 prijal do sväto-

antonského (vtedy antolského) 

kaštieľa, sa 17. decembra 2017 

dožíva významného jubilea - 90 

rokov. V spomienkach mám milé 

chvíle, ktoré sme vďaka jeho 

priateľskej povahe zažili. Bol vý-

borným šéfom odborov. Nikdy 

nezabudneme na exkurzie, kto-

ré zorganizoval – napríklad vla-

kom po trase Wroclaw, Rostock 

a  Praha, na pamätné oslavy 

MDŽ (vždy s  hodnotnými dar-

mi pre kolegyne), na jeho sna-

hu vniesť do práce mnoho novi-

niek, na spoluprácu s lesníckymi 

výskumníkmi v  Nitre, Zvolene, 

učil nás vybavovať lepšie pod-

mienky pre prácu múzea na mi-

nisterstve - vtedy lesného a vod-

ného hospodárstva, a pod. Keď 

sme prvýkrát sprevádzali náv-

števníkov, vždy musela byť ne-

jaká „sranda“. Napríklad pri mo-

jej prvej výprave sa mi ukryli za 

paraván v  Zrkadlovom salóne 

a návštevníci nechápali, čo sa to 

tam za pohyby a zvuky dejú. Som 

šťastný, že mi prácu, ktorú vy-

konávam už 30 rokov, predsta-

vil ako prvý práve Justo (tak ho 

voláme). Justín Fojtík sa narodil 

17. decembra 1927 vo  Veľkom 

Rovnom. Detstvo prežil s bra-

tom a sestrou v Beluši. Po ukon-

čení Ľudovej školy v Drietome 

pokračoval v štúdiu na gymná-

ziu v Trenčíne. Vzdelanie ukon-

čil na Štátnej vyššej lesníckej 

škole v Banskej Štiavnici v roku 

1949. Po ukončení školy sa ože-

nil s Annou Luptákovou a presťa-

hoval sa do Terchovej, kde praco-

val vo Vrátnej doline ako vedúci 

polesia. Z rodinných dôvodov sa 

vrátil späť do Banskej Štiavnice, 

kde pracoval na Okresnom ná-

rodnom výbore - odbore lesné-

ho a drevárskeho priemyslu  pre 

Banskú Štiavnicu a Novú Baňu. 

Po reorganizácii nastúpil do Vý-

skumného ústavu lesného hos-

podárstva, kde na odbore poľov-

níctva pôsobil 25 rokov. Za svoju 

záslužnú prácu bol vyznamenaný 

ministerskou medailou - "Budo-

vateľ lesníctva". Od 1. 7. 1984 bol 

zamestnancom Lesníckeho,  dre-

várskeho a poľovníckeho múzea 

vo Svätom Antone (vtedy Anto-

le), kde pracoval do 31. 12. 1990. 

Popri práci sa venoval aj kultúre, 

účinkoval v ochotníckom divadle 

v Banskej Štiavnici. My skôr na-

rodení si radi spomíname na di-

vadelné predstavenia, ktoré nám 

pripravili ochotníci z  n. p. Ple-

ta, ale Justín Fojtík začínal s di-

vadlom v  našom meste omnoho 

skôr. Už v  roku 1947 (pred 70 

rokmi) účinkoval s  divadelným 

súborom „Nová scéna“ v hre „Žena 

bez mena“ i v hre „Ľudia z hôr“. Na 

lesníckej škole hral v  roku 1948 

v Moliérovej hre „Skapinove ši-

balstvá“. V  roku 1959 hral v  zá-

vodnom klube Pleta v  hre „Me-

niny pána riaditeľa“ a v mestskom 

súbore „Sitno“ v  hre Alda Bene-

dettiho „Dobrú noc Patrícia“. So 

súborom závodného klubu Pleta 

hral v roku 1967 v hre „Jedenáste 

prikázanie“, v roku 1982 v Gogo-

ľovej „Ženbe“, v  roku 1983 v hre 

Arnolda Bacha „V siedmom nebi“ 

a v roku 1989 v činohre „Pán Pa-

pagato sa žení“. V roku 1989 účin-

koval taktiež vo veľkom kaba-

retnom programe pri oslavách 

40 rokov n. p. Pleta. Pamätáme 

si ho taktiež z mnohých rozpráv-

kových lesov, vrátane tých, kto-

ré sa konali v  areáli antolského 

kaštieľa. Za dlhoročnú a obetavú 

prácu bol zapísaný v Zlatej kni-

he ochotníckych pracovníkov pri 

Matici slovenskej. Aj na strán-

kach Štiavnických novín úprim-

ne rád ďakujem - i  v mene mú-

zea, pánovi Justínovi Fojtíkovi 

za všetku prácu, ktorú vykonal 

v prospech Múzea vo Svätom An-

tone. I jeho zásluhou sa múzeum 

môže dodnes hrdiť úspešnou od-

bornou činnosťou a uznaním na 

Slovensku, aj vo svete. Justík, 

veľmi pekne ďakujeme. Praje-

me Ti z kaštieľa všetko najlepšie 

k  významnému sviatku a veľa, 

veľa, veľa zdravia.

Marian Číž

Jubileum Justína Fojtíka

Zákonitosti sveta sú 

neúprosné. Každý, kto sa 

narodí, odíde raz do večnosti. 

Ale predsa, odchod niektorých v 

nás zanechá hlbšiu stopu. Takto 

na mňa zapôsobil odchod pani 

Anny Kuzmovej. Spoznala som 

ju po mojom presťahovaní sa do 

Sv. Antona. Bola organizátor-

ka   kultúrnych podujatí v našej 

obci. Snažila sa o obnovenie tra-

dícií od malých detí, keď založila 

krúžok Červené jabĺčko, povzbu-

dzovala účinkujúcich v recitač-

ných súťažiach. Bola dušou OZ 

Mýto, kde dokázala nás, dámy v 

rokoch, navnadiť do takých akcií, 

ako boli Vianočné trhy, kde sme 

predávali tradičné antonské dob-

roty, ako opekance, či hečepeč. 

Vypekali sme fánky na fašian-

gy, alebo posúchy na tekvico-

vých slávnostiach. Zorganizovala 

letný tábor pre deti cez prázdni-

ny či akciu na povzbudenie číta-

nia školskej mládeže a následne 

Noc s Andersenom pre najlep-

ších čitateľov. Bola neúnavná pri 

cvičení vo vode, ktoré organizo-

vala pre klub dôchodcov v kúpe-

ľoch Sklené Teplice. Jej priama 

povaha sa často stretla s nepo-

chopením, ale jej láskavé srdce 

nikdy neodmietlo pomoc v nú-

dzi tým, čo to potrebovali. Som 

rada, že niektoré jej nápady majú 

v obci pokračovanie a verím, že 

tak spomienka na pani Kuzmo-

vú, či Tetu Hanu ostane zachova-

ná. Česť jej pamiatke!

Elena Pálková

Spomienka
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Ako sa hovorí, sú ľudia, ktorí 

Štiavnicu milujú, alebo tí, ktorí 

tu ešte neboli.

A neplatí to iba o Slovákoch, dnes sa 

stretávame v našom krásnom histo-

rickom meste aj s cudzincami, kto-

rým Štiavnica nielen učarovala, ale 

si ju aj veľmi obľúbili. Ja Vám dnes 

predstavím trojicu zaujímavých 

ľudí, ktorí sem zavítali, pôsobia tu a 

darí sa im. Sú nimi: Lidia Parra Avi-

la z Mexika, Richard Scott z Veľkej 

Británie a Nick Gerhard z Austrálie. 

Opýtali sme sa ich, čo ich sem pri-

viedlo, kde pôsobia, aké majú koníč-

ky, ako a s kým budú tráviť Vianoce.

L.P.A: "Pochádzam z Mexika a do Ban-

skej Štiavnice som prišla študovať hud-

bu na Umeleckú a hudobnú akadémiu 

Jána Albrechta. Študujem tu hru na 

husle. Veľmi sa mi tu páči, je to očaru-

júce mesto. Našla som si tu veľmi veľa 

priateľov, okrem domácich som tu spo-

znala aj medzinárodnú komunitu dob-

rovoľníkov z rôznych kútov sveta, ktorí 

v Banskej Štiavnici pracujú. Vo voľnom 

čase rada chodím na prechádzky po 

meste a do prírody v okolí. V lete rada 

chodím na jazerá a práve v Banskej 

Štiavnici som sa naučila plávať v jaze-

re Klinger. Zostanem v Banskej Štiav-

nici, pokým neskončím bakalárske štú-

dium. Ďalej by som rada pokračovala na 

magisterskom štúdiu v Bratislave. Via-

nočné sviatky budem tráviť tu v Ban-

skej Štiavnici. Mám tu aj sestru Nancy 

a na Vianoce budeme v rodine p. An-

talovej, u ktorej momentálne bývame.  

U  nás v  Mexiku sú Vianoce vyslovene 

rodinnou záležitosťou. Členovia rodiny 

sa spolu stretnú a  oslavujú. Najbližšie 

pôjdem pozrieť rodinu naspäť domov do 

Mexika budúci rok v lete."

R.S.: "Som zo Spojeného kráľovstva, 

ale predtým ako som prišiel do Banskej 

Štiavnice som žil 18 rokov v Španielsku. 

Na dovolenky sme chodievali práve na 

Slovensko, precestovali sme ho  a  spo-

znali. Vtedy som si uvedomil, že Banská 

Štiavnica je najkrajšie mesto na Sloven-

sku. V meste sa organizujú rôzne kul-

túrno-spoločenské akcie, je tu čulý život 

a to je na tomto meste veľmi príťažlivé. 

V súčasnosti učím angličtinu na Základ-

nej škole Bakomi. Voľného času nemám 

veľa, pretože moja práca učiteľa je veľ-

mi náročná a  vyžaduje si veľa príprav. 

Okrem toho sme si kúpili dom na Hornej 

Resle, tak sa venujem jeho rekonštrukcii. 

Ak mi predsa len zostane trochu voľné-

ho času, rád zájdem s priateľmi na kávu. 

Vianoce budem tráviť s  rodinou. Moja 

sestra sa sem nedávno presťahovala, 

a tak budem s ňou, našim otcom, mojim 

partnerom a jeho mamou."

N.G.: "Pochádzam z Austrálie a prišiel 

som sem pred rokom. Mám rád soko-

liarstvo a chcel som sa o tomto remesle 

naučiť viac. Tiež som mal chuť prísť do 

Európy a jeden priateľ riaditeľa zo Zák-

ladnej školy Maximiliána Hella v Štiav-

nických Baniach mi poslal list a informá-

ciu o tejto škole. Ponuka bola zaujímavá. 

Povedali mi, že ak by som vypomáhal s 

vyučovaním anglického jazyka na tejto 

škole, tak oni by ma naučili ako byť dob-

rým sokoliarom. Učím anglický jazyk, 

ale nie ako hlavný učiteľ. Je zaujímavé, 

že každá trieda je rozdelená na dve sku-

piny. Hlavný učiteľ vysvetľuje gramati-

ku a všetko okolo obsahovej náplne ho-

diny a potom na ďalšej hodine ja s deťmi 

konverzujem, teda precvičujem praktic-

ky to, čo už vedia teoreticky. Vo voľnom 

čase sa venujem sokoliarstvu a rád cho-

dím von do prírody. Veľmi sa mi páči ako 

sa príroda mení v okolí Banskej Štiavni-

ce v každom ročnom období. Rád cho-

dím aj s kamarátmi von do nočných klu-

bov a pubov. Teším sa na zimu, lebo sa 

budem snowboardovať. Vianoce budem 

tráviť spolu s mojou rodinou. Prídu ma 

navštíviť moja mama, dvaja bratia a 

sestra. Momentálne bývam na chate As-

sisi v  Štiavnických Baniach. Zdržím sa 

tu ešte do jesene budúceho roka."

Za profesionálne pretlmočenie ďa-

kujem Silvii Herianovej.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Štiavnica im prirástla k srdcu

Zľava N. Gerhard, L. P. Avila, R. Scott  foto Michal Kríž

Druhé vydanie knihy Banská 

Štiavnica na starých pohľad-

niciach nadväzuje na nové 

skutočnosti a historické 

informácie, ktoré sa v prípade 

tohto mesta neustále 

objavujú. 

Podobne ako sa vynárajú neznáme in-

formácie z  jej minulosti, objavujú sa 

aj nepoznané historické pohľadnice. 

Autorom doplňujúcich textov je opäť 

Ivan Herčko, vynikajúci odborník a lo-

kálpatriot s citovým vzťahom k mestu 

a starým pohľadniciam. Jeho inovo-

vané texty sa snažia pútavou formou 

priblížiť život v meste v prvej polovici 

20. storočia a zachytiť najvýznamnej-

šie dominanty tohto obdobia.

Názov: Banská Štiavnica na starých 

pohľadniciach

Autor: Ivan Herčko

Počet strán: 96, formát: A4, tvrdá 

väzba.

K dispozícii v predaji od 6. decembra.

Vydavateľstvo Dajama

Banská Štiavnica na starých 
pohľadniciach

Kniha 
pod stromček 

Kniha darovaná z lásky je hodnot-

ným darom, ktorý vie poučiť, pote-

šiť i zabaviť. Navyše dokáže v spo-

mienkach uchovať čarovné okamihy 

Vianoc a blízkeho človeka, ktorého 

vám bude navždy pripomínať. Ak 

ste sa aj vy rozhodli darovať knihu, 

možno vám pomôže aktuálna ponu-

ka predajne Knihy- Darčeky p. Dr-

bohlavovej na Ulici A. Kmeťa, ktorú 

pre vás pripravila Zuzana Oravcová. 

Detská literatúra:

Tešíme sa na Ježiška /Miro Jaroš/, 

Ema má mamu, mama má Emu /

E+E Tekelyové/, Asterix vo forme 

komiksu, ako aj rôzne encyklopédie, 

rozprávky, leporelá, zvukové knihy.

Knihy pre mládež:

Traja pátrači – dobrodružstvo, Ruže 

a mydlové bubliny /Sonja Kaiblin-

gerová/, Vlčia princezná /Cathryn 

Constable/, Charlie - Mačiatko, kto-

ré zachránilo život /Sheila Norton/, 

Polnočná banda /David Wiliams/.

Krimi:

Cigaretka na dva ťahy /Dán/, Dom 

špiónov/Daniel Silva/, Obeť bez tvá-

re /Ahnhem/, Nočná smena /Con-

nelly/, v ponuke je skvelá séria kri-

minálno-historických románov 

Juraja Červenáka.

Slovenskí autori:

Banská Štiavnica na starých pohľad-

niciach /novinka/, Somár je Švajčiar 

/Banáš/, Čierny rok – Vojna mafi e /

Karika/, Mäso – Vtedy na východe /

Soltész/, V Choči je naisto čosi/ Ná-

dáská+ Michálek/,Všetko čo mám 

rád /Kandráč/.

Veľký záujem je o knihy: 

Marína /Sládkovič + Vavrová/, A čo 

je krása / Rúfus+Vavrová/,

Anjeli na dosah/ Lorna Byrneová/.

Romány pre ženy:

Priateľky /Vasilková- Keleová,/ Kro-

ky v daždi /Gillerová/, Podvedená 

láska /Hamzová/, Čaro /Steelová/, 

Kumánska princezná /Pronská/, 

Budeš ma milovať /Lindseyová/.

Šťastné a veselé Vianoce a veľa krás-

nych čitateľských zážitkov v novom 

roku.

Janka Bernáthová

Oznam 
z mestskej knižnice

Oznamujeme všetkým detským či-

tateľom, že v  pondelok v  čase od 

13.00- 15.00 hod. môžu navštevo-

vať  čitateľský krúžok v priestore po-

bočky MsK na ZŠ J. Kollára, 1. po-

sch., vchod zboku budovy.           MsK
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 15.12. o 18:30 hod.Piatok 15.12. o 18:30 hod.
WiNd riverWiNd river

Thriller, krimi, mysteriózny, 107 Thriller, krimi, mysteriózny, 107 
min., MP:15, vstupné: 4€. Stopár min., MP:15, vstupné: 4€. Stopár 
Cory Lambert (Jeremy Renner) obja-Cory Lambert (Jeremy Renner) obja-
ví uprostred zasneženej pustej krajiny ví uprostred zasneženej pustej krajiny 
Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá 
agentka FBI Jane Bannerová (Eliza-agentka FBI Jane Bannerová (Eliza-
beth Olsen , ktorá do odľahlej indián-beth Olsen , ktorá do odľahlej indián-
skej rezervácie Wind River prichádza skej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na z Las Vegas, úplne nepripravená na 
drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na 
pomoc pri vyšetrovaní osloví stopára pomoc pri vyšetrovaní osloví stopára 
Coryho a spoločne sa snažia vyriešiť Coryho a spoločne sa snažia vyriešiť 
záhadnú smrť... Hudbu k fi lmu Wind záhadnú smrť... Hudbu k fi lmu Wind 
River zložil Warren Ellis v spoluprá-River zložil Warren Ellis v spoluprá-
ci s legendárnym hudobníkom Nickom ci s legendárnym hudobníkom Nickom 
Caveom.Po skvelých hodnoteniach zo Caveom.Po skvelých hodnoteniach zo 
strany fi lmových kritikov je fi lm Wind strany fi lmových kritikov je fi lm Wind 
River silným ašpirantom na nomináciu River silným ašpirantom na nomináciu 
Ceny Akadémie – Oscara 2018!Ceny Akadémie – Oscara 2018!

Sobota 16.12. o 18:30 hod.Sobota 16.12. o 18:30 hod.
Štvrtok 21.12. o 18:30 hod.Štvrtok 21.12. o 18:30 hod.
STAr WArs: STAr WArs: 

PosledNí JedioviAPosledNí JedioviA
/slovenský dabing//slovenský dabing/
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.

Nedeľa 17.12. o 16:00 hod.Nedeľa 17.12. o 16:00 hod.
PAddiNgToN 2PAddiNgToN 2

Rodinný, animovaný, komédia, fantaRodinný, animovaný, komédia, fantasy, sy, 
103 min., MP, vstupné: 4€. Paddigton 103 min., MP, vstupné: 4€. Paddigton 
si po svojom prvom veľkom dobrodruž-si po svojom prvom veľkom dobrodruž-
stve šťastne nažíva s rodinkou Brow-stve šťastne nažíva s rodinkou Brow-
novcov na predmestí Londýna. Jeho mi-novcov na predmestí Londýna. Jeho mi-
lovaná teta Lucy bude mať onedlho 100 lovaná teta Lucy bude mať onedlho 100 

rokov a Paddington musí nájsť nejaký rokov a Paddington musí nájsť nejaký 
skvelý narodeninový darček. skvelý narodeninový darček. 

Nedeľa 17.12. o 18:30 hod.Nedeľa 17.12. o 18:30 hod.
STAr WArs: STAr WArs: 

PosledNí JedioviAPosledNí JedioviA
/originálna verzia s titulkami//originálna verzia s titulkami/

Utorok 19.12. o 18:30 hod.Utorok 19.12. o 18:30 hod.
MiesTo splNeNých MiesTo splNeNých 

TúžobTúžob

Komédia, 105 min., MP:12, vstupKomédia, 105 min., MP:12, vstupné: né: 
4€. Nový fi lm autora kinohitu Úplní 4€. Nový fi lm autora kinohitu Úplní 
cudzinci Paola Genoveseho Miesto spl-cudzinci Paola Genoveseho Miesto spl-
nených túžob opäť obracia pozornosť nených túžob opäť obracia pozornosť 
k našim nevysloveným želaniam. Za-k našim nevysloveným želaniam. Za-
meriava sa na tajomného hrdinu, stá-meriava sa na tajomného hrdinu, stá-
leho zákazníka reštaurácie The Place, leho zákazníka reštaurácie The Place, 
ktorý je pripravený vypočuť a vyplniť ktorý je pripravený vypočuť a vyplniť 
akékoľvek prianie ôsmich návštevní-akékoľvek prianie ôsmich návštevní-
kov. Za to však požaduje splnenie is-kov. Za to však požaduje splnenie is-
tých úloh. Kam až budú ľudia ochotní tých úloh. Kam až budú ľudia ochotní 
zájsť, aby si splnili svoje sny? zájsť, aby si splnili svoje sny? 

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 pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.42/2017: „Lož 

je lepšia než pravda – umiera kvôli nej 

menej ľudí.“ Výhercom sa stáva Mgr. 

Ivana Čengerová, Kysihýbel 189, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 10 

eur v pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

27.12.2017.

V tajničke sa ukrývajú názvy diel 

spisovateľa Jozefa Horáka:

A., Existuješ, Univerzita Zvolen 

skr., južné ovocie, sporná vec,

B., Televízia, názov 1. diela, cica-

vec z pralesa,

C., Radoslav, moce sa, oblok,

D., Seriálová postava, zn. tona, me-

ter, pokladne, ruský poloostrov, 5 v 

Ríme,

E., Boh mesta Eridu, športový úbor, 

kus, ženské meno, eman,

F., Áno nárečovo, začiatok 2. die-

la, Demokratická strana,

G., Osobné zámeno, brat Ábela, 

letá, mačka po rusky,

H., Polomer, ozn. kaziet na premie-

tanie, deka, vlani česky,

I., Nepripravuj varením, časť Lon-

dýna, mužské meno,

J., Stred slova sténajú, poranil, čis-

tí vysávačom,

K., Babylonská bohyňa Zeme, po-

kračovanie 3. diela, pokračova-

nie 2. diela.

1., Začiatok 2. diela, 1000 v Ríme,

2., Ženské meno, anténa česky,

3., Časť konského postroja, ozn. áut 

Nemecka a Švédska,

4., Opak dobra, kúzlo, Karol po ne-

mecky,

5., Práce a mzdy, druh hudby, otrok,

6., Opuch česky, snívajú, snívaj,

7., Cieľ, ozn. kancelárskych potrieb, 

revolučné odbory, moderný,

8., Ozn. áut Španielska, sám odza-

du, Slovenská akadémia vied, po-

treby na šitie,

9., Hory, dneska, Okresný volebný 

výbor,

10., Hmyz podobný včele, náš pre-

zident, maďarský pozdrav,

11., 100, obojživelníky, časť rastli-

ny,

12., Rady, dotieravý hmyz,

13., Vajíčko lekársky, bohyňa 

Zeme, ruská rieka, koncovka žen-

ských priezvisk,

14., Palivo, 4. dielo, kríženec ťavy.

Pomôcky: Nar, Ea, Ma, Simon, Me-

tal, In, Oon

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

A
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J

K

Kupón č. 44
Krížovka
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INZERCIA

INZERCIA

Knižná  NOVINKA

Vianočná akcia 19,90 eur

Knihu si môžete objednať online 
na www.book4you.sk

E-mailom: barta@abartpress.sk
Telefonicky: 0910 92 93 94

Poštou: AB ART press, Lichardova 51, 
976 13 Slovenská Ľupča

alebo zakúpiť priamo v meste:
Suveníry Trotuart

Tak ako po mnoho rokov aj 

v tomto roku v mrazivom 

decembri zavítal do ZUŠ sv. 

Mikuláš. 

Trochu v  predstihu, 4. decem-

bra sa naši žiaci ponáhľali do ško-

ly o trochu radostnejšie. Vedeli, že 

ich čaká popoludnie plné prekvape-

ní a dobrôt. Pani učiteľky výtvarné-

ho odboru Zuzka Hilbertová a Evka 

Kukurová vítali deti a rodičov s pri-

pravenými vianočnými ozdobami  

a voňavými  medovníčkami od pani 

Beňovej a Chovanovej. Tvorivé diel-

ničky sú veľmi obľúbené a  čas pri 

dobrej vôni detského punču (pripra-

vila pani zástupkyňa Katka Tuhár-

ska a ekonómka Monika Lipovská) 

a  vianočných koledách plynie ako-

si rýchlejšie. Ani sa deti nenazda-

li a  z  literárno-dramatického od-

boru sa už do koncertnej sály blížil 

sv. Mikuláš (Samuel Balžanka). Po 

piesni „Mikulášku, dobrý strýčku“ na 

privítanie už po druhý rok pozdra-

vil deti i  rodičov. Keď zaujal svoje 

miesto v  kresle, vypočul si pestrú 

ponuku hudobných a tanečných čí-

siel našich mladších i  starších žia-

kov, ktoré postupne predstavovala 

pani učiteľka Terezka Beňová. Roz-

tomilí boli žiaci prípravného a prvé-

ho ročníka tanečného odboru, kto-

rí moderným tančekom „Mikulášky 

a  Rudolf“ na hudbu „Vánoce, Vánoce 

přichádzejí“ rozveselili každú tvár. 

Pani učiteľka Ivka Beňová pripravila 

a vyobliekala do programu i detičky 

1.,2.a 3. ročníka TO, ktorí v moder-

nom tanci na hudbu „Jingle Bells“ 

priniesli tému „Vianočného stromče-

ka“ . Taký ten naozajstný, voňavý, 

ľudovo vyzdobený stromček krášlil 

a krášli vstupnú halu. Za vôňu čeči-

ny, ktorá zdobí budovu ZUŠ aj zvon-

ka a nádherný strom ďakujeme na-

šim dobrým priateľom z Mestských 

lesov Jurajovi Lulákovi a  Ervínovi 

Kissovi. V preplnenej sále sa strie-

dali klavírne, fl autové, gitarové, 

keyboardové  a akordeónové čís-

la. Textom piesne „Anjel vedľa anje-

líčka, od spevu im žiaria líčka“ začala 

„Vianočná abeceda“ v  podaní žiakov 

speváckych tried p. učiteľky Cho-

vanovej, Ďuricovej a Weisovej. An-

jeli v bielo-strieborných pelerínach 

postupne predstupovali s  písmen-

kami abecedy v pásme, ktoré hud-

bou i slovom približuje „narode-

nie Jezuliatka“. Písmenká abecedy 

striedali koledy a  vianočné piesne 

v podaní oduševnených speváčikov 

i šikovných inštrumentalistov a sr-

dečné básne najmenších detí lite-

rárno-dramatického odboru. (pod-

robný program na stránke školy 

www.zusbanskastiavnica.edupage.

org).  Záver patril dychovým a slá-

čikovým komorným zoskupeniam 

s  anglickými koledami „Got rest 

you Merry Gentlemen“ sa predstavi-

li fl autistky (pripravila Zuzka Ko-

várová) a  s  koledami „Carol of the 

Bells“ a „White Christmas“ zas šikovní 

huslisti (pripravil Juraj Janiczek).  

K správnej atmosfére patrila aj vý-

borná kapustnica, ktorú vo veľkom 

kotle (zapožičanom z farského úra-

du- ďakujeme)ako skúsený šéfku-

chár pripravil a  dochutil náš pán 

učiteľ Aleš Turčan. I vďaka podpore 

Rady rodičov pri ZUŠ mohli po pek-

ných výkonoch dostať žiaci od sv. 

Mikuláša čokoládky a  všetci cukrí-

ky a mandarínky. Chutnou kapust-

nicou nepohrdli ani žiaci, rodičia 

a páni učitelia.   Všetkým, čo prispe-

li k  príjemnej atmosfére „Mikuláš-

skeho popoludnia“ ďakujeme a verím, 

že kus dobrého posolstva a pohos-

tinnosti, dobrej vôle a radosti sme si 

zo ZUŠ odniesli aj domov.

Irena Chovanová

Mikulášske popoludnie v ZUŠ

Deti z literárno-dramatického odboru ZUŠ  foto Archív ZUŠ

Poďakovanie
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici ďa-

kuje všetkým sponzorom a darcom, 

ktorí fi nančne, vecnými darmi, 2% 

z daní a pod. prispeli k úspešnému 

pôsobeniu zväzu, jeho bohatej a pes-

trej činnosti počas celého roku 2017. 

Ďakujeme aj vedeniu ZŠ. J. Horáka 

za dlhoročné bezplatné a ochotné 

zapožičiavanie športového náradia 

potrebného pri organizovaní na-

šich športových dní. Prajeme Vám 

všetkým, zároveň aj našim členom 

a priaznivcom v novom roku 2018 

veľa zdravia, osobných aj pracov-

ných úspechov a krásnych dní.

A. Peťková, predsedkyňa ZO, 

I. Madara, predseda OC 

s výbormi

Futbal
Posledné zápasy v  tomto kalen-

dárnom roku odohrali naši mlá-

dežníci na turnaji v  Lučenci, kde 

najprv v prvý decembrový víkend 

U15 skončila na peknom 5.mies-

te. O týždeň neskôr taktiež v Lu-

čenci na turnaji skončila U14 na 

8.mieste. FK Sitno Banská Štiav-

nica sa chce týmto poďakovať za 

fi nančnú podporu Mestu Banská 

Štiavnica, bez ktorého by činnosť 

klubu nemohla fungovať.

Ľubomír Barák, Predseda FK Sitno
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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

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

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.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

0800 800 810
TAXI

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 

INZERCIA

INZERCIA

V šamorínskom x-bionic® 

sphere sa v nedeľu uskutočnil 

historicky prvý európsky 

atletický šampionát na 

Slovensku, 24. majstrovstvá 

Európy v krose. 

Najúspešnejšia bola Veľká Británia 

s 5 titulmi (bilancia 5 – 0 – 4), pred 

Tureckom (3 – 1 – 3) a Francúzskom 

(2- 2 – 1). Medailu získalo 12 kra-

jín, Slovensko medzi nimi chýbalo. 

Najlepšie umiestenie dosiahla Lu-

cia Janečková (57. v kategórii žien 

do 23 rokov), v seniorských kategó-

riách sa najviac darilo Tiborovi Sa-

hajdovi, bol 59. medzi mužmi. Štar-

tovalo až 579 pretekárov z 35 krajín 

Európy, čo je rekord šampionátov. 

Premiéru si odbil v reprezentačnom 

drese junior Kristián Jánošík, ktorý 

nesklamal a dobehol len sekundu za 

matadorom Matúšom Verbovským, 

ktorý si vylepšil vlaňajšiu pozíciu zo 

šampionátu o 5 priečok. Tréner Pet-

ro bol v realizačnom tíme Slovenska 

a mal na starosti práve juniorov, ke-

ďže za Slovensko štartovali až dvaja 

z jeho skupiny ŠK Atléti BS.

Vyjadrenie šéftrénera atletiky 

Martina Pupiša: „Verím, že rozum-

nejší si z vystúpenia v Šamoríne vezmú 

ponaučenie. Viacerí mi po pretekoch 

vraveli, že šanca popasovať 

sa s Európou je pre nich veľ-

ká motivácia do budúcnosti. 

Musia sa zbaviť pocitu, že 

ak vyhrajú nejaké dedinské 

bežecké preteky, sú divže 

nie najlepší na svete. Šamo-

rínske majstrovstvá Európy 

nastavili každému reálne 

zrkadlo, najmä pre mladých 

to bola dobrá škola,“ pripo-

mína šéftréner.

Juniori (6,28 km, 109 

štartujúcich): 1. Ja-

kob Ingebrigtsen (Nór.) 

18:39, 2. Ramazan Bar-

baros (Tur.) 18:41, 3. 

Louis Gilavert 18:45, 4. Khelaf (oba-

ja Fr.) 18:47, 5. M. González (Šp.) 

18:48, 6. Garcea (Rum.) 18:48,... 

82. Miroslav Borovka 20:23, 87. 

Matúš Verbovský 20:32, 89. Kristi-

án Jánošík 20:33, 94. Jakub Kopiar 

(všetci SR) 20:45.

RP

Majstrovstvá Európy v krose 
aj s členmi  ŠK Atléti BS

Majstrovstiev sa zúčastnilo 

spolu 47 klubov. 

Z našich plavcov z klubu PKBS mali 

tú česť plávať v špičke svojej veko-

vej kategórie Patrik Maruniak a Ni-

colas Harčár.

Prinášame výsledky:

Harčár Nicolas (2006) - 23. 50m VS 

- 33.49; 22. 100m VS - 1:12.94; 20. 

200m VS - 2:41.01;  21. 200m Z - 

3:06.86; 6. 100m M - 1:20.31; 7. 

200m M - 3:10.00; 20. 100m PP - 

1:25.04;

Maruniak Patrik (2006) - 27. 50m 

VS - 33.69; 19. 200m VS - 2:40.86; 

12. 100m P - 1:33.58; 15. 200m P - 

3:24.53; 14. 200m PP – 3:00.36.

Legenda: P-prsia, M-motýľ, VS- 

voľný spôsob, Z- znak, PP- poloho-

vé preteky

PKBS

Zimné M-SR
mladších žiakov sa uskutočnili 1. - 3. decembra 2017 v Šamoríne

KNIHY  O  BANSKEJ  ŠTIAVNICI  –  VIANOCE  2017

Internetové kníhkupectvo www.book4you.sk
Potešte svojich blízkych krásnymi a hodnotnými darčekmi - knihami za akciové vianočné ceny

-40% na všetky knihy o Banskej Štiavnici v odporúčaných cenách uvedených na webstránke: www.book4you.sk
Do objednávky v internetovom kníhkupectve www.book4you.sk uveďte heslo: „VIANOCE s AB ART press“

*akcia sa nevzťahuje na titul Banská Štiavnica v našich spomienkach 2, *akcia platí do vypredania zásob, * zľavy sa nesčítavajú
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Predám 2-izbový slnečný byt s 

krásnym výhľadom na mesto v BŠ, 

cena 48 000 eur, pri rýchlom jedna-

ní dohoda možná, tel.č.: 0904 334 

910

 Dám do prenájmu rýchloob-

čerstvenie na Ul. dolná 6/A, príp. 

priestor na inú podnikateľskú čin-

nosť, kontakt: 0915 655 790

  Kúpim 1-izbový byt alebo malý 

rodinný domček, tel.č.: 0940 769 

378

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk.

  Poskytnem fi nančnú odmenu za 

info o krádeži náradia z dodávky a 

OMV pod Kalváriou, kontakt: 0940 

870 762

reality

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

NEMECKÝ JAZYK, 
RUSKÝ JAZYK

Pre začiatočníkov, pokročilých, 
deti, mládež, dospelých

PONÚKAME:
• všeobecné kurzy individuálne
• všeobecné kurzy skupinové
• individuálne vyučovanie so 
 špecifi ckým zameraním (napr. 
 nemčina pre opatrovateľky)
• doučovanie
• príprava na maturitné skúšky
• poradenstvo a konzultácie
• preklady
• sprostredkovanie jazykových 
 pobytov
• výlety a exkurzie
• tematické večery

KONTAKT: 0911 132044

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!


