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INZERCIA

Mnohí Štiavničania a obyva-

telia isto zaregistrovali 

rekonštrukčné práce   

na Vodnej nádrži Klinger. 

Z tohto dôvodu sme oslovili ho-

vorcu Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., ktorý spravu-

je vodné nádrže (tajchy) so sídlom 

v Banskej Štiavnici, Mgr. Pavla Ma-

chavu, aby nám prezradil viac:

„Koncom novembra začal SVP, š.p. s 

opravou mnícha na VN Klinger. Práce 

sa týkajú výmeny vandalmi poškodené-

ho (a posprejovaného) opláštenia mní-

cha a výmeny zatekajúcej strešnej kry-

tiny – prehnitý drevený šindeľ. Skelet 

mnícha, krov a podmurovanie ostane 

bezo zmeny. Opravu sme ohlásili aj na 

pamiatkovom úrade. Po oprave ostane 

vizuálne aj priestorové riešenie zacho-

vané. Zrealizujeme tesárske práce a po 

ich ukončení budeme aplikovať povrcho-

vý náter. Rekonštrukčné práce by mali 

byť dokončené v priebehu tohto týždňa, 

podľa klimatických podmienok.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Práce na rekonštrukcii Ulice 

8. mája boli pozastavené pre 

trvalú nepriazeň počasia, ale 

bude sa pokračovať v roku 

2017.

Mesto Banská Štiavnica v zmys-

le zmluvy začalo s realizáciou diela 

„Banská Štiavnica - rekonštrukcia Ul.8. 

mája, Komunikácia – asfaltovanie“.

Predmetom rekonštrukcie je oprava 

asfaltového povrchu ulice 8. mája v 

Banskej Štiavnici.

Nakoľko ulica má nerovný a znač-

ne hrboľatý asfaltový povrch, musí 

sa pristúpiť k jej preasfaltovaniu. 

Súčasný asfaltový povrch je polo-

žený len v šírke cca 3,0m. Preto 

bude potrebné ulicu rozšíriť v ce-

lej dĺžke na šírku 4m. Šírka komu-

nikácie je podmienená hranicou 

jestvujúcej zástavby. Priečny sklon 

sa nebude meniť a zachová sa pô-

vodný. Pri novom riešení sa uro-

bia odkopy na jednej strane krajni-

ce, zasype sa frakciami štrkodrvy a 

zhutní sa. 

Oprava mnícha na Klingeri

Práce na rekonštrukcii Ulice 8. mája 
budú pokračovať  v roku 2017

Kladenie šindľov na strechu mnícha  foto Archív SVP, š.p.


3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Drevené divadlo Bratislava:

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

Vianočná súťaž ŠNianočná súťaž ŠN
Milí naši čitatelia!

ŠN pripravili pre Vás opäť Vianoč-

nú súťaž o vecné ceny. Súťaž pozo-

stáva z 3 kôl. Vašou úlohou je správ-

ne odpovedať na všetky 3 súťažné 

otázky a odpovede spolu so súťaž-

nými kupónmi nám treba zaslať 

do redakcie, príp. vhodiť do schrá-

nok v  termíne do 20.12.2016. 

10 šťastných výhercov vyžrebu-

jeme a ich mená zverejníme v po-

slednom tohtoročnom čísle ŠN vo 

štvrtok 22.12.2016. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

3. kolo: Súťažné otázky:

A) Z  ktorého roku pochádza 1.pí-

somná zmienka o stavaní a zdobení 

vianočného stromčeka?

B) Ako sa volá najznámejšia vianoč-

ná pieseň, ktorá vznikla v Rakúsku 

v meste Obendorf, v roku 1818?

ŠN

Správna odpoveď:
A)

B)

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3
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z programu
primátorky

12. 12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na 37. zasadnutí Zastu-

piteľstva Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja, kto-

ré sa konalo v  Hontianskych 

Nemciach.

13.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie so zástupcom Auto-

motoklubu Baník z  Handlo-

vej k podujatiu Medzinárodná 

mototuristická súťaž BANÍC-

KA RALLYE.

  Príprava podkladov pre projek-

ty na získanie fi nančných pro-

striedkov z Ministerstva kultú-

ry SR.

 Účasť na pracovnom stretnu-

tí so zamestnancami na úseku 

sociálnych služieb.

14.12.

 Účasť na mimoriadnom val-

nom zhromaždení spoločnos-

ti Nemocnica Banská Štiavni-

ca, a.s.

 Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

15.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie so zástupcami KPÚ Ban-

ská Bystrica a  SVP, š.p., k  taj-

chom.

 Účasť na pracovnom stretnu-

tí spojenom s prezentáciou 

legislatívnych povinnos-

tí vyplývajúcich zo zákona 

o  eGovernmente a  riešenia IS 

DCOM.

16.12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie podkladov pre prípra-

vu projektov.

 Občianske obrady – sobáš.

 Účasť na posedení so zamest-

nancami Mestského úradu 

v Banskej Štiavnici.

17.12.

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje oby-

vateľom a  návštevníkom mesta 

Banská Štiavnica, že na základe 

žiadostí našich zákazníkov sú od 

6.12.2016 zmenené otváracie 

hodiny pre saunu.

Sauna bude pre verejnosť otvore-

ná v utorok, stredu, štvrtok a pia-

tok od 13:00 hod.

Otváracie hodiny pre plavecký ba-

zén ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Oznámenie
Pozor, pozor! Všetkým obča-

nom Banskej Štiavnice a  okoli-

tých obcí sa na známosť dáva, že 

21.12.2016 od 16:00 do 20:00 

sa v  budove Gymnázia Andreja 

Kmeťa v Banskej Štiavnici usku-

toční School fair – menší vianoč-

ný trh, kde budete mať jedinečnú 

príležitosť zakúpiť si aj študent-

mi zhotovené výrobky a  mnoho 

iných zaujímavých predmetov – 

od kníh až po chutné medovníč-

ky. O teplé občerstvenie a nápoje 

bude postarané. Tešíme sa na Vás!

T. Betáková, N. Múčková, 

GAK BŠ

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

vás pozýva na slávnostné odhale-

nie pamätnej tabule PhDr. Joze-

fovi Vozárovi, DrSc. (1926-2010), 

ktoré sa uskutoční 29. decembra 

2016 (štvrtok) o  15,00 hod vo 

vestibule Slovenského banského 

archívu v Banskej Štiavnici. Účasť 

v baníckej a inej uniforme je víta-

ná! S pozdravom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa

predseda spolku

Ako sme už niekoľkokrát aj 

v predchádzajúcich období 

informovali prostredníctvom 

Štiavnických novín,  Mesto 

Banská Štiavnica zaregistro-

valo v roku 2016 existujúci 

Rómsky klub v lokalite 

Šobov v registri poskytova-

teľov sociálnych služieb na 

Úrade Banskobystrického 

samosprávneho kraja ako 

Komunitné centrum. 

Uvedená registrácia bola veľmi dô-

ležitá a  potrebná, nakoľko nám 

umožňuje zapojiť sa aj do Národ-

ných projektov a zabezpečiť tak 

prevádzku komunitného centra na 

dlhšie obdobie.

V  septembri tohto roka poda-

lo Mesto Banská Štiavnica žiadosť 

o zapojenie sa do Národného pro-

jektu Podpora vybraných sociál-

nych služieb krízovej intervencie 

na komunitnej úrovni, ktorý bol 

vyhlásený Implementačnou agen-

túrou MPSVaR SR. Odborným 

schválením podanej žiadosti bolo 

Mesto Banská Štiavnica vybrané 

ako úspešný uchádzač. V týchto 

dňoch nám bola doručená zmluva 

o spolupráci medzi Mestom Ban-

ská Štiavnica ako poskytovateľom 

Komunitného centra a Implemen-

tačnou agentúrou  MPSVaR SR, po 

účinnosti ktorej sa začne s imple-

mentáciou uvedeného projektu.

V rámci tohto projektu je umožne-

né zamestnať troch pracovníkov 

Komunitného centra, na ktorých 

IA MPSVaR bude Mestu Banská 

Štiavnica po podpise zmluvy a po 

úspešnom ukončení výberových 

konaní a splnení podmienok uve-

dených v zmluve, poskytovať fi -

nančné prostriedky vo forme trans-

feru na mzdy a iné náklady spojené 

s uzatvorením pracovného pomeru 

týchto zamestnancov. Taktiež pri 

splnení podmienok budú fi nančné 

prostriedky poskytnuté aj na po-

krytie nákladov pre prácu s cieľo-

vou skupinou.

Pri obsadzovaní všetkých troch 

pracovných miest v rámci Národ-

ného projektu bude vyhlásené vý-

berové konanie, ktoré bude včas 

zverejnené v Štiavnických novi-

nách, aj na internetovej stránke 

mesta. Projekt bude trvať do ter-

mínu 30.6.2019. O ďalšom priebe-

hu projektu Vás budeme priebežne 

informovať.

Eva Gregáňová, MsÚ

Komunitné centrum 
na Šobove bude zapojené do Národného projektu

Zberný dvor Mesta Banská 

Štiavnica, ktorý sa nachádza 

na Ul. antolská 46, oproti 

čističke odpadových vôd 

smerom na Sv. Anton je 

otvorený cez pracovné dni od 

6.00 do 18.00 hod. a v sobotu 

od 8.00 do 12.00 hod.

Občania mesta sem môžu priniesť 

komunálny odpad – vytriedený aj 

zmesový a taktiež drobný stavebný 

odpad, ktorý je spoplatnený zvlášť 

podľa množstva.

Cez vianočné sviatky bude zber-

ný dvor otvorený nasledovne:

- 23.12.2016 (piatok) od 6.00 do 

18.00

- 24.12.2016 (sobota) zatvorené

- 26.12.2016 (pondelok) zatvorené

- 27.12.-30.12.2016 od 6.00 do 

14.00

- 31.12.2016 (sobota) zatvorené

- 02.01.-05.01.2017 od 6.00 do 

18.00

- 06.01.2017 (piatok) zatvorené

- 07.01.2017 (sobota) od 8.00 do 

12.00

Ďakujeme, že triedite a  prajeme 

krásne bezodpadové Vianoce.

Miloš Veverka, Technické služby, 

m.p. Banská Štiavnica

Zberný dvor cez sviatky

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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ponuka
práce

Ďalšou vrstvou krajnice 

je cementom stmelená zmes a asfal-

tobetón.

Rekonštrukciou sa zhotoví jedno-

liata pokládka asfaltu fi nišerom. 

Cesta je spádovaná do jednej strany, 

ale nájdu sa aj úseky obojstranného 

spádovania. Takmer na celej ploche 

bude potrebné zhotoviť zrovnávku 

z asfaltobetónu. Na celú plochu sa 

nanesie disperzný asfaltový postrek 

na súčasnú plochu. Celoplošnú vrs-

tvu asfaltu bude následne prevede-

ná v hrúbke 50mm z asfaltobetónu. 

Celý úsek cesty má dĺžku 420m. Cca 

v jednej polovici dĺžky komunikácie 

(215m) je odvodňovací betónový 

žľab z betónových tvaroviek. Žľab 

nie je v dobrom stave a je hlbší. V 

celom pôvodnom úseku sa vymení 

za nový plytký (5 cm) z betónových 

tvaroviek oblých. Zaústenie žľabov 

zostáva pôvodné. V komunikácii je 

uložená kanalizácia s kanalizačný-

mi šachtami a liatinovými poklo-

pmi. Tieto bude potrebné odbúrať 

a zdvihnúť na novú niveletu cesty. 

Opraví sa existujúca oceľová prieč-

na mreža cez komunikáciu a prispô-

sobí sa novej nivelete cesty.

Ukončenie prác bude z dôvodu trva-

lo nepriaznivých klimatických pod-

mienok v období druhého štvrťroka 

2017. Cena za zhotovenie Diela vrá-

tane DPH je 53.311,14,-EUR. Rea-

lizátorom rekonštrukcie Ul. 8. mája 

je fi rma Combin Banská Štiavnica, 

s.r.o., Banská Štiavnica. 

MsÚ

�1.str.

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje 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: 2.12.2016, 

ukončenie predkladania návr-

hov 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 záujemco-

via môžu vyzdvihnúť na Mestskom 

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 ta-

buli mesta a  na www.banskastiav-

nica.sk. 

MsÚ

Práce na rekonštrukcii Ulice 8. mája 
budú pokračovať  v roku 2017

Ministerstvo kultúry spolu 

s partnermi Slovenským 

plynárenským priemyslom, 

a.s. (SPP) a Nadáciou SPP 

dnes na slávnostnom podujatí 

vo Dvorane MK SR vyhlásilo 

výsledky 11. ročníka súťaže 

Fénix – Kultúrna pamiatka 

roka 2015.

Do súťaže sa v  tomto roku prihlá-

silo 15 projektov. Odborná porota 

z nich do ďalšieho hodnotenia no-

minovala 11 a rozhodla o  udelení 

cien Fénix a čestných uznaní takto:

Laureátmi ceny Fénix – Kultúrna 

pamiatka roka 2015 sa stali:

- mesto Lučenec za komplexnú ob-

novu a  reštaurovanie neologickej 

synagógy v Lučenci,

- obec Dechtice za komplexnú sta-

vebnú obnovu a reštaurovanie rím-

skokatolíckeho Kostola všetkých 

svätých v Dechticiach,

- Eugen Coplák s manželkou Ľudmilou 

za komplexnú obnovu Baníckeho domu 

v Štiavnických Baniach,

- Kaštieľ Gbeľany, s. r. o. za kom-

plexnú stavebnú obnovu a  reštau-

rovanie Majláthovského kaštieľa 

v Gbeľanoch.

Čestné uznanie v súťaži získali:

- starosta obce Trnavá Hora Pavol 

Kravec za osobný prínos a  výraz-

nú fi nančnú podporu komplexnej 

obnovy a kolektív reštaurátorov za 

precízne prevedené reštaurovanie 

interiéru rímskokatolíckeho Kos-

tola v sv. Jána Nepomuckého Trna-

vej Hore,

- Roman Fečík za osobný prínos a citli-

vú obnovu meštianskeho domu na Aka-

demickej ulici 15 v Banskej Štiavnici,

- Nodari Giorgadze za veľkolepú 

komplexnú obnovu a reštaurovanie 

Balassovského kaštieľa v Orlovom, 

- Pavol Kozáčik za osobnú iniciatívu 

a fi nančnú podporu komplexnej ob-

novy a  reštaurovania rímskokato-

líckeho Kostola Najsvätejšej Trojice 

v Hornej Lehote.

Popri hlavnej súťaži vyhlásilo SPP 

spolu s Nadáciou SPP – dlhodo-

bým partnerom dotačného progra-

mu Obnovme si svoj dom aj tretí 

ročník súťaže Najkrajšia obnovená 

pamiatka. O víťazovi rozhodlo hla-

sovanie širokej verejnosti na face-

bookovej stránke SPP. Sošku „LIKE“ 

a titul Najkrajšia obnovená pamiat-

ka roka 2015 získalo mesto Lučenec 

za komplexnú obnovu a reštaurova-

nie neologickej synagógy v Lučenci.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka 

roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry 

SR, SPP a Nadácia SPP. Jej poslaním 

je podporovať zodpovedný prístup 

vlastníkov národných kultúrnych 

pamiatok a predstaviteľov miest 

a obcí k ochrane kultúrneho dedič-

stva Slovenska. Prihlásené projekty 

hodnotí odborná porota zložená zo 

zástupcov ministerstva kultúry; Pa-

miatkového úradu SR; SPP; Nadácie 

SPP; spoločného nominanta Nadá-

cie SPP a SPP; Fakulty architektúry 

STU; Komory architektov; Komory 

reštaurátorov a Združenia historic-

kých miest a obcí SR. Súčasťou hod-

notenia nominovaných pamiatok 

je aj osobná obhliadka. Partnerom 

súťaže je Združenie historických 

miest a obcí SR.

Cenu Kultúrna pamiatka roka sym-

bolizuje bronzová socha bájneho 

vtáka Fénixa a  spolu s  ňou dostá-

va každý víťaz  od partnera súťaže 

Nadácie SPP fi nančný šek vo výške 

8300 eur.

Katarína Gáliková,

referát styku s médiami MK SR

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015

Obchodná verejná súťaž

1. Automechanik, Durpal – Mi-

loš Ďurica, s.r.o, Exnára 11, Ban-

ská Štiavnica, p. Psotná, tel: 

0456913278, 0903510953, e-ma-

il: durpal@bsnet.sk, SO – 1VPM, 

nástup ihneď

2. Čalúnnik (okrem umeleckého), 

SO, USO – 1VPM; Šička, SO, USO 

– 1VPM; Sedačky, s.r.o., Tabaková 

1, Banská Štiavnica, p. Zvrškovec, 

tel.: 0903405900, e-mail: sedac-

ky@sedacky.com, nástup: ihneď

3. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská 

Štiavnica, e-mail: divnapani@div-

napani.sk, SO, USO – 2 VPM, ná-

stup ihneď

4. Kuchár/ka, SO, USO  – 1 VPM; 

Čašník, servírka, SOU, USO  – 2 

VPM; Erb – Eduard Rada Brewe-

ries, s.r.o., Novozámocká 2, Ban-

ská Štiavnica, Ing. Siváková, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.siva-

kova@pivovarerb.sk, nástup ihneď

5. Čašník/čka – obsluha hotelo-

vých hostí, Topky s.r.o., Počú-

vadlo 199, Ing. Makovínyová, tel.: 

0905812761, SO, USO – 2 VPM, 

nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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Betlehem haviarov, pán Peter 

Chovan a G. Agricola

Oživená história doslova na dlani. 

Krásny žánrový obrázok Banskej 

Štiavnice v  takpovediac netradič-

nom drevenom rúchu. 3D inštalácia 

a predsa výsostne historická. Výbor-

ný nápad a ešte nápaditejšie preve-

denie. Lákadlo pre turistov, ktoré 

môžete bez obáv ukázať svojim via-

nočným hosťom. Budú očarene stáť 

a  žasnúť. Taký je banskoštiavnický 

Betlehem.

Téma klasických drevených Betle-

hemov je každému všeobecne zná-

ma. Avšak banskoštiavnický Betle-

hem, ktorý je umiestnený v  dvore 

starej Pražovne, priamo v  samom 

srdci mesta, a  ktorý právom patrí 

medzi novodobé turistické atrakcie 

Banskej Štiavnice, má však aj svoj 

ďalší rozmer. Je predovšetkým vy-

nikajúcou drevenou maketou mes-

ta, zobrazujúc jeho industriálne 

banícke historické obdobie, keď ha-

viari pracovali predovšetkým s dre-

vom, kameňom, vodou a ohňom. 

Obsahuje verné makety meštian-

skych palácov, kostolov, banských 

stavieb, zámkov, je v  ňom zakom-

ponovaný aj kompletný Trotuart. 

Nájdete tu modely gáplov - skutoč-

ných živých motorov tej doby, mo-

dely stúp – dômyselných drviacich 

zariadení, interiérov banských šácht 

a štôlní, vodočerpacích strojov, ťaž-

ných vrátkov, ale aj bývalého mest-

ského opevnenia, fortifi kačných 

stavieb, či dielničiek remeselníkov, 

nechýbajú drevené jedle a  smreky 

majestátne obklopujúce celé mesto 

a  okolité bane. Všetko je zasadené 

do kamenného prostredia, vytvore-

ného samozrejme tiež z dreva. Väč-

šina modelov banských strojov je 

pohyblivá, haviari tu krútia vrátka-

mi, koníky v gáploch ťahajú lanové 

bubny, vedrá s  podzemnou vodou 

stúpajú na povrch, stupy pravidelne 

udierajú, baníci ručne rúbu kameň, 

či behajú s košmi plnými jarcu, vod-

né kolesa veselo klepocú. Upúta vás 

hupcuk, šlamovňa, šmikňa, hun-

tíky, fi lhort... Škola starej banskej 

terminológie, všakže. Všetky ban-

ské stroje a samotné štôlne, šachty 

a obzory sú umiestnené symbolicky 

akoby pod mestom, v jeho striebro-

nosnom kamennom podloží.

Uvidíte tu aj postavičky útočiacich 

tureckých vojakov, či štiavnických 

udatných obrancov, mešťanov v do-

bových kostýmoch, mestom kľučku-

je Salamandrový sprievod už trochu 

z inej neskoršej doby, na kalvársku 

horu putujú kajúcnici. Sú tu kon-

ské povozy, koníky nesúce na svo-

jich chrbtoch vyťaženú rudu, banskí 

tesári, stavitelia, murári, hudobníci, 

strážcovia, žoldnieri, zabávajúci sa 

haviari, banskí technici, mešťania. 

Panoptikum mestskej baníckej his-

tórie. Betlehem stále nie je dokon-

čený, je to živé, nepretržite sa rozví-

jajúce dielo. Nateraz ponúka okolo 

1000 fi gúrok, z  toho 400 pohybli-

vých.

Figúrky baníkov sú realizované pod-

ľa nákresov z vynikajúcej stredove-

kej knihy Georgiusa Agricolu: De re 

Metallica libri XII. Všetko je do de-

tailov premyslené, najprv nakres-

lené a  potom vyrezané z  lipového, 

čerešňového a  orechového dreva. 

Autorom koncepcie, námetu a di-

zajnu celého výnimočného po-

hyblivého zariadenia je Ing. arch. 

Peter Chovan. Túto rezbársku prá-

cu dokonca začal aj sám realizovať. 

Pomáhal mu a stále pomáha jeho sy-

novec. Pri maketách stavieb asisto-

vali Bc. Michal Votýpka a Ing. Mar-

tin Bajo. V  súčasnosti je Betlehem 

dlhý 22 metrov, široký 2,5 a  vyso-

ký 3 metre. Autori banskoštiavnic-

kého Betlehemu nadväzujú na staré 

tradície rezbárstva v  okolí Banskej 

Štiavnice. Na neďalekom Piargu do-

konca svojho času pôsobila aj rez-

bárska škola. Drevené betlehemy 

boli takmer v  každom haviarskom 

dome.

Jedny Vianoce strávil tento Bet-

lehem aj na cestách, bol na sveto-

vej výstave Betlehemov vo Fran-

cúzsku. Túto zimu plánuje zostať 

doma a urobiť radosť návštevní-

kom mesta aj domácim. 

Peter Danáš

Pestrofarebná mozaika dobrých služieb 
pre návštevníkov mesta – II.

Svetoznámy banskoštiavnický Betlehem  foto Archív autora 

Naše každoročné stretnutie so 

svätým Mikulášom sa v našom 

zariadení sociálnych služieb 

nezaobídu bez vzrušeného 

očakávania, kultúrneho 

programu a predovšetkým 

dobrej nálady. 

Tak tomu bolo i v tomto roku. Opäť 

si k nám našiel cestu spolu so svo-

jím spoločníkom čertom. Obdare-

ní balíčkami a  dobrým slovom za 

všetkých našich klientov sa touto 

cestou chceme poďakovať pánu Mi-

roslavovi Kyjovskému za jeho po-

zornosť a  čas a  tešíme sa dovide-

nia o rok!

Andrea Kočalková

Dobrá nálada 
s Mikulášom v DSS pri SČK v Banskej Štiavnici

Adventný 
koncert
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ban-

skej Štiavnici, Hudobná a umelecká 

akadémia Jána Albrechta a spevokol 

Štiavničan Vás pozývajú na Advent-

ný koncert, ktorý sa uskutoční vo 

štvrtok 15.12.2016 o 17:00 hod. 

v Evanjelickom kostole na Radnič-

nom námestí 13 v Banskej Štiavni-

ci. Účinkujúci: Chan Yuk Fan – gi-

tara, Jozef Čuban – gitara, Klaudia 

Vašinová – spev (študenti HUAJA) a 

spevokol Štiavničan. Na Vašu účasť 

sa tešia                                 organizátori

Zámer predaja 
majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 

23/2016. Predmet predaja:

Rodinný dom, súp. č. 326, postave-

ný na pozemku par. č. C KN 3421/1 

a pozemky:

- par. č. C KN 3421/1, vo výmere 

372m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 3421/3, vo výmere 

29m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 3421/4, vo výmere 

97m2, zastavané plochy a nádvoria

Nehnuteľnosti sú vedené v  KN na 

Okresnom úrade odbore katastrál-

nom v Banskej Štiavnici na LV č. 1, 

pre okres Banská Štiavnica, pre obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiav-

nica, pre vlastnícka Mesto Banská 

Štiavnica v celosti.

Jedná sa o  majetok, ktorý je pre 

Mesto Banská Štiavnica nadbytočný 

a neupotrebiteľný.

Spôsob predaja je zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk.

Bližšie informácie k zámeru preda-

ja majetku Vám v  prípade záujmu 

poskytneme na Mestskom úrade 

v  Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk.                                 MsÚ

Klienti DSS pri SČK s Mikulášom  foto Archív autora



5
číslo 45 • 15. december 2016

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Začiatkom decembra to už zo 

všetkých strán začína dýchať 

Vianocami. 

Mestá sa začínajú odievať do svoj-

ho krásneho vianočného šatu 

a červený bradatý deduško na sa-

niach ťahaných sobmi obdarúva 

deti sladkými dobrotami.

Mikuláš, ten ozajstný, zavítal aj 

do našej školy, aby odmenil všetky 

deti, ktoré boli dobré a po celý rok 

poslúchali. A neprišiel sám. Privie-

dol si so sebou čerta, ktorý si neza-

budol každého preveriť.

V  programe, ktorý moderovali 

naši moderátori televízneho spra-

vodajstva Bohuš Bartoš, Viktória 

Šavoltová a Patrik Šarkozi sme sa 

ocitli na vianočných trhoch, v roz-

právke o  kozliatkach,  odzneli aj 

básničky, pesničky a nechýbal ani 

tanček.

Aj napriek svojim ťažkostiam naše 

deti zvládli svoj program bravúr-

ne a  ukázali všetkým, že aj v  ich 

srdiečkach a  očkách sa skrýva 

úprimná radosť.

Touto cestou sa chcem za nás všet-

kých a  hlavne za deti poďakovať 

Mikulášovi - p. Madarovi a čerto-

vi - p. Osvaldovi za príjemný deň 

a popriať im v ich úžasnom posla-

ní veľa príjemných zážitkov a hlav-

ne zdravia, aby aj v ďalšom období 

rozsvecovali  detské očká.

Kosecová Jarmila

Mikuláš s čertom zavítali aj do ŠZŠ

Čert preveril všetky deti  foto Archív ŠZŠ

Keď sme sa pred rokom 

prihlásili ako dobrovoľníci do 

kampane Tesco - Potravinová 

zbierka pre ľudí v núdzi, 

netušili sme, akú obrovskú 

lavínu emócií na seba 

spúšťame. 

Ale je to lavína požehnaná. Lavína, 

ktorá dáva do pohybu dobro,  na-

baľuje ľudskosť, otriasa smút-

kom a bolesťou z osamelosti, laví-

na, ktorá dokáže rozvíriť nádej a 

do hĺbky srdca zasiahne tých šťast-

nejších, ktorí sú schopní pomáhať, 

aj tých, ktorí so slzami v očiach po-

cítia ich lásku a opäť v ňu uveria.

Ako sme vás už informovali, počas 

tohtoročnej potravinovej zbier-

ky sa v našom banskoštiavnickom 

Tescu vyzbieralo 655,6 kg tovaru v 

hodnote 988,46 eur. Je to o 100 kg 

viac ako pred rokom. Ešte raz sr-

dečne ďakujeme všetkým štedrým 

a šľachetným darcom, ústretovým 

zamestnancom predajne Tesco 

Banská Štiavnica, ako aj 14 dobro-

voľníkom z ECAV v Banskej Štiav-

nici, ktorí na zbierke ochotne spo-

lupracovali.

Darované potraviny a  hygienic-

ké potreby boli zhromaždené 

v priestoroch za evanjelickým kos-

tolom a 29.novembra boli podľa 

jednotlivých žiadostí roztriedené, 

zabalené a pripravené na cestu k 

rodinám i  osamotene žijúcim ľu-

ďom, ktorí sa ocitli v ťažkej život-

nej situácii. S rozvozom sme začali 

na Mikuláša a v dňoch 6.-7. decem-

bra sme doručili celkom 74 zásie-

lok. Mnohé kontakty nám poskytli 

samotní darcovia, okolité obecné 

úrady, sociálne pracovníčky, ale aj 

obyvatelia, ktorí reagovali na so-

ciálnej sieti a ochotne nám pomá-

hali so zisťovaním adries a kontak-

tov. Ak sme pred rokom takýmto 

spôsobom dokázali spoločne ob-

darovať cez 50 domácností, tento 

rok ich bolo viac než 80. Boli to do-

jímavé momenty plné vďačnosti, 

keď ani zrnko darovanej múky ne-

vyšlo nazmar. Čakala na nás veľ-

mi silná emočná lavína osudových 

príbehov, tichej radosti ale aj sĺz 

dojatia. Mnohí ľudia boli potešení 

už len tým, že na nich niekto mys-

lí. Navštívili sme viac než skromné 

domácnosti s  malými deťmi, ľudí 

s podlomeným zdravím, smutných 

dôchodcov, ktorí celý život statoč-

ne pracovali a na sklonku života by 

si zaslúžili oveľa dôstojnejšie pod-

mienky než v akých sme ich našli. 

Dostali sme kontakty od vníma-

vých p. učiteliek z MŠ a ZŠ, ktoré 

nás prosili o pomoc pre svojich žia-

kov, i  jedného skromného stredo-

školáka, ktorý je prakticky odká-

zaný sám na seba. Obdarovali sme 

takmer dve desiatky ľudí bez do-

mova. Mnohí z nich úprimne pri-

znali, že s  vidinou lepšej budúc-

nosti naleteli lákavým pôžičkám, 

podľahli hracím automatom ale-

bo alkoholu. Našou úlohou nebolo 

súdiť, ale pomáhať. Aspoň do takej 

miery, ako nám to sily a prostried-

ky dovoľovali. Svedomie by si mali 

spytovať iní.

Dobro v  ľuďoch nie je načisto 

umŕtvené, iba niekedy spí. Treba 

ho prebúdzať k životu a úžitok sa 

ukáže, tak ako to bolo teraz. Je to 

niečo ako nádej. Nádej učupená na 

samom dne našich duší. Po návra-

te domov sme si uvedomili, akým 

luxusom môže byť vianočka a šál-

ka čaju vo vykúrenej izbe domo-

va. Ako málo toho potrebujeme 

k  šťastiu. Akými zbytočnosťami 

sa neraz práve v  mene šťastných 

a veselých Vianoc obklopujeme. A 

v honbe za ligotavými zbytočnos-

ťami zaniká pravý duchovný odkaz 

Vianoc, ktorým je narodenie Ježi-

ša Krista. Veď malý Ježiško sa na-

rodil chudobným pocestným v jas-

ličkách na slame. Mali len vieru, 

nádej a lásku.

Janka Bernáthová

Dobro v ľuďoch nie je načisto umŕtvené

16.-17.12. Vianočné trhy v  Al-

tmayeri. Penzión Altmayer, Horná 

Roveň

16.12. DJ Rozoberto. Archanjel, 

20:00.

16.12. Koncert v Libresse. Kristína 

Prablesková a Stanislav Počaji. Lib-

resso Caff e, 20:00.

16.12. Expedícia Pražovňa. Pražo-

vňa, 21:00.

17.12. Terra Permonia. Otvorené 

13:00-17:00.

17.12. Divadielko: Čert a Káča. Ja-

zyčnatá a nebojácna Kača sa posta-

ví neprávostiam. Kino Akademik, 

16:00.

17.12. Jasličková slávnosť. 

Stretnutie pri kaplnke a posedenie 

v KD, Ilija, 15:30.

17.12. Spoločný koncert umelcov 

– pedagógov HUAJA a Fakulty mú-

zických umení Akadémie umení 

v B. Bystrici. HUAJA, 17:00.

17.12. Temerjam. Hudobná nádiel-

ka Made in BS. Archanjel, 20:00.

18.12. Belianske vianočné trhy. 

Vianočné trhy, varené víno, punč, 

kapustnica a vianočný program 

detí. Banská Belá, 14:00.

20.12. Vianoce pre zvieratká. Škôl-

kári vyzdobia dobrotami stromček 

pre zvieratká v parku. Kaštieľ vo Sv. 

Antone, 9:00.

20.12. Adventný koncert ZUŠ. Far-

ský kostol, 16:00.

22.12. Farmárska kapustnica. Ar-

chanjel, 17:00.

25.12. Koncert: Cool band trio. Ar-

chanjel, 20:00.

26.12.2016-8.1.2017 Chata A. 

Kmeťa otvorená denne 10:00-

16.00.

26.12. DJ Marcello & Percussions.

Archanjel, 20:00. 

26.12. Tradičná Štefanská zábava.

Hrá skupina Jewel a čaká Vás aj 

tombola. Ilija, 20:00.

26.12. ŠteFUNKská v  Arte. Art 

Cafe, 21:00.

26.12. Štefanská párty. Hudba, ta-

nec, zábava po vianočných sviat-

koch. Cosmopolitan - bowling, 

22:00.

27.-31.12. Terra Permonia. Denne 

13:00-17:00.

27.12. Na Filoménu na Sitne. Kon-

cert kapeli Mi Tri. Chata A. Kmeťa 

na Sitne, 18:00.

28.12. Paradájz Pikčr: Úschovňa.

Vstupné dobrovoľné. Kultúrne 

centrum, 18:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

ZAUJÍMAVOSTI

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 16.12.2016 si pripomí-

name 4. výročie smrti môjho 

milovaného syna Romana 

Labudu, ktorý nás opustil v 

43. roku svojho života. S úc-

tou a láskou na neho v mod-

litbách spomína 

mama a sestra Andrea 

s rodinou

Spomienka

„Odišla si tíško, 

ako odchádza 

deň a v našich 

srdciach ostáva 

spomienka len.“ 

Dňa 1. decembra 2016 

uplynuli 2 roky, čo nás na-

vždy opustila naša drahá 

mamka, starká a prastarká 

Mária SLIACKA. S láskou 

spomína 

dcéra Anka s rodinou

Oznam
Oznamujem bývalým a teraj-

ším baníkom a ich priateľom, že 

27.decembra 2016 sa uskutoční 

naša pravidelná akcia pod názvom 

„Posledné fáranie v roku 2016“. Fá-

ranie sa uskutoční o 15,00 hod. 

do Glanzenberg štôlni a o 16,00 

hod. bude spoločenské posede-

nie u pána Karabellyho, kde bude 

aj malé občerstvenie. Na túto ak-

ciu Vás srdečne pozývam, vstup-

né: dobrá nálada, troška hriaty-

ho a pacherájov. Prajem všetkým 

priateľom a obyvateľom Banskej 

Štiavnici krásne prežitie vianoč-

ných sviatkov a do nového roku 

2017 veľa šťastia, zdravia. Zdar 

boh! 

Anton Greguss

Okresný úrad Banská Štiavnica 

zorganizoval dňa 1. 12. 

2016 výtvarnú súťaž, ktorú 

vyhlásilo Ministerstvo vnútra 

SR: „Ochranárik čísla tiesňo-

vého volania 112 a civilnej 

ochrany“ na tému: „Záchranár 

civilnej ochrany – môj 

kamarát“.

Národný deň 112 ako iniciatíva Slo-

venskej republiky sa uskutočnila po 

štvrtýkrát a prispela k väč-

šej propagácii čísla tiesňo-

vého volania 112. Princí-

pom súťaže je tvorba prác 

detí z materských škôl, zá-

kladných škôl, základných 

umeleckých škôl a  det-

ských domovov. 

V  našom okrese sa do 

súťaže  prihlásili školy:

- Základná škola Jozefa 

Horáka, P. Dobšinského 

17, Banská Štiavnica,

- Základná škola Jozefa 

Kollára, Ludvíka Svobodu 

40, Banská Štiavnica,

- Základná škola s mater-

skou školou Banská Belá 

315,

- Základná škola s mater-

skou školou  Ferdinanda 

Coburga Svätý Anton 47,

- Základná škola s materskou školou  

Prenčov 203.

Do okresného kola bolo celkovo pri-

hlásených 99 výtvarných prác, kto-

ré boli zaradené do 4. súťažných 

kategórií. Vyhodnotenie okresné-

ho kola sa uskutočnilo 1. decembra 

2016 v zasadačke Okresného úradu 

Banská Štiavnica v  rámci Národné-

ho dňa čísla tiesňového volania 112. 

Každé prihlásené dieťa bolo odmene-

né. Z každej kategórie prvé tri víťaz-

né práce boli odmenené vecným ce-

nami, ktoré zabezpečilo Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky. Detská 

porota zostavená so žiakov zúčast-

nených škôl určila podľa jednotlivých 

kategórii nasledovné poradie:

I. kategória – deti materských 

škôl:

l. miesto - Lea Židíková

2. miesto - Laura Ladzianska

3. miesto - Markéta Marušková

II. kategória – deti základných 

škôl prvého stupňa:

1. miesto - Emma Hanesová

2. miesto - Viktória Celderová

3. miesto - Iveta Hanesová

III. kategória – deti základných 

škôl druhého stupňa:

1. miesto – Ján Glézl

2. miesto – Diana Štefanková

3. miesto – Mariana Klátiková

Národné kolo pozostávajúce z  vy-

hodnotenia najlepších prác doruče-

ných z okresných kôl sa uskutoční 

1. marca 2017 pri príležitosti Sveto-

vého dňa civilnej ochrany detskou 

porotou v  okrese Bytča. Osobitné 

poďakovanie patrí všetkým peda-

gógom uvedených škôl, ktorí svo- 

jimi odbornými radami zabezpečili  

prípravu žiakov pri tvorbe výtvar-

ných prác.

Okresný úrad Banská Štiavnica,

odbor krízového riadenia

Veľká výtvarná súťaž 
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

Rád by som nadviazal na 

príspevok uverejnený 

v Štiavnických novinách č.36 

z 13.10.2016.

Náš spevácky zbor sa po dlhej dobe 

zúčastnil súťažnej prehliadky a  to 

12.11.2016 na 36. festivale zboro-

vého spevu V.F.Bystrého v  Banskej 

Bystrici s  medzinárodnou účasťou. 

Myslím, že sme obstáli so cťou a do-

siahli sme strieborné pásmo. Od-

bornú porotu sme prekvapili netra-

dičným repertoárom a ako pre nich 

neznámy zbor aj slušnou úrovňou. 

Bolo to pre nás poučné a povzbudi-

vé. Touto cestou chceme poďakovať 

aj Mestu Banská Štiavnica, ktoré-

ho fi nančná podpora nám umožnila 

účasť na festivale. Tiež musím oso-

bitne poďakovať pánu prof. Paed-

Dr. Milanovi Pazúrikovi CSc., ktorý 

dal pre našu účasť podnet a poskytol 

nám cenné rady pre ďalšiu činnosť.

Len o  týždeň neskôr sme vystúpi-

li na otvorení medzinárodnej kon-

ferencie Ťažba a  nerastné surovi-

ny, usporiadanej Ministerstvom 

životného prostredia SR v Bratisla-

ve a pár dní potom v Košiciach. Na 

oboch týchto podujatiach bolo o nás 

dobre postarané.

Budúci rok nás čaká opäť boha-

tý program, o  ktorom sa pokúsi-

me pravidelnejšie informovať aj na 

stránkach našich novín. Na vlastnej 

koži sa presviedčame o  pravdivosti 

príslovia „Zíde z očí, zíde z mysle“. My 

síce z  očí (ani z  uší) neschádzame, 

ale vždy sme len súčasťou nejaké-

ho podujatia, kde nás v tom lepšom 

prípade aspoň spomenú a  v  tom 

horšom ani to. Tak sa musíme pri-

pomínať sami. Najbližšie nás bu-

dete môcť vidieť 6.1.2017 v  evan-

jelickom kostole v  Prenčove na 

novoročnom koncerte o 15.00 hod., 

prípadne na inom vystúpení, ktoré 

nájdete na našej stránke www.spe-

vokolstiavnican.sk. Dovtedy bude-

me usilovne skúšať. Radi privítame 

medzi nami aj nových členov, kto-

rí môžu s nami zažiť príjemné chví-

le a potešiť seba i iných spevom i vti-

pom. Zdar Boh! 

Rudolf Fajbík

Spevokol Štiavničan – deň potom
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Bolesťou una-

vený tíško si za-

spal, zanecha-

júc všetkých, 

čo si mal rád. 

V neznámy svet odišiel si spať, 

zaplakal každý, kto Ťa mal 

rád. Odišiel si od nás ostali sme 

v žiali, no vždy budeš žiť v srd-

ciach tých, ktorí Ťa mali radi.“

Dňa 19.decembra uplynú 3 

roky, čo nás navždy opustil 

náš otec, dedko Karol Rá-

kay zo Sv. Antona. S láskou 

spomínajú 

dcéra Andrea a syn Karol 

s rodinami

Spomienka

Dňa 4.12.2016 

sme si pripo-

menuli 20 ro-

kov, čo nás na-

vždy opustil 

náš milovaný manžel, otec 

a  starý otec Dezider Lon-

gauer. Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spo-

mienku. 

Manželka, synovia Dušan 

a Jaro s rodinami

Poďakovanie
Burza šatstva organizovaná 

10.12. Miestnym odborom Ži-

veny a  Mestom Banská Štiav-

nica sa vyznačovala rekordným 

počtom prinesených vecí i pes-

trosťou návštevníkov. Ďakujem 

všetkým členkám Živeny, kto-

ré celú sobotu obetavo pracova-

li v prospech tých, ktorí nema-

li v živote toľko šťastia, alebo sa 

ocitli v núdzi. Ďakujem i všet-

kým spoluobčanom, ktorí po-

čas celého dňa prinášali obleče-

nie, obuv, hračky, deky či periny. 

Poďakovanie patrí i  pracovníč-

ke KaSS  Zuzane Patkošovej za 

ochotu a  spoluprácu. Verím, že 

dobrý pocit prameniaci z pomo-

ci iným bol pre všetkých najväč-

šou odmenou!

Renata Taligová, 

Predsedníčka spolku Živena

Rok ubehol rýchlo a je tu 

znovu čas vianočný. 

I  keď do Vianoc nám zostáva ešte 

zopár dní, čas nakupovania vianoč-

ných darčekov je už v  plnom prú-

de. Svoje myšlienky sústredíme na 

výber najvhodnejších a najkrajších 

darčekov pre svojich blízkych a stá-

vame sa menej pozornými a ostra-

žitými. A  práve naša nepozornosť 

dáva príležitosť a  šancu zlodejom 

a podvodníkom.

Preto skôr, ako sa vyberiete na via-

nočné nákupy vám polícia dáva do 

pozornosti niekoľko odporúčaní:

Chráňte si svoje osobné veci, dokla-

dy a  peniaze. Doklady a peňažen-

ku si nenechávajte na miestach, od-

kiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť 

- v zadnom vrecku nohavíc, vo vrec-

ku kabáta, na vrchu kabelky alebo 

nákupnej tašky. Kabelku majte po-

ruke, zásadne ju noste uzatvorenú. 

Tašky a kabelky nikam neodkladaj-

te a nikdy ich nenechávajte bez do-

zoru. Pri nakladaní tovaru do kufra 

auta z nákupného  košíka si nene-

chávajte kabelku, či doklady odlo-

žené bez dozoru na sedadle vozidla.

Ak je to možné, vyhýbajte sa tlače-

nici a hlučným skupinkám. Ak sa 

nedá tlačenici vyhnúť, dobre sa na 

ňu pripravte. Peňaženku a  osob-

né doklady majte pri sebe napr. vo 

vnútornom vrecku kabáta zapnu-

tom na zips alebo gombíkom. Maj-

te na pamäti, že vreckári pracujú 

v  skupinách, často pri krádežiach 

využívajú deti a tlačenica im uľah-

čuje „prácu“.

Pri nákupoch vám odporúčame 

využívať možnosť platby platob-

nou kartou a nenosiť pri sebe väč-

šiu sumu peňazí. Ak máte pri sebe 

väčšiu hotovosť, majte peniaze roz-

delené na menšie čiastky. Ak patrí-

te k tým, čo potrebujú mať zapísaný 

PIN kód, nikdy ho nemajte ulože-

ný spolu s platobnou kartou. Pri vý-

bere hotovosti z bankomatu chráň-

te svoj PIN kód, aby ho okrem vás 

nik iný nevidel. Ak vám ukradli ale-

bo ste stratili platobnú kartu ne-

odkladne kontaktujte banku, aby 

kartu zablokovala a  zabránila tak 

neoprávnenému výberu peňazí z 

vášho účtu. Stratu alebo krádež ob-

čianskeho preukazu nahláste na 

najbližší útvar Policajného zboru, 

pre prípad jeho zneužitia.

Dbajte na opatrnosť pri výbere pe-

ňazí z bankomatu, využívajte ban-

komaty v rušnejších častiach mesta, 

ak je to možné vyhýbajte sa výberu 

peňazí potme. Vybranú hotovosť si 

hneď uschovajte.

Vo vozidlách nenechávajte cennej-

šie veci, doklady či peňaženku. Ná-

kupy odkladajte do batožinového 

priestoru, aby nepútali pozornosť 

zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť vo-

zidlo a vyradiť alarm pomocou tech-

nického vybavenia za pár sekúnd.

Nákupy cez internet

Ak ste sa rozhodli pre nákupy v po-

hodlí svojho domova a  zvolili ste 

nakupovanie cez internet používaj-

te len overené internetové obchody. 

Pri objednávaní tovaru cez internet 

používajte len dôveryhodné a  za-

bezpečené internetové pripojenie. 

Odporúčame vám pozrieť si refe-

rencie internetového obchodu. Ak 

máte pochybnosti, alebo na stránke 

nenájdete odpovede na vaše otázky, 

kontaktuje telefonicky zákaznícky 

servis. Ak na vaše otázky nedosta-

nete kvalifi kovanú odpoveď, berte 

do úvahy, že pri riešení skutočného 

problému súvisiaceho s  nákupom 

to môže byť podobné. Zvážte, či ná-

kup uskutočníte. Neplaťte za tovar, 

ktorý ste si neobjednali.

Nedajte šancu zlodejom, aby mali 

pekné Vianoce za vaše peniaze.

OR PZ v ZH

Čas vianočný, čas darčekov, 
čas nákupov...

Tak ako minulý rok, aj v tomto 

roku organizácia ÚNSS č. 

61 v Banskej Štiavnici mala 

slávnostnú Výročnú schôdzu 

za rok 2016. 

Táto sa uskutočnila 30.11.2016 

v  Penzióne pod Sitnom na Počú-

vadlianskom jazere. Tejto schôdze 

sa zúčastnilo 33 členov z celkového 

počtu 44 členov. Po privítaní vzác-

nych hostí z  Banskej Bystrice – za 

Krajskú radu p. Alexandra Murán-

ska, za Krajské stredisko p. Ivana 

Frčová a za Mesto Banská Štiavni-

ca p. Bc. Eva Gregáňová, predsed-

níčka OZ privítala aj všetkých svo-

jich členov. Na tejto schôdzi bola 

prednesená aj správa činnosti OZ  

a  vyhodnotenie fi nancií do 30.11. 

t.r.  Po týchto úvodných správach sa 

prihovorili členom aj naše pozvané 

hostky z Banskej Bystrice a z Ban-

skej Štiavnice. Pani Muránska nás 

oboznámila so závermi 8. zjazdu 

ÚNSS, ktorý sa konal v  novembri 

v  Poprade. Pani Frčová informo-

vala o  celoslovenskej zbierke Biela 

pastelka a o Dni Bielej palice. Pani 

Gregáňová, pracovníčka sociálneho 

odboru MsÚ všetkým nám tlmočila 

pozdrav od pani primátorky, poďa-

kovala nám za činnosť, ktorú robí-

me pre našich členov a  ako poďa-

kovanie za prácu priniesla všetkým 

našim členov veľmi pekné kalendá-

re na rok 2017. Po týchto príhovo-

roch predsedníčka OZ gratulova-

la svojim 10 členom (7 ženám a 3 

mužom) k  ich okrúhlym výročiam 

narodenia. Každý oslávenec do-

stal malý darček a kvietok. Po tom-

to nasledoval kultúrny program, 

ktorý pripravili naši členovia. Ako 

prvá nám zarecitovala zo svoje bás-

nickej zbierky p. Alica Gajanová, po 

nej naše členky p. Anka Debnárová, 

Jarka Kartúseková, Valika Ingloto-

vá a  Oľga Zacharová zaspievali ľu-

dovú pieseň a  na záver vystúpili 

manželia Anka a Milan Debnárovci 

s vianočnou scénkou. Po nich už na-

sledovala družná zábava a spev pri 

hre na harmonike p. Matúša Mojži-

ša. Nasledoval obed a všetci zúčast-

není si pochutnávali na koláčikoch, 

slanom pečive a ovocí.

Touto cestou sa chcem srdečne po-

ďakovať pracovníčke MsÚ, pracov-

níčkam ÚNSS z  Banskej Bystrice 

a pánu Petrovi Ernekovi a jeho pra-

covníčkam za vytvorenie veľmi mi-

lej a pohodovej atmosféry počas na-

šej schôdze.

Helena Šušková

Predsedníčka ÚNSS č. 61

Slávnostná výročná schôdza
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21. novembra v roku 1926 

vznikol Zväz rybárskych 

spolkov a družstiev na 

Slovensku a Podkarpatskej 

Rusi. 

Súčasný nástupca prvej rybárskej or-

ganizácie – Slovenský rybársky zväz 

(od roku 1968) združuje dnes vyše 

120 tisíc rybárov. Oslavu 90. výro-

čia organizovaného rybárstva na 

Slovensku si pripomenul ozaj dôs-

tojne. Vyše 400 pozvaných hos-

tí sa zišlo 3. decembra 2016 v  Ho-

teli Slovakia v Žiline - teda v meste, 

v ktorom sídli ústredie SRZ mnoho 

rokov. Na oslave jubilea, ktorú mo-

deroval Ivan Tuli Vojtek (mimocho-

dom vyše 40 ročný člen SRZ i  člen 

Slovenského poľovníckeho zvä-

zu), nechýbali ani zástupcovia našej 

Miestnej organizácie SRZ z Banskej 

Štiavnice – pán predseda Ing. Vladi-

mír Mecho a člen výboru Ivan Chlad-

ný. Aktivity našej MO SRZ sú veľmi 

bohaté, a keďže som mal to šťastie 

na oslave vystúpiť a  odovzdať pre-

zidentovi SRZ Dr. Rudolfovi Boro-

šovi veľavýznamný dekrét za Mú-

zeum vo Svätom Antone, nezabudol 

som vyzdvihnúť spoluprácu s  MO 

SRZ v Banskej Štiavnici. Už 26 rokov 

nám banskoštiavnickí rybári spoloč-

ne s ústredím SRZ v Žiline pomáha-

jú realizovať celoslovenské poľovníc-

ke slávnosti Dni sv. Huberta. Dnes si 

naše slávnosti už bez atraktívneho 

rybolovu ani nevieme predstaviť. Ve-

ľavýznamným dekrétom sme dekla-

rovali uznanie SRZ za prácu odvede-

nú v  prospech zveľaďovania nášho 

vzácneho prírodného a  kultúrneho 

dedičstva, poďakovanie za pomoc 

pri Dňoch sv. Huberta, blahožela-

nie k jubileu a uistenie, že v Múzeu 

vo Svätom Antone budú vždy vítaní. 

Keďže na Slovensku nemáme rybár-

ske múzeum, uvažujeme postupne 

zbierať dokumenty z histórie i expo-

náty zo slovenského rybárstva prá-

ve u  nás. V  roku 2018 plánujeme 

realizovať veľkú rybársku výstavu. 

Na oslave jubilea boli vyznamena-

ní mnohoroční členovia SRZ a pa-

mätnú plaketu získalo aj Múzeum 

vo Svätom Antone. Ako zaujímavosť 

uvádzam, že na oslave sa okrem vý-

znamných štátnych a spoločenských 

činiteľov, zúčastnili aj význam-

ní športovci – členovia SRZ – napr. 

olympijskí víťazi bratranci Škan-

tárovci, Miloš Mečíř, motocyklový 

pretekár Ivan Jakeš i  majstri sveta 

v rybárskych disciplínach, v ktorých 

je Slovensko vždy úspešné. Nádej-

nú hymnu Slovenského rybárske-

ho zväzu (zložila Sima Martausová) 

premiérovo zaspieval Peter Cmorík, 

ktorý program obohatil mnohými 

peknými pesničkami. Slovenský ry-

bársky zväz i jeho banskoštiavnická  

miestna organizácia si právom zaslú-

žia - za množstvo aktivít, za ochranu 

nášho vzácneho prírodného bohat-

stva a za dôležitú prácu s deťmi, naše 

poďakovanie a obdiv.

Petrov Zdar! 

Marian Číž

Oslavy 90. výročia 
Slovenského rybárskeho zväzu

Riaditeľ múzea odovzdáva dekrét prezidentovi SRZ  foto Archív autora

Cyklus prednášok Presahy

Zámerom Galérie Schemnitz je pro-

stredníctvom koncepčnej tvori-

vej práce prinášať do mesta Banská 

Štiavnica nielen výberové súčasné 

výtvarné umenie, ale zároveň aj jeho 

kvalitnú odbornú refl exiu a kriti-

ku a cestou umenia pomenúvať ak-

tuálne javy v spoločnosti, v ktorej 

dnes žijeme. Cyklus prednášok Pre-

sahy sa zoberá presahmi medzi ume-

ním a designom, politikou či verej-

ným priestorom. Prednášky vznikajú 

v dvoch verziách. Jedna je pre verej-

nosť a vysoké školy a druhá, termi-

nologicky zrozumiteľnejšia, je pri-

pravená pre študentov stredných 

škôl. Pripravené zvukové a obrazové 

záznamy z prednášok budú so súhla-

som ich autorov ďalej použiteľné pre 

výučbu na stredných a vysokých ško-

lách. Zámerom projektu je teda tiež 

vytvoriť sieť stredných a vysokých 

škôl v okolí s umeleckým zameraním 

a podporiť ich edukačný program v 

oblasti problémov súčasného ume-

nia. Program galérie sme týmto chce-

li doplniť o ďalší, edukačný rozmer. 

Popri Detských územiach (séria ne-

deľných workshopov pre deti a rodi-

čov) sme chceli sprostredkovať verej-

nosti a študentom z regiónu kontakt 

s renomovanými slovenskými teore-

tikmi a praktikmi umenia a s téma-

mi, ktoré súčasné umenie prináša. 

Cyklus prednášok Presahy zároveň 

nadväzuje na program prednášok o 

modernom a súčasnom umení Art is 

present, ktorý sme v galérii rozbehli 

už v roku 2014. Prvý z prednášajú-

cich, Maroš Schmidt, priniesol mno-

hé zaujímavé i kontroverzné témy 

v prednáške s podtitulom Dizajn ako 

vyššia forma umenia. Sme radi, že 

školy z regiónu zareagovali hojnou 

účasťou študentov. Druhá prednáška 

sa uskutočnila 13.12.2016. Sme radi, 

že sme mohli predstaviť prednášajú-

cu Lenku Kukurovú, ktorá pracuje v 

galérii súčasného umenia v Lipsku a 

zameriava sa na prepojenie politiky, 

aktivizmu a súčasného umenia. Té-

mou jej prednášky bol presah umenie 

a politika alebo angažované umenie s 

témou utečencov. Ďalší prednášajúci 

je Martin Piaček, sochár a pedagóg, 

ktorý sa tematicky zameriava pre-

važne na osobnú identitu z národ-

no-historického aspektu a 7.4.2017 

príde prednášať Jana Geržová, ktorú 

asi netreba ani predstavovať. Všetky 

potrebné informácie je možné nájsť 

na našej facebook-ovej stránke alebo 

na stránke http://www.schemnitz.

sk/.  Miroslava Luptáková

Galéria Schemnitz

Mikulášske 
posedenie
Seniori zo Štefultova sú známi 

pozitívnym prístupom k  životu 

a svojou kultúrnou činnosťou.

V  pondelok, 5. decembra sa 

stretli v  obľúbenej reštaurácií 

Ametyst na predvianočnom Mi-

kulášskom posedení. Otvorila 

ho vedúca Denného centra v Šte-

fultove pani Dobrovodská Ruže-

na. Slávnostný príhovor vo ver-

šoch predniesol Milan Štencl. 

Manželia Debnárovci prispeli do 

programu scénkou k  Vianociam 

a  prekvapili takmer profesio-

nálnym speváckym duetom. Na 

posedení bola prítomná aj zná-

ma hudobná skupina „Duo Da-

nyo“. Pri zvukoch harmoniky si 

prítomní zaspievali známe pies-

ne, aj zatancovali si v tanečnom 

kole.

Spoločný obed bol výborný, aj 

zákusok Tiramisu, nálada skvelá, 

takže posedenie splnilo svoj účel.

Seniori a  seniorky sa už po zo-

tmení rozchádzali v  pozitívnej 

predvianočnej nálade. Odnášali 

si aj darčeky z  bohatej mikuláš-

skej nádielky.

Milan Štencl

Zaujímavé 
jablko

Takéto jabĺčko v tvare srdca sa 

urodilo v záhrade rodiny Zigmun-

dovej z Hornej Resly v Banskej 

Štiavnici. Asi sa o neho starali s 

veľkou láskou, keď narástlo do ta-

kéhoto pekného tvaru. Foto nám 

poslala pre čitateľov ŠN Anka Zig-

mundová. Ďakujeme! 

Red.
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 16.12. o 18:30 hod.Piatok 16.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 18.12. o 18:30 hod.Nedeľa 18.12. o 18:30 hod.
Utorok 20.12. o 18:30 hod.Utorok 20.12. o 18:30 hod.

RogUe ONe: RogUe ONe: 

A STAr WArs STorYA STAr WArs STorY

Sci-fi , 120 min., USA, MP:7. Vstup-Sci-fi , 120 min., USA, MP:7. Vstup-
né: 4 €. Rogue One: Star Wars Story né: 4 €. Rogue One: Star Wars Story 
je prvým z novej série samostatných je prvým z novej série samostatných 
fi lmov Lucasfi lmu. Rozpráva príbeh fi lmov Lucasfi lmu. Rozpráva príbeh 
skupiny netradičných hrdinov, ktorí sa skupiny netradičných hrdinov, ktorí sa 
dajú dohromady, aby splnili odvážnu dajú dohromady, aby splnili odvážnu 
a zdanlivo nemožnú úlohu, ukradnúť a zdanlivo nemožnú úlohu, ukradnúť 
plány Hviezdy smrti. Príbeh je zasa-plány Hviezdy smrti. Príbeh je zasa-
dený do obdobia tesne pred Epizódou dený do obdobia tesne pred Epizódou 
IV - Nová nádej.IV - Nová nádej.

Sobota 17.12. o 18:30 hod.Sobota 17.12. o 18:30 hod.
Štvrtok 22.12. o 18:30 hod.Štvrtok 22.12. o 18:30 hod.

CollATerAl beAUTY: CollATerAl beAUTY: 

DrUhÁ šANcADrUhÁ šANcA

Dráma, 93 min., MP:12. Vstupné: 4 €Dráma, 93 min., MP:12. Vstupné: 4 €
V dobe, keď úspešný vedúci pracov-V dobe, keď úspešný vedúci pracov-
ník newyorskej reklamnej agentúry ník newyorskej reklamnej agentúry 

(Will Smith) prežíva hlbokú osobnú (Will Smith) prežíva hlbokú osobnú 
tragédiu a celkom sa sťahuje do ústra-tragédiu a celkom sa sťahuje do ústra-
nia, jeho kolegovia vymyslia drastic-nia, jeho kolegovia vymyslia drastic-
ký plán, ktorého cieľom je ho prinútiť ký plán, ktorého cieľom je ho prinútiť 
prekvapivým a hlboko ľudským spô-prekvapivým a hlboko ľudským spô-
sobom sa vyrovnať so svojím žiaľom. sobom sa vyrovnať so svojím žiaľom. 
Hrajú: Will Smith, Kate Winslet, Ke-Hrajú: Will Smith, Kate Winslet, Ke-
ira Knightley, Helen Mirren, Edward ira Knightley, Helen Mirren, Edward 
Norton, Michael Peña.Norton, Michael Peña.

Nedeľa 18.12. o 16:00 hod.Nedeľa 18.12. o 16:00 hod.

VAiANAVAiANA

Rodinný/animovaný/akčný/dobrodRodinný/animovaný/akčný/dobrodruž-ruž-
ný, 2016, 107 min., MP. Vstupné: 4 €.ný, 2016, 107 min., MP. Vstupné: 4 €.

Piatok 23.12. o 18:30 hod.Piatok 23.12. o 18:30 hod.

MANžel NA hodiNUMANžel NA hodiNU

Rodinný/komédia, 110 min., ČR, Rodinný/komédia, 110 min., ČR, 
MP:12. Vstupné: 4 €. Manžel na ho-MP:12. Vstupné: 4 €. Manžel na ho-
dinu je pokračovaním úspešnej českej dinu je pokračovaním úspešnej českej 
komédie z roku 2014 Hodinový man-komédie z roku 2014 Hodinový man-
žel. Sleduje ďalšie osudy štvorice hrá-žel. Sleduje ďalšie osudy štvorice hrá-
čov vodného póla z Nymburku, ktorí čov vodného póla z Nymburku, ktorí 
začali pracovať ako hodinoví manže-začali pracovať ako hodinoví manže-
lia – Milana, Honzu, Jakuba a Kryš-lia – Milana, Honzu, Jakuba a Kryš-

tofa. Milanov (Bolek Polívka) vzťah tofa. Milanov (Bolek Polívka) vzťah 
k doktorke Eliške (Eva Holubová) sa k doktorke Eliške (Eva Holubová) sa 
sľubne vyvíja, a keď sa ju Milan ko-sľubne vyvíja, a keď sa ju Milan ko-
nečne odhodlá požiadať o ruku, vyze-nečne odhodlá požiadať o ruku, vyze-
rá to, že svadbe už nič nestojí v ces-rá to, že svadbe už nič nestojí v ces-
te. Teda okrej jednej te. Teda okrej jednej „maličkosti“„maličkosti“ 
– Milan je stále ženatý so Slovenkou – Milan je stále ženatý so Slovenkou 
Jankou (Zdena Studenková), matkou Jankou (Zdena Studenková), matkou 
Kryštofa, s ktorou sa pred rokmi akosi Kryštofa, s ktorou sa pred rokmi akosi 
zabudol rozviesť.zabudol rozviesť.

Nedeľa 25.12. o 16:00 hod.Nedeľa 25.12. o 16:00 hod.

ANjel pÁNA 2ANjel pÁNA 2

Rozprávka, 89 min., ČR. Vstupné: 4 €Rozprávka, 89 min., ČR. Vstupné: 4 €

Pondelok 26.12. o 16:00 hod.Pondelok 26.12. o 16:00 hod.

SpievAjSpievAj

Rodinný/animovaný/komédia/muzi-Rodinný/animovaný/komédia/muzi-
kál, 110 min., MP. Vstupné: 4 €. Ko-kál, 110 min., MP. Vstupné: 4 €. Ko-
alí kráľ zábavného priemyslu (bývalý) alí kráľ zábavného priemyslu (bývalý) 
márne premýšľa, ako udržať svoj pod-márne premýšľa, ako udržať svoj pod-
nik na nohách, keď ho napadne uspo-nik na nohách, keď ho napadne uspo-
riadať spevácku súťaž. Ukáže sa, že riadať spevácku súťaž. Ukáže sa, že 
mesto, v ktorom žije, je plné talentov. mesto, v ktorom žije, je plné talentov. 
Ako vybrať len jeden?Ako vybrať len jeden?

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. Správ-

ne znenie krížovky z č.43/2016: 

„Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako len, 

ktorá potešuje.“ Výhercom sa stáva 

Oľga Rapčanová, L. Svobodu 7, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku 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 27.12.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Paula:

A., Talizman, Monika, kočovníci,

B., Začiatok tajničky, 5 v Ríme,

C., Mužské meno, Kofola, ovocie, 

v poriadku,

D., Automobilka pri Žiline, čaria, 

vojenský pakt, spojka,

E., Solmizačná slabika, udierajú 

korbáčom, honosný dom, chvost,

F., Triesky, česká TV, pretekár For-

mule 1,

G., Ded, set, ložisko v bani, trieda 

skr.,

H., Literárno-dramatický odbor, 

polohusté jedlo, časť atolónu, druh 

podnikania,

I., Ozn. áut Rakúska a Španielska, 

existovala, svatko, stoj,

J., Vracala, bod v karate, kopy sla-

my,

K., 3. časť tajničky, nik s  hrubi-

cou,

1., Stred slova Marek, 2. časť taj-

ničky, značka pudingu,

2., Meno Rotrovej, ovládalo,

3., Konzervujú dymom, šedivo, 

udieral,

4., Hlt, meno Žbirku, bodá rohami,

5., Znížený tón E, kebyže, pila, síra,

6., Tona, topia sa, nie vaša, iniciál-

ky Táslera,

7., Príjemní, číra tekutina, nebdej,

8., Bodavý hmyz, plesňový syr, zn. 

kozmetiky,

9., Ponúkala, Stanislava,

10., Meno speváčky Soul, ohrada, 

stredná škola,

11., Pes detsky, dravý vták, existu-

jete,

12., Časti hlavy, pozdrav mladých, 

stenanie,

13., Druh svietidla, koniec tajnič-

ky,

14., Patriaci Ivke, hláška pri hre 

v karty, koncovka zdrobnenín.

Pomôcky: Ipon, blila, kivi, ohon, 

Re, Avon

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
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Kupón č. 45
Krížovka
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Vôňa čečinky, ľudovo vyzdobeného 

stromčeka, vôňa kapustnice a  čer-

stvých medovníkov, sladký detský 

punč a výtvormi detí vyzdobená ško-

la, vítali v pondelok popoludní žiakov 

a rodičov ZUŠ v Banskej Štiavnici. 

Nebola to len vôňa, čo sa šírila pre-

krásnou historickou budovou, boli 

to aj tóny skladieb, piesní a  kolied, 

ktoré v  to popoludnie vítali sv. Mi-

kuláša. Privítal ho Zborík s  kŕdľom 

malých tanečníkov slovami piesne: 

„Z nebies ide náš, svätý Mikuláš, popod 

okná, popod stienky, na chrbte kôš nesie 

veľký. A v ňom samý dar, pre radosť i žiaľ. 

Zastaví sa ver, u každučkých dvier. Či je 

tma a  či sa svieti, radom pozná všetky 

deti. Darčeky dá rád, svätý Mikuláš.“ Po 

úvodnom pozdravení mladých mo-

derátoriek Lei Hrnčírikovej a  Žofky 

Lišaníkovej si už v  sále náš vzácny 

hosť vypočul bohatý program plný 

tanca, vinšov, kolied, melódií (pod-

robný program na stránke www.zus-

banskastiavnica.edupage.org ). Malí 

anjelici a čertíci, žiaci 1. a 2. ročníka 

tanečného odboru sa hneď v úvode 

roztancovali na známu skladbu „Vá-

noce, Vánoce přichádzejí“. Po niekoľ-

kých klavírnych, gitarových a  fl au-

tových skladbičkách sa na javisku 

objavili v šatôčkách a šávolkách malé 

koledníčky s  pásmom ľudových ko-

lied a vinšov. Tatianka ako Anička 

obetovala Ježiškovi oplátky, Han-

ka ako Mariška dve husi, Amálka 

ako Katka priniesla hodný kus mas-

la, Nelka ako Dorotka oferovala v ko-

šíčku vajcia, Žofka ako Žofka darova-

la koníka z dreva, Sofi a ako Zuzanka 

drevko na zahriatie a Laura ako Lu-

cia dve jabĺčka. Po pekných klavír-

nych a  speváckych výkonoch jed-

notlivcov zakončil koncert Zborík 

piesňou „Adventná svieca“ so sólom 

Danielky Kminiakovej a  vianočnou 

piesňou „Narodil sa Spasiteľ“ so só-

lom Ninky Buzalkovej. Fanfárou p. 

učiteľa Aleša Turčana v piesni „Sláva 

Tebe dobrý Bože“ sme koncert zakon-

čili. Hlavný hosť sv. Mikuláš v poda-

ní žiaka LDO Samka Balžanku vrelo 

poďakoval pánom učiteľom a deťom 

za toto milé podujatie. Po záverečnej 

spoločnej fotografi i sme sa odobra-

li okoštovať z dobrôt, ktoré boli pri-

pravené pre šikovné a obetavé deti. 

Pani učiteľky výtvarného odboru Mi-

rka Knezovičová a  Zuzka Hilbero-

vá mali plné ruky práce nielen počas 

týždňa z výzdobou školy, prípravou 

dielničiek a  výrobkov k vianočným 

trhom, ale aj náruč a srdce otvorené 

pre všetky deti, ktoré si v toto popo-

ludnie zaplnili „výtvarku“. Ozdobova-

li voňavé medovníčky z rúry p. Anky 

Chovanovej (zo srdca ďakujeme), vy-

tvárali anjelikov a  vlnené hviezdič-

ky. Interiér školy nádherne doplnil 

vynovené drevený Betlehem, ktoré-

ho postavičky navrhla a s citom vy-

maľovala p.učiteľka Hilbertová. Tiež 

literárno-dramatický odbor Ľudky 

Klimkovej prispel k sviatočnej atmo-

sfére čítaním vianočných príbehov 

a postavičkami anjela a čerta, ktoré 

Mikuláša sprevádzali. 

Naše poďakovanie patrí všetkým, 

čo prispeli k zdarnému Mikulášske-

mu popoludniu v  ZUŠ: Ľubomírovi 

Barákovi, Renate Antalovej, Miškovi 

Pálkovi, p. farárovi Ľudovítovi Frin-

dtovi, Jurajovi Lulákovi a  Ervíno-

vi Kissovi, Danke Kohútovej, Zden-

kovi Trubanovi, Lubkovi Lužinovi 

a Martinovi Jánošíkovi, všetkým p. 

učiteľom a nepedagogickým pracov-

níkom za prípravu, rodičom za pod-

poru a deťom za ich výkony a pravé 

„Mikulášske“ nadšenie.

Irena Chovanová

Voňavé popoludnie s návštevou 
sv. Mikuláša

Zborík zaspieval a zatancoval Mikulášovi  foto Lubo Lužina

Je to súťaž vo vlastnej literárnej tvor-

be, ktorú organizuje Živena – Spolok 

slovenských žien v Banskej Štiavnici.

Jej cieľom je vyhľadávať, inšpirovať, 

motivovať, podporovať a  zhodno-

tiť súčasnú literárnu tvorbu autorov 

amatérov. Má celoslovenský charak-

ter, dlhoročnú tradíciu a  viacgene-

račný rozmer. V tomto roku sme vy-

hlásili už jej 22.ročník s témou „Stopy 

minulosti...“. Do súťaže sa prihlásilo 

92 autorov so 154 prácami, ktoré po-

sudzovala odborná porota v zložení: 

Mgr. Lucia Gregáňová, Mgr. Veroni-

ka Inglotová a Mgr. Peter Hajšel.

Vyhodnotenie:

Veková kategória: Žiaci ZŠ – poézia: 1. 

Nina Malovcová /Život je raz taký.../ 

Chtelnica, 2. Kristína Kobolková 

/Moja minulosť/ Klokočov, 3. Dávid 

Janiš /Stretnutie/ Turzovka, Marian-

na Ibrahimi /Bez teba/ Topoľčany

Veková kategória: Žiaci ZŠ – próza: 1. 

Laurencia Bačíková /Stopy minulosti/ 

Banská Štiavnica, 2. Samuel Balžanka 

/Prečo?/ Banská Štiavnica, 3. Marian-

na Ibrahimi /Môj anjel strážny/ To-

poľčany, Patrícia Ondreášová /Bol to 

len sen?/ Kysucký Lieskovec

Veková kategória: Študenti SŠ a VŠ – poé-

zia: 1. Adam Kollár /Fragmenty/ Stará 

Ľubovňa, 2. Barbora Langová /XXX/ 

Stará Ľubovňa, Magdaléna Martiško-

vá /Červený mak/ Topoľčany, 3. Va-

lentína Golianová /Stopy minulosti/ 

Banská Štiavnica, Natália Javorková 

/Stopy minulosti/ Banská Štiavnica

Veková kategória: Študenti SŠ a VŠ – pró-

za: 1. Tomáš Kičina /Mŕtva sezóna/ 

Bratislava, 2. Natália Pániková /Ka-

pišovka/ Prešov, 3. neudelené

Veková kategória: Dospelí – poézia: 

1. Hana Michalková /Hanušovce/, 

2. Eva Hančáková /Podbrezová/, 

3. Gabriela Grznárová /Topoľčany/, 

Emília Filipová /Svätý Peter/

Veková kategória: Dospelí – próza: 

1. Zlatica Roy /Dievčatko/ Trna-

va, 2. Emília Molčániová /V nevhod-

nom čase/ Predajná, 3. Dalibor Skla-

dan /Kalafúna/ Bratislava

Víťazom súťaže blahoželáme a dúfa-

me, že ostatní na písanie nezanevrú 

a ich ďalšia tvorba ich bude posúvať 

ďalej ako autorov i ako osobnosti!

Renata Taligová, 

Predsedníčka spolku

Inšpirácie spod Sitna

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 sprievodné 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 prípadne 

Čestné uznanie. Porota si vyhradzu-

je právo neudeliť niektorú z cien. Sú-

ťažné podmienky: Súťaže sa môžu 

zúčastniť všetci žiaci MŠ, ZŠ, SŠ a 

ZUŠ v SR i zahraniční Slováci, kto-

rí spĺňajú podmienky súťaže. Súťaž 

je neanonymná, každý autor môže 

poslať do súťaže najviac 2 súťažné 

práce. Technika súťažných prác: 

ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, 

priestorová 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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Centrum voľného času v B. 

Štiavnici je organizátorom 

projektu Drieňová mládeži 

spolu s Mestom Banská 

Štiavnica. 

Hlavným cieľom projektu je ponúk-

nuť deťom a mládeži v B. Štiavnici, 

aspoň jedenkrát v mesiaci počas ví-

kendu, aktivitu, ktorá zaujímavo na-

plní ich voľný čas. CVČ sa zameralo 

hlavne na športové aktivity. V prie-

behu kalendárneho roka sme zorga-

nizovali desať akcií, ktorých zamera-

nie vyberáme aj s ohľadom na záujmy 

detí a mládeže. Dominujú predovšet-

kým turnaje vo fl orbale, ktoré sme 

museli rozdeliť podľa veku hráčov, 

pretože v mesiaci február 2016 sa na 

nich zúčastnilo 13 družstiev s  poč-

tom detí a mládeže 118. Okrem fl or-

balu sme zorganizovali turnaje vo vo-

lejbale, stolnom tenise, futbale, ale aj 

turistiku. V januári 2017 sa deti, mlá-

dež, ale aj rodičia môžu tešiť na „novo-

ročné chudnutie“ realizované cez rôz-

ne športové súťaže, v ktorých budú 

môcť súťažiť v  kategóriách nielen 

jednotlivci, ale aj rodiny. O všetkých 

aktivitách CVČ informujeme v  ŠN, 

formou plagátikov a informácie deti 

dostávajú v banskoštiavnických ško-

lách aj prostredníctvom učiteľov te-

lesnej výchovy, ktorým patrí moje 

poďakovanie za pomoc a rozhodcov-

skú činnosť pri uvedených aktivitách. 

Moje poďakovanie patrí aj p. riaditeľ-

ke ZŠ J. Kollára, PaedDr. N. Sámel 

Dobrovičovej, za ochotu pri poskyto-

vaní telocvične.

J. Machilová

Projekt: Drieňová mládeži v r. 2016

Víťazi decembrového fl orbalového turnaja  foto M.Archív CVČ 

Každý týždeň netrpezlivo 

čakám na Štiavnické noviny, 

rubriku Šport, Atleti BS. 

Vždy som zvedavá, aké výsledky po-

dávajú mladí bežci. Teším sa z každé-

ho úspechu športovcov. Chcem sa im 

poďakovať, že robia dobré meno ško-

lám, ktoré navštevujú, nášmu mestu, 

rodičom. Veľké ďakujem patrí Robo-

vi Petrovi, učiteľovi a trénerovi, kto-

rý pokračuje v šľapajách a úspechoch 

svojich predchodcov. Tradícia ban-

skoštiavnického športu bola neodde-

liteľnou súčasťou žitia v meste. Bežci, 

plavci, lyžiari a skupinové športy robili 

vždy dobré meno. Zážitky, ktoré sme 

spolu prežívali nám nikto nevezme a 

spomienky navždy zostanú. Nedá mi 

nespomenúť našich vynikajúcich tré-

nerov a učiteľov zo základných škôl, 

ktorí nás dotiahli k výborným výsled-

kom, napr. p. Palášthy, p. Melicherčík, 

p. učiteľ Szendrei, p. Sásik, p. učiteľky 

Talajová a p. Cesnaková. Ďakujem! 

Betka Ivaničová – Lamperová

Atleti BS

Kto ešte spozná na foto svojho bývalého učiteľa?  foto Archív autora

Plaváreň
Plavecký bazén: 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 Štiav-

nica Bytová správa, BS

Pomoc pre 
zvieratká
OZ Senior Lilien pomáha opuste-

ným a týraným zvieratkám (psí-

kom a mačkám) v núdzi. Ak aj Vy 

patríte k tým, ktorí by ste v tom-

to predvianočnom čase chceli po-

môcť, či už materiálne alebo fi nanč-

ne, stačí ak sa obrátite na nás na 

tel.č.: 0904 151 820, 0905 463 058 

a 0910 903 947, príp. pošlete ho-

tovosť na č. účtu: SK29 0200 0000 

0037 5445 4459. Bližšie info na: 

www.ozseniorlilien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien
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Predajňa Baby Julinka 
Bratská 6, Banská Štiavnica 

na sídlisku Drieňová 
z dôvodu zrušenia predajne 

pozýva občanov na nákup 
pánskeho, dámskeho, detského 

a kojeneckého zimného aj 
letného ošatenia 

za výhodné ceny!

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

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

Je čas na malé zastavenie!
Príďte ochutnať varené víno 

alebo sladký punč. 
Započúvať sa do vianočných piesní.

Na terasu pred Black M.
Otvorené každý deň 

po obede až do Troch kráľov.

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

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

 Odstúpime kaviareň s  terasou 

v  B.Štiavnici. Telefón: 0903 463 

936

  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


