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Drahí Banskoštiavničania, 
drahí spoluobčania!

V rýchlom kolobehu dní nášho kaž-
dodenného uponáhľaného živo-
ta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, 
čas výnimočný, čas priam zázrač-
ný. Obdobie, v ktorom viac spomí-
name a preciťujeme čarovnú atmo-
sféru Vianoc. Dovoľte mi, aby som 
vám v tento sviatočný čas všetkým 
z celého srdca zaželala príjemné, ra-
dostné a  pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojich naj-
bližších. Nech sú tieto sviatky pre 
vás príjemným zastavením z každo-
denného zhonu, nech sú pre vás ča-
som očakávania, časom rozprávok, 
časom blízkosti rodiny, aby ste na-

čerpali veľa radosti do života a silu 
prekonať všetky prekážky. Prajem 

vám, aby ste prežili vianočné sviat-
ky plné láskavosti, porozumenia, 
spokojnosti a  srdečnosti. Urobme 
všetko preto, aby toto jedinečné 
čaro vianočných sviatkov, rovnako 
hĺbkou duše a  úprimnosťou myš-
lienok, mali možnosť precítiť   vaši 
najbližší, ale aj naši spoluobčania 
a  pocítiť atmosféru medziľudské-
ho puta. Venujme tichú spomien-
ku tým, po ktorých zostalo pri sto-
le prázdne miesto, ktorí už navždy 
ostali v našich srdciach a tešme sa 
z  každého, s  kým máme možnosť 
stráviť vianočné sviatky.
Želám vám, aby vo vašom živo-
te a  vo vašich rodinách prevládala 
láska, radosť, šťastie, tolerantnosť, 
úspechy a  pokoj. 

Ministerstvo kultúry v spolu-
práci s Fondom na podporu 
umenia vyhlásili začiatkom 
decembra novú výzvu s 
názvom Mesto kultúry 2019.

Cieľom tejto výzvy je podporiť jed-
no slovenské mesto počas uvede-
ného roka v jeho kultúrnom roz-
voji, príprave nových podujatí či 
tvorbe vízie smerovania kultúry v 
ňom.

Banská Štiavnica má záujem za-
pojiť sa do tejto výzvy a už od no-
vembra pracuje na príprave projek-
tu. Keďže žiadateľom v prvej výzve 
môže byť len Mesto, iniciovali sme 
vznik odborných pracovných tí-
mov, do ktorých sme sa snažili za-
pojiť široké spektrum miestnych 
odborníkov, organizátorov a ma-
nažérov v oblasti kultúry. Bola kre-
ovaná projektová rada a projekto-
vé tímy, ktoré svojou nezištnou 

prácou tvoria nosnú ideu projektu, 
ako aj jednotlivé konkrétne projek-
ty, ktoré budú súčasťou žiadosti. 
Je pre mňa potešením, že aj touto 
cestou sa vytvárajú podmienky pre 
lepšiu spoluprácu medzi Mestom a 
aktérmi diania kultúrneho života v 
Banskej Štiavnici, ale aj nové väz-
by medzi nimi navzájom. Teším sa, 
že práca týchto ľudí, ktorej prvé vý-
sledky mám na stole je orientovaná 
na podporu Štiavničanov a života v 

meste. Verím, že náš spoločný pro-
jekt bude úspešný a aj touto cestou 
ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz 
akokoľvek zapojili do procesu jeho 
tvorby, keďže som sa v tejto zále-
žitosti obrátila už v Štiavnických 
novinách č.33 a 34 zo dňa 28.9. a  
5.10. 2017 s  výzvou na všetkých, 
ktorým záleží na ďalšom prestíž-
nom ocenení Banskej Štiavnice.

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 
2018!

Bude Štiavnica Mestom kultúry 2019?
•3.str.

Premiéra:

Sobota 4.1. o 16:00 hod. Vstupné: 5€

COCO
Pri vstupnom 5 € / študenti, deti, dôchodcovia a ZŤP 

- zľava 1 € pri preukázaní sa patričným dokladom.

Otváracie 
hodiny 
Mestské kúpele – plaváreň 
Banská Štiavnica počas vianoč-
ných sviatkov:
23.12.2017 
otvorené 14:00 – 20:00
24.-26.12. zatvorené
27.-29.12. 
otvorené 13:00 – 20:30
30.12. otvorené 14:00 – 20:00
31.12. - 1.1.2018 zatvorené
2.1. otvorené 11:00 – 20:30
3.1.-5.1. otvorené 13:00 – 20:30
6.-7.1. otvorené 14:00 – 20:00
8.1. zatvorené
9.1. otvorené 11:00 – 20:30
10.-12.1. otvorené 13:00 – 20:30
13.1.-14.1. 
otvorené 14:00 – 20:00

BS, s.r.o., BŠ
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Koľko stojí teplo

NOVINKY

z programu
primátorky

18.12.

11.12. v Rádiu Devín od 9:10 bol me-
diálny priestor venovaný svätoanton-
skému rodákovi Karolovi L. Zacharo-
vi – vynikajúcemu hercovi, režisérovi, 
vysokoškolsmému profesorovi a di-
vadelnému výtvarníkovi. Priestor do-
stali nielen jeho vyznania, ale aj ukáž-
ky z jeho slávnych diel. 12.12.1968 
zomrel Ing. Tibor Blattný, absolvent 
Vysokej školy baníckej a lesníckej v 
B. Štiavnici, lesný hospodár, fytoge-
ograf a dendrológ európskeho výz-
namu. Patrí mu teda spomienka aj na 
tomto mieste. 12.12. v TA3 od 19:50 
v "Téme dňa" bol aj banskoštiavnický 
rodák, poslanec NR SR Jaroslav Paš-
ka. 13.12. v Rádiu Devín od 6:35 bola 
spomienka na 13.12.1762, keď pa-
novníčka Mária Terézia rozhodla o 
založení Baníckej akadémie v B. Štiav-
nici, ktorá vo viacerých modifikáciách 
existovala až do šk. r. 1918/19. Od 
prvých prednášok, ktoré odzneli v r. 
1764 mala svetoznámu úroveň. Pri-
pomínam, že Márii Terézii bude veno-
vaná 2-dielna historická filmová epo-
pej a v RTVS na Jednotke 25. a 26.12. 
o 20:30. 14.12. od skorého rána opa-
kovane vo viacerých médiách v sprá-

vach o zjazdnosti komunikácií viac-
krát rezonovalo aj to, že na cestách 
do B. Štiavnice je poľadovica. Pripo-
mínam, že starostlivosť o údržbu 
týchto ciest je v kompetencii Regio-
nálnej správy ciest, ktorá patrí pod 
BBSK. 14.12. v Rádiu Regina o 10:00 
bola podrobná informácia o tom, že 
v Kine Akademik v B. Štiavnici bude 
výmena sedadiel za 15 000 eur z Au-
diovizuálneho fondu, ale aj z rozpoč-
tu mesta. 15.12. uplynulo 65 rokov 
od úmrtia Karola Šmidkeho, ktorý 
bol spolu s Vavrom Šrobárom pred-
sedom povstaleckej SNR v r.1945-
46, predsedom Zboru povereníctva v 
r.1948-50, predsedom SNR a po obvi-
není z buržoázneho nacionalizmu bol 
zbavený všetkých politických funkcií. 
Dodávam ešte, čo nebolo v médiách, 
že tento politik (nar. 21.1.1897) bol v 
B. Štiavnici od r.1919 ako banský te-
sár a bol to práve on, ktorý rozhodol 
o realizácii výstavby Trate mládeže z 
Hr. Dúbravy do B. Štiavnice. 15.12. v 
Rádiu Regina o 15:00 bola podrobná 
charakteristika výstavy "Toto! Je kabi-
net ilustrácie IV.", ktorej vernisáž bola 
v tento deň v Galérii J. Kollára SBM. 

16.12. v Rádiu Regina medzi 8:00 – 
9:00 v relácii o celoštátnej súťaži "Ša-
liansky Maťko" potešila informácia, že 
banskoštiavnická štôlňa Bartolomej 
v Banskom múzeu v prírode (skanze-
ne) bola miestom pre povesť študen-
ta až z Liptovského Mikuláša. 16.12. 
v RTVS na Jednotke v Správach 
RTVS o 19:00 bola reportáž o otvore-
ní 1. časti expozície venovanej najdlh-
šej ľúbostnej básni na svete "Marína" 
z r.1846 od študenta banskoštiavnic-
kého Evanjelického lýcea A. Sládko-
viča. Okrem podrobnej informácii o 
"schránkach lásky", ktoré sú tiež obsa-
hom expozície odznelo aj to, že ex-
pozícia bude obsahovať aj kino pre 
zaľúbených. 17.12. bola v RTVS na 
Jednotke v Správach RTVS o 19:00 
reportáž o ďalšom tvorivom úspechu 
Exštiavničana prof. PhDr. Karola Ho-
ráka, CSc., jeho najnovšia divadelná 
hra "Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu 
človeka" venovaná Evanjelickému lý-
ceu v Prešove, založenému pred 350 
rokmi bola uvedená na pôde prešov-
skej univerzity. Popri rozprávaní boli 
predstavené aj ukážky z hry.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Bytová správa, s.r.o. je dodávateľom 
tepla do bytových domov v Banskej 
Štiavnici. 
Teplo Bytová správa, s.r.o. dodáva za 
cenu schválenú Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví (URSO). Cenu tepla 
schvaľuje URSO ako maximálnu, túto 
cenu výrobca tepla nesmie prekročiť. 
Po ukončení roka sa do konca marca 
vypočíta skutočná cena tepla na zák-
lade skutočných nákladov na výrobu 
tepla. Táto skutočná cena môže byť 
len nižšia, alebo rovná ako úradom 
stanovená maximálna cena. 
Pre porovnanie uvádzame ceny 
tepla v regióne:

Uvedené údaje vychádzajú z rozhod-
nutí URSO, ktoré sú zverejnené na 
stránke urso.gov.sk a prepočítané na 
cenu za MWh kalkulačkou na tej is-
tej stránke.

Jediným spoločníkom spoločnosti 
Bytová správa, s. r. o. je Mesto Banská 
Štiavnica, ktoré si ako jedno z  mála 
miest ponechalo tepelné hospodár-
stvo vo svojom vlastníctve. Podnetom 
na uvedenie týchto údajov je polemika 
o cene tepla v časti verejnosti v Ban-
skej Štiavnici. Pri riešení problémov 
s dodávkou tepla a v prípade potreby 
vysvetliť cenotvorbu tepla sme k dis-
pozícii na našich kontaktných číslach 
– 0903 696 183, 0903696 207.
V tomto predvianočnom čase želáme 
všetkým našim zákazníkom a  obča-
nom Banskej Štiavnice pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov, dni plné po-

rozumenia, zdravia a úspechov nielen 
počas sviatkov, ale aj celý budúci rok 
2018.

Pavel Bačík, 
konateľ Bytová správa, s.r.o, BŠ

Mesto Maximálna cena v € za MWh bez DPH v roku 2017

Žiar nad Hronom od 100,608 do 143,0015

Žarnovica 89,115

Zvolen od 64,626 do 93,102

Banská Bystrica 79,408

Kremnica 97,102

Banská Štiavnica 67,429

 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Prijatie bývalých zamestnancov 
Mestského úradu.
 �Riešenie projektu pre Minister-
stvo vnútra – Nové stojiská v lo-
kalite Šobov pre zdravší život 
rómskych komunít.
19.12.
 �Rokovanie na Environmentál-
nom fonde v Bratislave za úče-
lom úhrady finančných pro-
striedkov pre Mesto Banská 
Štiavnica.
20.12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Organizačné zabezpečenie 
úloh Technickými službami, 
m. p. Banská Štiavnica pre zim-
nú údržbu, verejné osvetlenie 
v meste Banská Štiavnica počas 
vianočných sviatkov.
 �Účasť na Adventnom koncerte 
v kostole sv. Kataríny.
21.12.
 � Pracovné rokovanie k zabezpe-
čeniu projektov pre rok 2018.
22.12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

Betlehem 
oslávil 10. výročie
V stredu 
13. 12. 2017 
o 15 hod. sa 
uskutočnilo 
podujatie na 
počesť 10. výročia existencie ban-
skoštiavnického betlehemu. Sú-
časťou podujatia bol "Betlehem-
ský slávnostný šachtág" skokom cez 
kožu, ktorý absolvovala p. Emí-
lia Babicová. Pri tejto príležitosti 
od Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku dostal autor 
slávneho betlehemu Peter Chovan 
čestné vyznamenanie. Šachtág sa 
uskutočnil v nových priestoroch 
budúcej galérie na Radničnom ná-
mestí, kde je umiestnený aj súčas-
ný betlehem a v budúcnosti bude 
umiestnený model mesta z cca 
300 betlehemov z celého sveta. 
Banskoštiavnický betlehem v Ban-
skej Štiavnici sa zaradil medzi naj-
väčšie drevené pohyblivé betlehe-
my na Slovenku. Zobrazuje vývoj, 
históriu a tradície jedného z naj-
krajších miest na Slovensku – Ban-
skej Štiavnice v rezbárskej podobe. 

Michal Kríž

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica
Otváracie hodiny: každý deň
december - január: 
8:00 hod. - 16.00 hod.
Nám. sv. Trojice č.6, 969 01 Ban-
ská  Štiavnica, e-mail: ic@banskas-
tiavnica.sk, tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Želám vám a vašim blíz-
kym pevné zdravie, lebo to je to naj-
cennejšie pre každého z nás.
Do nového roka 2018 vám želám 
veľa zdravia, osobných a  pracov-
ných úspechov, lásky, aby naše srd-
cia boli otvorené pre porozumenie, 
pomoc, ale aj odpúšťanie, aby sme 
hľadali, ale aj nachádzali vo svojom 
živote porozumenie, lásku a  tole-
ranciu jeden k  druhému, aby sme 

sa snažili pochopiť aj iných, aby sa 
z našich sŕdc nevytratila láska a ľud-
skosť. To sú najcennejšie dary v ľud-
skom živote, ktoré môžeme dať 
a dostať. Veď zbytočne sa nehovo-
rí, že na Vianoce je všetko krásne, 
v srdciach ľudí akoby zastal čas, nuž 
nech ten anjel lásky a ľudskosti po 
celý nadchádzajúci rok je v nás.
Zároveň mi dovoľte drahí spoluob-
čania, drahí Banskoštiavničania, sa 

vám s končiacim rokom poďakovať 
za vašu spoluprácu pri rozvoji mes-
ta a pomoc mne osobne a celej našej 
samospráve v roku 2017.
Pre mňa osobne bude najväčším da-
rom vaša účasť a pomoc pri rozvoji 
našej jedinečnej Banskej Štiavnice.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 
2018!

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

NOVINKY

•1.str.

Prianie

Spokojné prežitie vianočných 
sviatkov, pohodu a lásku v kruhu 
svojich najbližších a veľa zdravia, 
osobných aj pracovných úspechov 
v novom roku 2018 Vám pra-
je Váš poslanec v Zastupiteľstve 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja.

Mikuláš Pál

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala na 
13.12.2017 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia MsZ 
v B. Štiavnici s dátumom 13. decem-
ber 2017
- návrhovú komisiu v zložení: JUDr. 
Dušan Lukačko, Renáta Antalová, 
RNDr. Pavel Bačík
- rozpočet Technických služieb, m.p., 
Banská Štiavnica na rok 2018
- rozpočet mesta Banská Štiavnica na 
rok 2018
- návrh plánu práce hlavného kon-
trolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. 
polrok 2018
- zriadenie Zariadenia starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku dieťaťa (detské 
jasle), na Ul. 1. mája č.4, B.Štiavnica

MsZ sa uznieslo:
- na VZN Mesta Banská Štiavnica 
č.10/2017 o miestnych daniach
- na VZN Mesta Banská Štiavnica 
č.11/2017 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady
MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plenia uznesení zo za-
sadntuia MsZ v  B.Štiavnici, kona-
ného dňa 29. novembra 2017
- plán práce MsZ Mesta Banská 
Štiavnica a jeho orgánov na I. pol-
rok 2018
Majetkové veci Mesta Banská 
Štiavnica:
a) Prevod časti pozemku p.č. C KN 
42/2 v  k.ú. Vyhne, pre E.Straku 
s manž., ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa
b) Prevod pozemku p.č. C KN 

1475/2 v k.ú. B.Štiavnica, zastava-
ného stavbou a priľahlého pozemku 
(Ing. Šomodík s manž.)
c) Prevod pozemkov p.č. C KN 1744 
a 1745 v k.ú B.Štiavnica, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa (kupujúci 
Eva Šoučíková)
d) Prevod pozemku p.č. E KN 
6409/104 v  k.ú. B.Štiavnica, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
(kupujúci Vozárová a spol.)
e) Zámer na zámenu lesných po-
zemkov, ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa
Po interpeláciách a dopytoch pri-
mátorka mesta rokovanie MsZ 
ukončila.
Kompletné znenia schválených 
uznesení sú zverejnené na www.
banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z decembrového rokovania MsZ

Redakčná 
prestávka
Milí čitatelia!
Vianočné číslo ŠN je posledným 
v  tomto roku. Je tu čas sviatočný 
a  preto dovoľte, aby sme sa Vám 
všetkým poďakovali za priazeň a 
spoluprácu v roku 2017. Veríme, že 
ostanete našimi vernými čitateľmi 
aj v roku 2018. Najbližšie číslo ŠN 
vyjde vo štvrtok 11.1.2018!

Michal Kríž, redaktor 
a  členovia RR ŠN

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 
2018!

V uplynulých dňoch prebie-
hala v priestoroch sauny 
rozsiahla rekonštrukcia, ktorú 
návštevníci mestskej plavárne 
zaregistrovali. 

Na tieto stavebné práce sme sa opý-
tali RNDr. Pavla Bačíka, konate-
ľa Bytovej správy, s.r.o., v Banskej 
Štiavnici, ktorá prevádzkuje mest-
ské kúpele:
Pán konateľ, o akú rekonštruk-
ciu v plavárni ide?
V priestoroch sáun sa nám podari-
lo zrekonštruovať relaxačný bazén 
na vírovú vaňu. Na hydroizoláciu te-
lesa bola aplikovaná hydroizolačná 
fólia zo zmäkčeného PVC, vystuže-
ná polyesterovou výstužou, spája-
ná vodotesným zvarom, pri ktorom 
nevznikajú špáry, v  ktorých by sa 

mohli usadiť nečistoty, baktérie ale-
bo vírusy. Filtračná stanica je tvo-
rená pieskovým filtrom s technoló-
giou ClearPro, ktorej filtračný efekt 
je na úrovni 6 - 10μ. Výkon filtrá-
cie v kombinácii s čerpadlom Super-
flo 071 je 14m³/h. Vo vírovej vani 
sa nachádza 8ks masážnych sedení. 
V každom sedení je inštalovaný pre-
vzdušňovací element v  celonerezo-
vom prevedení. Na dne vírovej vane 
je osadený dnový gejzír vhodný na 
masáž nôh. Z bočnej strany vírovej 
vane je nainštalovaný nerezový chr-
lič vody – vodopád. Zmenili sme aj 
ohrev vody z elektrického ohrevu na 
ohrev z primárneho okruhu vykuro-
vania.
Koľko táto investícia stála a bude 
mať za následok zvýšenie ceny 
vstupov do priestorov sauny?

Technológia vírovej vane je uhra-
dená z  rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica vo výške 20  036,52 €. 
Časť stavebných úprav hradíme 
z tržieb. Úpravu cien vstupov do 
priestorov sáun prehodnotíme po 
dvoch mesiacoch prevádzky, keď 
už budeme vedieť porovnať prí-
padný nárast spotreby energií.
Odkedy sa návštevníci môžu 
tešiť na otvorenie nového well-
ness centra v plavárni?
K wellness centru nám chýba ešte 
pár krôčkov. Prevádzku sauny ob-
novíme tento týždeň a prevádzku 
vírovej vane spustíme po schvá-
lení prevádzky Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva.
Za aktuálne informácie poďako-
val

Michal Kríž

Wellness centrum v plavárni
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Zberný dvor 
počas vianočných sviatkov

AKTUALITY

Technické služby m.p.,
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1
969 01 Banská Štiavnica
Dispečing: 0908 272 630
0905 491 034 – miestne komuniká-
cie – ručné čistenie
0905 262 058 – dopravno-mechani-
začné stredisko, verejné osvetlenie
045/692 22 44, 0905 682 279 – ria-
diteľ TS, 
0918 574 695 – zberný dvor
Bytová správa, s.r.o.,
Ul. Dolná č. 2
969 01 Banská Štiavnica
Poruchy vykurovania a  dodávky 
teplej úžitkovej vody:
p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a údržba bytov:
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov:
EM Lift s.r.o. Žarnovica: 045/681 
31 66
Rýchla zdravotná služba
Tel.č.: 155, 112
Slovenský plynárenský priemy-
sel, a.s.
Poruchová linka - plyn: 0850 
111 727
Zákaznícka linka SPP: 0850 
111 363, zakaznickalinka@spp.sk
Biznis linka SPP: 0850 111 565, bi-
znislinka@spp.sk
Stredoslovenská energetika, a. s. 
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 0850 
111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 0850 
123 555, 0906 252 521
Veolia – Stredoslovenská vodáren-
ská prevádzková spoločnosť, a.s.
Call centrum: 0850 111  234, cc@
stvps.sk

Mestská polícia
Radničné nám. č.1
969 24  Banská Štiavnica
Tel.č.: 159, 045/694 96 01
Mobil: 0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ
Ul. Mládežnícka č. 25
969 01 Banská Štiavnica
Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
Požiarna ochrana
Tel.č.: 150, 112
Banskobystrická regionálna 
správa ciest, a.s., Závod Žiar 
nad Hronom, stredisko Banská 
Štiavnica
Dispečing: 045/691 28 06, 045/678 
31 41
Mobil: 0918 543 648

Pohotovostné lekárenské služby:
V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené v B. Štiavnici tieto lekárne:
Lekáreň Helios, Dolná ul. 13, 08:00 
– 11:00, 045/6922322
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.
Rozpis služieb v  mesiaci decem-
ber2017/január 2018
18.12. - 22.12.2017 51.týždeň Le-
káreň Ametyst, Križovatka 3, 8:00 
– 16:00
23.12. Lekáreň Helios, Dolná 3, 
8:30 – 12:00, 045/6922322
24.12. Lekáreň Ametyst, Križovat-
ka 3, 7:30 – 10:30
25.- 26.12. 52. týždeň Lekáreň Dr. 
Max, Bratská 17, 7:30 – 10:30
27.- 29.12. Lekáreň Dr. Max, Brat-
ská 17, 7:00 – 15:30

31.12. Lekáreň Dr. Max, Bratská 
17, 7:30 – 10:30
1.1.2018 1. týždeň Lekáreň Dr. 
Max2, L. Svobodu 42, 7:30 – 10:30
2.1. - 5.1. Lekáreň Lekáreň Dr. 
Max2, L. Svobodu 42, 7:00 – 16:00
6.1. - 7.1. Lekáreň Dr. Max2, L. Svo-
bodu 42, 7:30 – 10:30
8.1. - 12.1. Lekáreň Helios, Dolná 3, 
8:00 – 17:00
Zdroj: https://www.e-vuc.sk/bbsk/

Poskytovanie lekárskej služby 
prvej pomoci
LSPP pre dospelých:
Nemocnica, Ul. bratská 17, Banská 
Štiavnica
Ordinačné hodiny: Po-Pi (16:00 - 
6:00)
Víkendy a sviatky (nepretržite 24 
hod.), mobil: 0910 864 864
Ambulancia LSPP: 0948 190 609
LSPP pre deti a dorast:
Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen
- Po – Pi 15:30 – 7:00
- sviatky/soboty/nedele – (nepretr-
žite 24 hod. od 7:00 – 7:00)
Zubná pohotovosť:
LSPP, Lieskovská cesta 2298/4, 960 
01 Zvolen, tel.č.: 045/ 533 13 00
- pracovné dni – 15.00-18.00 hod.
- sobota/nedeľa/sviatky – 08.00 – 
13.00 hod.

Výdajne zdravotníckych pomôcok:
Marta, Bratská 17, (nemocnica), 
tel.č.: 045/694 22 05
Po – Pi: 7:30 – 15:00 okrem sviatkov
Partner – BS, s.r.o. (pri Lidli), Ul. 
Kolpašská 1, mobil: 0911 844 001, 
0910 942 108
Po – Pi: 9:00 – 17:00, So: 8:00 – 
12:00

Dôležité telefónne čísla potrebné 
počas vianočných sviatkov

Cez Vianoce bude zberný dvor 
mesta Banská Štiavnica, Ul. 
antolská 46, otvorený nasle-
dovne:

22.12.2017 – piatok: 6:00 – 16:30 
(štandardný pracovný deň)
23.12.2017 – sobota: 8:00 – 12:00
25.12.2017 – pondelok: 
zatvorené (štátny sviatok)
26.12.2017 – utorok: 
zatvorené (štátny sviatok)

27.12. – 29.12.2017: 6:00 – 14:00 
(skrátené pracovné dni)
30.12.2017 – sobota: zatvorené
1.1.2018 – pondelok: 
zatvorené (štátny sviatok)
2.1. – 5.1.2018: 6:00 – 16:30 (štan-
dardné pracovné dni)
6.1.2018 – sobota: zatvorené (štát-
ny sviatok)
Naďalej platí, že počas zimného ob-
dobia od 15.11.2017 do 15.3.2018 je 
zberný dvor otvorený počas pracov-

ných dní len do 16.30 hod., v sobo-
tu štandardne od 8:00 do 12:00 hod. 
a počas štátnych sviatkov je zber-
ný dvor zatvorený. Otváracie hodiny 
zberného dvora nájdete aj na http://
odpady.banskastiavnica.sk/, spolu 
s inými informáciami o odpadovom 
hospodárstve Mesta Banská Štiav-
nica. Prajeme Vám krásne bezodpa-
dové Vianoce. Ďakujeme, že triedite.

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p. BS

Vianočný pokoj
Srdečne Vás pozdravujem v  tom-
to predvianočnom čase. Hovorí sa, 
že Vianoce sú sviatky pokoja a lás-
ky. Všetci však cítime hektiku doby. 
Rôzne dobiehajúce projekty a vyúč-
tovania, ktoré sú spojené s koncom 
roka nám nenechajú užívať si Via-
nočný pokoj. Napriek týmto skutoč-
nostiam Vám prajem, aby ste plno-
hodnotne prežili vianočný čas ako 
čas porozumenia a pokoja uprostred 
uponáhľanosti. Nedostatok času sa 
podpisuje nielen na zdraví, ale aj na 
vzťahoch. Kiežby pokoj Vianoc, kto-
rý nám priniesol Kristus, prenikol 
naše srdcia, vzťahy a aj pracovné po-
vinnosti, aby to, na čom pracujeme 
bolo požehnaním nielen pre nás, ale 
aj pre naše okolie, rodiny, blízkych.
Norbert Ďurdík, farár v Štefultove

Majstrovstvá 
okresu BŠ žiakov v šachu
Kat. chlapcov: 1. Jakub Weis, 2. Ján 
Niederland, 3. Gregor Gajdoš
Kat. dievčat: 1. Miriam Stodůlko-
vá, 2. Michaela Remeňová, 3. Mária 
Sedlárová
Pozvánka na šachový turnaj pre 
všetky vekové kategórie dňa 
28.12.2017 v KC, Kammerhofská 1 
o 15:30, hrá sa 5 – 7 kôl 2 x 15 min. 
Príďte ticho povzbudiť!   Tony Zicho

Poďakovanie
Milí záhradkári! Rok s rokom sa 
pomaly stretáva a naša organizá-
cia záhradkárov sa chce poďakovať 
všetkým členom SZZ - ZO v Šteful-
tove za aktívne aj pasívne práce, za 
celoročnú prácu Vás v záhradkách. 
Veď ako vieme z porekadla: Zima sa 
nás opýta, čo si robil celý rok. Áno, 
poctivo ste sa starali o svoje záhrad-
ky a úrodu. Aj nás teší, že zapájate 
do práce aj svoje deti, že ich vedie-
te k láske k prírode a zvieratkám. 
Musím ešte pozdvihnúť záhradká-
rov, ktorí úspešne reprezentovali 
Banskú Štiavnicu v súťažiach Jabl-
ko v roku 2017, aranžovaní a reze 
stromkov. Ďakujeme aj deťom, kto-
ré prezentovali Banskú Štiavnicu 
v roku 2017. Prajeme Vám všet-
kým záhradkárom pokojné a šťast-
né Vianoce, veľa úspechov v práci, v 
záhradkách, výpestkov, ale aj v za-
mestnaní a v podnikaní, nech sa 
Vám darí po celý rok 2018! Šťastný 
nový rok 2018 Vám praje

Výbor SZZ-ZO v Štefultove
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kam v BŠ 
a okolí ?

Býva dobrým zvykom, že 
každoročne v posledných 
dňoch kalendárneho roka sa 
môžeme aj prostredníctvom 
našich novín vhĺbiť do nádher-
ného a neopakovateľného čara 
Vianoc.

Prostriedky modernej komuniká-
cie nám síce ponúkajú nebývalé 
možnosti zdieľania sa. Sú médiom 
a  taký majú aj význam: sprostred-
kovať či napomôcť komunikácii, re-
flexii, posunúť sa k lepšiemu, mrav-
nejšiemu, slušnejšiemu.
Vianočné sviatky zbližujú ľudí už 
stáročia. Spája nás oslava narodenia 
Ježiša Krista. Prejavy radosti z na-
rodenia Vykupiteľa sú veľmi rozlič-
né v spôsobe oslavy či zaužívaných 
zvykov nielen podľa regiónov, ale aj 
národov.
V  našich oblastiach Slovenska 
máme zaužívané nádherné tradície 
našich predkov. Myslím si, že snáď 
vo všetkých našich rodinách býva 
najočakávanejším dňom roka Šted-
rý deň a najcitlivejším okamihom je 
štedrá večera a  radosť z narodenia 
Pána, ktorá sa prejaví aj pri vianoč-
nom stromčeku.
Nuž, ale väčšina ľudí na našej pla-
néte vôbec nepozná krásu Štedrého 
dňa, ktorá je typická pre naše do-
movy. Nepoznajú naše štedrovečer-
né zvyky a tradície.
Mnohí mladí ľudia, ktorí precesto-
vali veľa kontinentov, na svojich po-
tulkách spoznali, že krása stredo-
európskych Vianoc je jedinečná a 
nenapodobiteľná. Čaro a posolstvo 
Vianoc je v našej kultúre skutočne 
dojímavo jemné a krásne.
Štedrovečerné zvyky v  Európe po-
známe zvlášť v krajinách bývalej ra-
kúskej monarchie. 
V Írsku je Štedrý deň dňom stretnu-
tia priateľov a známych a rozličných 
zábav a tancovačiek, lebo Íri aj v mi-
nulosti pracovali v  zahraničí a  na 
Vianoce chceli byť doma. Najprv sa 
na Štedrý deň zvítali typickým ír-
skym spôsobom s kamarátmi v ich 
Irish pube s poriadnym írskym čier-
nym pivom Guinness z Dublinu ale-
bo pre nás úplne netradičným ružo-
vým pivom Kilkenny. Deň Božieho 
narodenia už seriózne patril Bohu 
a  rodine s  návštevou bohoslužieb 
a  privezených anglických koloniál-
nych zvykov.
V  Anglicku Štedrý deň takisto ne-
jestvuje v  našom ponímaní, ba 
po  reformách kráľovnej Alžbety I. 

ani Svätý Štefan, to je už normálny 
pracovný deň.
A znovu náš región vychádza z toh-
to porovnania lepšie, lebo naša pre-
važne katolícka tradícia zachovala 
aj spomienku na sv. Mikuláša, bis-
kupa z Myry, 6. decembra, aj na pr-
vomučeníka sv. diakona Štefana 26. 
decembra. Doktor Luther mal s Mi-
kulášom tiež nemálo starostí, eš-
teže jeho krkom v  ich dome bola 
Katarína z  Bory, ktorá dbala, aby 
Mikuláša poznali aj ich deti.

Vianočné darčeky malým i  veľ-
kým poddaným anglickej a britskej 
kráľovnej Alžbety II. prináša San-
ta Claus, čo je tak trochu náš svä-
tý biskup Mikuláš a aj ruský Dedo 
Mráz. V  anglicky hovoriacich kra-
jinách nemá liturgický (bohoslu-
žobný) odev, ale červeno-biely jaz-
decký odev stredovekých biskupov, 
lebo mnohí z nich boli vynikajúcimi 
jazdcami na koňoch, ako bolo vte-
dy zvykom u šľachty. V  reverende 
sa predsa len na koni nedá jazdiť...
V Anglicku na deň Božieho narode-
nia nechýba na stoloch typický brit-
ský pečený moriak, ktorého doviezli 
z Nového sveta (Amerika), a ich tra-
dičný flambovaný vianočný puding 
a  samozrejme aj poriadny vianoč-
ný punč.
V  pravoslávnom Rusku je deň via-
nočného obdarovania Nový rok.
V  Taliansku, Španielsku a  v  kraji-
nách Latinskej Ameriky prinášajú 
dary Traja králi. V Ríme však známa 
dobrá striga Befana.
Talianske štedré raňajky sú na Bo-
žie narodenie. Je to neodmysliteľ-
ná trvanlivá bábovka Panettone (v 
preklade „chlebisko“) a  k  tomu pre 
dospelých pohár šampanského, do 

ktorého sa kúsky sladkých raňajok 
namáčajú. Mnohí ľudia si práve Pa-
nettone a  šampanské radi vymie-
ňajú a sú symbolom talianskej via-
nočnej štedrosti. (Čeští samozřejmě 
mají něco podobného, jak mají ti 
Italové, oni mají vánočku neboli 
mazanec.)
Veru, a obed v talianskej domácnos-
ti, ktorý má na starosti skutočná 
hlava rodiny - starká, je nad očaká-
vanie starostlivo pripravený a  mi-
moriadne slávnostný. U  starkej sa 

zíde celá rodina, všetci, ktorí 
môžu a nie sú práve v Ameri-
ke či Austrálii.
Jedny Vianoce som prežil 
v kraji pri Benátkach. Nuž, na 
to sa nedá zabudnúť. Štedrý 
deň oni nepoznajú. Je to oby-
čajný pracovný deň. Do pol-
nočnej sme boli v  spovedni-
ciach v  rozličných kostoloch 
mesta. Skoro každá väčšia uli-
ca v centre mala svoj vlastný.
V  meste mali nádherný bet-
lehem z  ľadu s  ľadovo chlad-
nou krásou. Atmosféra bola 
slávnostná. Prvý raz mali na 
hlavnom námestí vianoč-
ný stromček. Domáci mešťa-
nia mi hovorili, že tomu, že 
sa tento zvyk z Nemecka udo-

mácnil aj v Taliansku, prispel aj „váš 
Slovan“ sv. Ján Pavol II., ktorý po-
chádzal z monarchiálneho Krakov-
ska. On sa postaral, aby na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne bol živý osvie-
tený vianočný strom. Tak sa tento 
u nás už dávno rozšírený zvyk ne-
badane dostal do mnohých apenin-
ských kútov. 
V bazilike sv. Petra vianočný strom-
ček však pri oltári dodnes nenájde-
te. Ak je, tak je vzadu pri vstupe pri 
krstnej kaplnke, kde býva nádherný 
betlehem. Oplatí sa vidieť a pome-
ditovať nad obrazmi, ktoré ponúka 
každý rok iný betlehem na námestí 
i iný v bazilike.
Moja prvá a zatiaľ jediná talianska 
štedrá večera vonkoncom však ne-
bola taliansky bohatá a štedrá. Na 
stole boli sardinky v oleji s krajcom 
chleba. Aj tam, žiaľ, ostali, no veď 
už... Tak som prvýkrát na Štedrý 
večer bol taliansky hladný...
Ale, toľko na odľahčené vianočné čí-
tanie v tomto roku úplne postačí.
Želám vám pokojné Vianoce, plné 
lásky Narodeného Spasiteľa a  jeho 
dobrota nech naplní každý náš deň 
v roku 2018.

Ľudovít Frindt, farár

Vianočné čriepky
22.12. Farmárska kapustnica. 
Ubytovanie Aura, Staromestská 
8, BŠ, 16:00.
22.12. Frank Sinatra Christmas 
party. Ľudo Kuruc s  kapelou 
spieva Sinatru. Trotuar cafe, A. 
Kmeťa 14, BŠ, 20:00.
22.12. Libressová zábava s  Trio 
Pichus. Radn. nám. 13, BŠ, 
21:00.
22.12. Vianočná Funk par-
ty. Spojár Kafe & Klub, Kammer-
hofská 6, BŠ, 22:30.
25.12. Merry Archanjel: Cool 
band trio. Archanjel caffe bar, 
Radn. nám. 10, BŠ, 21:00.
26.12. Štefunkovská 2017. Pár-
ty v  tónoch funky. Disca, hou-
su, Art Café, Akademická 2, BŠ, 
21:00.
26.12. Merry Archanjel: Štefan-
ska veselica. Archanjel caffe bar, 
Rad. nám. 10, BŠ, 21:00.
27.12. Merry Archanjel: Juraj 
Griglák trio. Archanjel caffe bar, 
Rad. nám. 10, BŠ, 21:00.
28.12. Divadlo: Dlhý nos, Lib-
resso Caffe Bar, BŠ. 15:00.
28.12. Koncert. Hausband & 
jam session, Libresso Caffe Bar, 
BŠ. 20:00.
28.12. Merry Archanjel: Carpet 
cabinet. Archanjel caffe bar, Rad. 
nám. 10, BŠ, 21:00.
29.12. Koncert: +-40. Hardrock 
v Art Café, Akademická 2, BŠ, 
21:00.
29.12. Vianočný koncert: Jana 
Lieskovská. Kaviareň 4 sochy, 
Kammehofská 16, BŠ, 20:00.
29.12. Merry Archanjel: Tibor 
Borsky quartet. Archanjel caffe 
bar, Rad. nám. 10, BŠ, 21:00.
30.12. Paradájz Pikčr: Hamlet 
Out Let, Kultúrne centrum, 
Kammehofská 1, BŠ, 18:00.
30.12. Koncert: Oliver Nosac-
zynski Bohovič, Art Cafe, Akade-
mická 2, BŠ, 20:00.
30.12. Koncert: Robo Patej-
dl band. Trotuar cafe, A. Kmeťa 
14/126,BŠ, 20:00.
30.12. Merry Archanjel: Dole 
dole. Archanjel caffe bar, Rad. 
nám. 10, BŠ, 21:00.
31.12. Veselý Silvester s ľudovou 
hudbou. Terasa u  Blaškov, Poč. 
jazero, BŠ. 11:00.
31.12. Merry Archanjel: Sil-
vestrovačka. Archanjel caffe bar, 
Rad. nám. 10, BŠ, 21:00.
Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

ZAUJÍMAVOSTI

Spomienka
Dňa 31. 12. 
2017 si pri-
pomíname 10. 
výročie úmr-
tia nášho dra-

hého manžela, otca, staré-
ho otca p. Arpáda Jakaba. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Spomínajú 
manželka, dcéry a vnúčatá

Pozvánka
na fáranie do štôlne
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  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 či-
tateľom ŠN prajem krásne preži-
tie vianočných sviatkov a  všetko 
dobré do nového roku 2018. Zdar 
boh! 

Anton Greguss

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli do mikulášskeho 
koša sladkosťami pre deti a sú 
nimi: Tesco p. Ragač, Anton An-
tol, s.r.o., Drieňová, Telekom BŠ 
p. Aliová, ďalej Mgr. Petrovi Er-
nekovi a Lucii Gregušovej za dar-
čeky a prípravu, skvelé stretnu-
tia v pizzerii, kde dostali deti zo 
ZŠ J. Horáka a J. Kollára pizzu a 
sladkosti, Komunitnému centru 
Šobov za skvelý program ako aj 
MsPo p. Debnárovi za doprovod 
na Trojičné námestie. 

Miro Kyjovský

Milosť vám a pokoj od Boha, 
nášho Otca a od Pána Ježiša 
Krista. Amen.

Slová pre vianočné posolstvo nachá-
dzame v Biblii v Evanjeliu podľa Ma-
túša, v 21. kapitole od 5. – 11. verš.
Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj 
kráľ k tebe prichádza krotký, sediac 
na oslovi, a to na osliatku ťažnej osli-
ce. Učeníci šli a urobili, ako im priká-
zal Ježiš: priviedli oslicu a osliatko a 
kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na 
ne. A veľký zástup rozprestieral rú-
cha na cestu, iní sekali ratolesti zo 
stromov a stlali na cestu. No zástupy, 
ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: 
Hosana Synovi Dávidovmu! Požeh-
naný, ktorý prichádza v mene Pá-
novom! Hosana na výsostiach! Keď 
vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa 
celé mesto a hovorili: Kto je tento? A 
zástupy odpovedali: To je prorok Je-
žiš z galilejského Nazareta. 
Vážení čitatelia Štiavnických novín, 
milí spoluobčania, drahí bratia a milé 
sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Už 
o pár dní si budeme spoločne sadať so 
svojimi drahými za bohato prestretý 
štedrovečerný stôl. Vianoce sú sviat-
kami radosti, pokoja, rodinnej poho-
dy a štedrosti. Ale už sa to často stáva, 
že z  Vianoc vynechávame Toho naj-
hlavnejšieho, Toho, ktorého narode-
nie máme v prvom rade oslavovať – 
narodenie Pána Ježiša Krista, nášho 
Spasiteľa a Vykupiteľa. On prichádza 
ku všetkým nám, ktorí Ho očakáva-
me. Pán Ježiš Kristus prichádza aj ku 
nám. On prichádza ku mne i ku Tebe.
Slovo advent pochádza z latinčiny 
a znamená príchod. Štyri adventné 

sviece označujú počet adventných ne-
dieľ, pričom pribúdanie svetla znázor-
ňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je 
Svetlom tohto sveta.
Pán Ježiš je Svetlom sveta a to svet-
lo nech svieti do tmy. My kresťania 
máme byť tým svetlom v tme a tou 
soľou zeme. Máme svietiť živou kres-
ťanskou láskou našim blízkym, našim 
susedom, spoluobčanom a  všetkým, 
s ktorými sa stretávame pri rôznych 
situáciách... a aj tým, ktorých neradi 
vidíme a sú nám nesympatickí. Aj im 
máme prejavovať našu lásku a zmie-
riť sa s nimi a preukazovať lásku jed-
ni druhým, tak isto ako nám preuká-
zal lásku náš Pán Ježiš Kristus.
Aj v tomto adventnom, prichádzajú-
com čase nášho Pána Ježiša Krista, 
sme jeden vedľa druhého spoločne 
očakávali Pánov príchod. A Pán Ježiš 
prišiel a narodil sa v chudobnej maš-
tali. On sa zriekol všetkého len preto, 
aby nás zachránil, a aby sme boli vykú-
pení Jeho milosťou a tak dosiahli več-
ný život a kráľovstvo nebeské. Chce-
me byť zjednotení Kristovou láskou 
ako bratia a sestry, ktorých spája Pán 
Ježiš Kristus.
Ježiš nerobí rozdiely medzi nami. On 
nás miluje každého jedného bez roz-
dielu. On je ten, ktorý si nepraje smrť 
hriešnika, ale pokorné srdce, ktoré Ho 
očakáva a ktoré sa raduje z Jeho naro-
denia. On – Ježiš Kristus prichádza 
pre všetkých, ktorí v Neho veria a kto-
rí vyznávajú, že On je ich osobný Zá-
chranca a  Vykupiteľ. Ako sme čítali 
v evanjeliu podľa Matúša, všetci osla-
vovali Pána a volali Mu na slávu: Ho-
sana Synovi Dávidovmu! Požehna-
ný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosana na výsostiach!

Aj my bratia a sestry spoločne volaj-
me ku Pánovi Ježišovi, ktorý je náš 
požehnaný Pán a Vykupiteľ. On pri-
šiel, aby zachránil každého jedného 
z nás. On vidí do našich sŕdc a do na-
šich duší oveľa lepšie ako do nich vidí-
me my sami. Hoci vie, že sme hriešni 
a slabí ľudia, On nás neodsúdil, ale pri-
šiel nás zachrániť. Boh nás tak miluje, 
že svojho jednorodeného Syna Ježiša 
Krista dal, aby nik nezahynul, ale več-
ný život mal každý, kto v Neho verí.
Toto si uvedomovali ľudia, v prečíta-
nom evanjeliu, že prišiel k nim ich Zá-
chranca a Spasiteľ. Oni nadšene a s ra-
dosťou vítali Pána Ježiša Krista, ktorý 
prichádzal do ich mesta Jeruzalem. 
Spoločne chceme, aby náš Pán Ježiš 
Kristus prišiel aj ku nám do Banskej 
Štiavnice a do jej okolia. Ale čo je naj-
dôležitejšie, modlíme sa, aby prišiel 
Pán Ježiš do sŕdc všetkých ľudí, aby 
v Neho uverili, a aby tak všetci volali 
na Božiu slávu.
Milí spoluobčania, čitatelia Štiavnic-
kých novín! Aj my prosme o to, aby 
sme si aj my uvedomili a uverili tejto 
dobrej správe, že Pán Ježiš Kristus pri-
šiel nás zachrániť a priniesť nám svet-
lo, nádej a lásku do našich vzťahov, do 
našich domácností, do nášho mesta 
a na celú zem.
Nech nie sú pre nás Vianoce len prí-
jemným posedením s  dobrým jed-
lom v kruhu našich blízkych, ale nech 
nám Vianoce sprítomnia radosť z na-
rodenia Pána Ježiša Krista. On prišiel 
ku nám ako náš Záchranca a Spasiteľ. 
Jemu má znieť stále naša chvála a slá-
va. Hosana na výsostiach! Amen.

Milan Bartko, 
ev. kaplán v cirkevnom zbore 

ECAV BŠ

Vianočné posolstvo

Slovenský klub sokoliarov pri SPK 
a Stredná odborná škola lesníc-
ka v Banskej Štiavnici usporiadali v 
dňoch 6. až 8. decembra 2017 v po-
radí už 33. stretnutie sokoliarov, žia-
kov, absolventov a priateľov školy.
V stredu 6.12. sa uskutočnil sláv-
nostný nástup orliarov pred Obec-
ným úradom v Žemberovciach. Lovy 
s orlami na srny a líšky prebiehali v 
revíri PZ Hubertus a okrem obdivu-
hodných výkonov kráľov oblohy a ich 
majiteľov sa v ťažkých podmienkach 
a náročnom zasneženom teréne vy-
znamenali aj študenti školy a osem 
malých sokoliarov zo Základnej ško-

ly Maximiliána Hella v Štiavnických 
Baniach. Slávnostný výrad s  po-
hostením bol pri poľovníckej cha-
te. Vo štvrtok 7.12. začínali lovy s 
orlami v poľovníckom revíri Hon-
tianske Moravce a po prestávke po-
kračovali v revíri PZ Hontianske Trs-
ťany. Slávnostný výrad s pohostením 
sa  uskutočnil pri Kultúrnom dome 
v  Hontianskych Trsťanoch. Obidva 
nádherné poľovnícke večery patri-
li spomienkam, zážitkom a  priateľ-
ským rozhovorom v  útulnom pro-
stredí Penziónu Kachelmann. V 
piatok 8.12. boli lovy s orlami na 
srny a líšky zavŕšené v školskom re-

víri za Kalváriou. Slávnostný výrad 
prebiehal pred Sokoliarskym areá-
lom školy. Tu sa aj vysoko do neba 
vznieslo posledné Halali - ako poc-
ta ulovenej zveri, úspešným lovcom 
a 33. stretnutiu sokoliarov SOŠL v 
Banskej Štiavnici. Počas troch dní lo-
vov sa predviedlo 15 orlov, spolu ulo-
vili 17 sŕn a 3 líšky. Sily boli pomer-
ne vyrovnané, a aj preto trofej Kráľa 
lovu  získali zaslúžene dvaja orlia-
ri, Ing. Miroslav Mozola a  Ing. Pe-
ter Križan, bývalí absolventi SOŠL 
v Banskej Štiavnici a sokoliarski od-
chovanci Ing. Štefana Petrikoviča.

Janka Bernáthová

Lovy s orlami
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka
Dňa 25. 12. 
2017 uplynie 
10 rokov, čo nás 
navždy opustil 
náš drahý man-
žel, otec a starý otec Štefan 
Líška, ktorý stále žije v našich 
srdciach. S úctou a láskou na 
neho spomínajú 

manželka, dcéra 
a syn s rodinami

Spomienka
„Kto ho mal 
rád, nezabud-
ne. Žije v srd-
ciach tých, kto-
rí ho milovali.“
Dňa 22.12.2017 si pripome-
nieme 5. výročie, čo nás na-
vždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec PaedDr. 
Jozef Matoš. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou 

spomína celá rodina

Spomienka
„Aj slnko zapa-
dá ústupom do 
noci, kto raz púť 
dokonal, niet 
viac pomoci…
Odišiel si na cestu, kam musí ísť 
každý sám, len dvere spomienok 
nechal si dokorán...“
Dňa 19.12.2017 uplynuli šty-
ri roky od chvíle, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý otec, 
starý otec, brat a švagor Karol 
Rákay zo Sv. Antona.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú: 

dcéra Andrea s rodinou 
a syn Karol s rodinou

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

Magické okamihy, 
zimomriavky i slzy dojatia… 
Také bolo oficiálne otvorenie 
Epicentra Lásky v Banskej 
Štiavnici vo štvrtok 14. 
decembra 2017.

Stosedemdesiat rokov staré verše, 
ktoré vyvreli ako láva zo srdca mla-
dého básnika, uchovali nám v hru-
de diamanty mladosti, lásky, túžby, 
vášne, ale aj utrpenia z nenaplne-
ného citu k  milovanej žene. An-
drej Sládkovič sa zaľúbil do Maríny 
Pischlovej v r. 1839, rukopis básne 
Marína dokončil v  r.1846 a  v  tom 
istom roku bola po prvýkrát knižne 
vydaná. Spolu má 2900 veršov. Do-
posiaľ sa dočkala 43 vydaní v šies-
tich jazykoch. Od apríla tohto roku 
je zapísaná ako najdlhšia ľúbostná 
báseň na svete v najväčšej organizá-
cii na certifikáciu svetových rekor-
dov – World Record Academy.
Dojímavý ľúbostný príbeh je dnes 
živou legendou, pretože ľudia po-
trebujú lásku bez ohľadu na to, koľ-
ko sĺz jej osud nadelí. Chcú sa jej 

pokloniť, dotknúť sa miest, po kto-
rých kráčala a  pritom ešte hlbšie 
precítiť to, čo ukrývajú vo vlastnom 
srdci. Dom Maríny, kde básniko-
va múza v rokoch 1820 až 1899 už 
aj ako manželka iného muža žila /v 
r. 1845 sa na  želanie matky vydala 
za Juraja Gerzsöa/ má všetky pred-
poklady stať sa takýmto pútnickým 
miestom. Epicentrom živej Lásky, 
kde sa zaľúbenci neubránia  než-

ným dotykom, a tí ostatní slzám. 
Najsilnejším momentom unikátnej 
zážitkovej expozície sú verše ožíva-
júce v jedinečnom podaní a v jedi-
nečnej atmosfére, ale nájdeme tu aj 
pôsobivé interiéry, knižnicu, Archív 
lások či zariadenie nazvané Lásko-
mer. Podrobnejší rozhovor o  Epi-
centre Lásky v Dome Maríny vám 
prinesieme v nasledujúcom čísle.

Janka Bernáthová

Dom Maríny ožíva Láskou

Vstup do Epicentra lásky  foto Janka Bernáthová

,,December je v plnom prúde, 
žiadna vec mu neujde. Mráz 
nám kreslí krásne kresby, 
na okná i na stromčeky. 
Veď prichádza po roku zas, 
vianočný to krásny čas.“ 
(autor Golian F.)

Vianoce sú kresťanské sviat-
ky narodenia Ježiša Krista, dnes 
všeobecne v  rovnakom období aj 
sviatky pokoja a  mieru. Vianoč-
né sviatky sú najkrajším obdo-
bím roka. Vianoce nie sú len o dar-
čekoch, kto komu daruje viac alebo 
menej prekvapení. V  prvom rade 
sú to sviatky pokoja a mieru, počas 
ktorých by mali ľudia intenzívnej-
šie myslieť na svojich blízkych, za-
sadnúť spolu k  štedrovečernému 
stolu  a v pokoji a  s  radosťou uží-
vať  si krásy vianočných sviatkov. 
Najkrajší je pocit, keď môže so svo-
jou rodinou v pokoji a  láske preží-
vať Vianoce, pri večeri, odbaľovaní 
darčekov, pokojnom posedení a sle-
dovaním vianočných rozprávok, 
ktorých v dnešnej dobe máme ne-
úrekom. Ako slávia Vianoce kres-
ťania a  pravoslávni? Všetci kres-
ťania slávia Vianoce 24.decembra, 

no pravoslávni veriaci tieto sviatky 
oslavujú 7.januára – podľa Julián-
skeho kalendára. 

Aké sú typické vianočné symboly? 
Vianočné symboly všetci dobre po-
známe, každý s  nimi príde počas 
Vianoc do styku, sú to: vianočný 
stromček, oblátky predstavujú pre 
kresťanov znak Božieho tela, ktorá 
sa pri štedrovečernom stole podáva 
s medom a cesnakom, imelo – sym-
bolizuje šťastie, lásku a  ochranu 
domu pred ohňom a zlými duchmi. 
Pobozkanie svojho partnera / part-
nerky pod imelom, symbolizuje tr-

valú lásku. Imelo nesmie do domu 
priniesť pán domu, musí byť daro-
vané.... vianočná kapustnica, ve-
niec, šupiny z  kapra (alebo penia-
ze), ktoré sa vkladali pod obrus na 
štedrovečerný stôl, ktoré symboli-
zujú, aby rodina mala počas nasle-
dujúceho obdobia peniaze... určite 
poznáme mnoho znakov, symbo-
lov alebo tradícií, ktoré sú spojené 
s Vianocami.
Milí Štiavničania, skvelá rodina, 
priatelia a  známi... prajem vám 
krásne, pokojné a  šťastné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu rodín, 
známych a  priateľov. Prajem vám, 
aby vianočné sviatky boli plné ra-
dosti, šťastia, zdravia, lásky a  po-
kojnej harmónie v  každej domác-
nosti... Šťastné a veselé...
Do nového roku 2018 vám prajem 
veľmi veľa zdravia, šťastia, lásky, 
pokoja, dobrosrdečnosti, rodinnej 
pohody, veľa pracovných a  osob-
ných úspechov a všetkého veľa, no 
len a len pozitívneho! Nech sa vám 
všetkým darí.... Veselé Vianoce 
a šťastný nový rok 2018 vám pra-
je člen Redakčnej rady Štiavnických 
novín

Filip Golian

Vianočný čas
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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

SBM
Otváracie hodiny počas vianoč-
ných sviatkov:
Vážení návštevníci!
Slovenské banské múzeum po-
núkne prehliadku svojich expozí-
cií aj v  období od 23.12.2017 do 
8.1.2018 a to v upravenom režime.
Od 2.januára 2018 sa upravu-
je cena vstupného do expozície 
Banského múzea v  prírode na-
sledovne:
plné vstupné (návštevníci nad 18 
rokov bez zľavy) z 5,00 € na 6,00€ 
a rodina z 13,00€ na 15,00€.
Zároveň si Vás dovoľujeme po-
zvať na nasledujúce podujatia:
- výstava Kabinet ilustrácie IV., 
výstava Dobré časy, výstava Paľo 
Čejka, Galéria J. Kollára
- výstava V  modrobielom svete, 
Berggericht- výstavné priestory
- Zima v Kammerhofe - Putovanie 
baníka za hviezdou - hra, Kam-
merhof - Baníctvo na Slovensku

SBM

Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom

Blíži sa čas vianočných sviatkov, 
kedy obchody navštevujú nielen 
nakupujúci, ale aj tí, ktorí krad-
nú či už priamo v obchode, alebo 
okrádajú ľudí na ulici. Ulice sa stá-
vajú aj miestom lúpežných prepad-
nutí. Preto Vám chceme poskyt-
núť niekoľko dobrých rád, ako sa 
chrániť:
- na odľahlé miesta choďte v sprie-
vode niekoho známeho,
- po zotmení sa vyhýbajte ri-
zikovým miestam: parkovis-
ká, okolie pohostinstiev, dis-
kotékové kluby, železničné 
stanice,
- nenoste so sebou väčšie 
sumy peňazí alebo drahé 
predmety,
- udržujte bezpečnú vzdiale-
nosť od tmavých priestorov a 
vchodov do domov,
- ak to zníži Váš pocit ohroze-
nia, kúpte si ochranný sprej a 
noste ho pri sebe,
- aj v obchodoch buďte opatr-
ní pri výbere a nákupe tovaru, nik-
dy nestrácajte kontrolu nad svojou 
taškou a vreckami.
Neuľahčujte prácu vreckárom!
- peniaze a kreditné karty si ukla-
dajte vždy do vnútorných vreciek 
oblečenia a nie do zadných (napr. 
na nohaviciach),
- ak sa dostanete do tlačenice na 
ulici, v obchode či v autobuse, ve-

nujte pozornosť bezprostrednému 
okoliu a presvedčte sa, či máte svo-
je veci stále vo vrecku,
- tašku a peniaze nenoste na chrb-
te, kam nevidíte,
- venujte pozornosť aj kabelkám 
prehodeným cez rameno,
- svoju batožinu nikdy nespúšťaj-
te z očí,
- ak ste majiteľom bankomatovej či 
kreditnej karty, PIN kód nikdy ne-
majte pri karte.
Dôveruj a preveruj!

Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za va-
šimi dverami, majú dobré úmysly. 
To však neznamená, že môžete byť 
dôverčiví a neopatrní. Je stále dosť 
tých, ktorí Vás môžu pripraviť o 
majetok alebo Vám ublížiť. Nie-
ktorí sa o to môžu pokúsiť aj vte-
dy, keď ste doma. Nikdy neotvá-
rajte dvere svojho bytu, kým si nie 
ste úplne istí, že človeka za dvera-

mi poznáte. Ak vás niekto oslo-
ví menom, neznamená to ešte, že 
Vás pozná. Meno si mohol prečí-
tať na menovke vašich dverí. Stáva 
sa, že si páchatelia lúpežných pre-
padnutí obstarávajú falošné preu-
kazy a vymyslia si dôvod, aby ste 
im otvorili dvere (nevoľnosť, po-
rucha kúrenia, kontrola telefónnej 
prípojky, odkaz, telegram a podob-
ne). Nikdy takých ľudí nevpúšťajte 
do bytu (do domu), aj keby vyzera-
li dôveryhodne. Ak máte telefón, 

môžete si preveriť, či uvede-
ný podnik k  Vám takého člo-
veka naozaj poslal. Pre takéto 
prípady je dobré si na zvláštny 
papier poznačiť telefónne čís-
la na políciu, hasičov,  záchran-
nú službu a susedov. V  prípa-
de bezprostredného ohrozenia 
volajte  o pomoc z okna. Buď-
te opatrní, ak chcete nadvia-
zať kontakt s  inými osobami 
prostredníctvom inzerátu (pre-
daj, kúpa, zoznámenie, výmena 
bytu a pod.).
Ak sa už stanete obeťou 
trestnej činnosti, je dôleži-

té, aby ste si zapamätali výzor pá-
chateľa, jeho spoločníkov, zapísa-
li si evidenčné číslo motorového 
vozidla, na ktorom sa pohybovali 
a  toto uviedli pri podávaní ozná-
menia o  trestnom čine na Polícii. 
Práve tieto informácie môžu po-
môcť Policajnému zboru pri rých-
lej identifikácii páchateľa.

OR PZ ZH

Upozornenie 

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-
teľov, že príjem príspevkov a in-
zercie do novoročného čísla ŠN je 
v pondelok 8.1. do 14:00 hod. 
Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 22.12. o 18:30 hod.
Piatok 29.12. o 18:30 hod.
Jumanji: 
Vitajte v džungli
Rodinný, akcia, dobrodružný, komé-
dia, 112 min., MP:12, vstupné: 4€. Po 
tom, čo štvorica študentov objaví starú 
hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantas-
tického sveta Jumanji. Jumanji však 
nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami. 
Aby hrdinovia v hre nezostali uväzne-
ní naveky, musia zmeniť svoj pohľad na 
svet, no najmä samých seba...

Sobota 23.12. o 18:30 hod.
Špindl
Romantický, komédia, 112 min., 
MP:12, vstupné: 4€. Keď na hory, tak 
do Špindlu, kam vyrážajú sestry Eliška, 
Katka a Magda na dámsku jazdu v ce-
lovečernej zimnej komédii Špindl. Majú 
v pláne si užiť odpočinok, zábavu a mož-
no aj trochu milostného dobrodružstva.  

Streda 27.12. o 16:00 hod.
Piatok 29.12. o 16:00 hod.
Sobota 30.12. o 16:00 hod.
Ferdinand
Rodinný, animovaný, 99 min., MP, 

vstupné: 4€. Ferdinand je roztomi-
lé, no trochu nešikovné až groteskne 
pôsobiace stvorenie, ktoré ale neznalí 
ľudia považujú za nebezpečné a zúri-
vé monštrum. Keď si jedného dňa Fer-
dinand neopatrne sadne na čmeliaka, 
ten ho štipne a Ferdinand sa splaší. 
Celú udalosť vidia vyhľadávači býkov 
do koridy a rozdivočelý Ferdinand ich 
uchváti natoľko, že ho okamžite chy-
tia a odvezú. Ferdinand je ale odhodla-
ný vrátiť sa k svojej rodine a pomocou 
svojich nových priateľov sa vydáva na 
dlhú cestu Španielskom. 

Streda 27.12. o 18:30 hod.
Ladíme 3
Hudobný, komédia, 93 min., MP:12, 
vstupné: 4€. S titulom majstra sveta 
v acappella speve v normálnom živo-
te neuspejete. Túto drsnú lekciu po-
chopia hrdinky úspešnej série Ladíme 
hneď na začiatku tretieho dielu. Na-
priek tomu sa netreba obávať, že by 
sme opustili žáner hudobnej komédie.  

Štvrtok 28.12. o 16:00 hod.
Nedeľa 31.12. o 16:00 hod.
Paddington 2
Rodinný, animovaný, komédia, fanta-

sy, 103 min., MP, vstupné: 4€ 

Štvrtok 28.12. o 18:30 hod.
najväčší showman
Muzikál, dráma, životopisný, 97 min., 
MP:12, vstupné: 4€. Pôvodný vý-
pravný muzikál inšpirovaný životným 
príbehom amerického obchodníka a 
zabávača P. T. Barnuma, zakladate-
ľa najväčšieho pojazdného cirkusu v 
USA. 

Sobota 30.12. o 18:30 hod.
Stratený v džungli
Thriller, dráma, 115 min., MP:12, 
vstupné: 4€. Mladý muž chce unik-
núť z rutiny bežného západoeurópske-
ho života a zažiť poriadne dobrodruž-
stvo. S niekoľkými ďalšími ľuďmi sa v 
Južnej Amerike vydá do neprebáda-
ných miest amazonského pralesa, chcú 
objaviť neznáme indiánske kmene, 
úchvatnú nedotknutú prírodu a snáď 
aj náleziská zlata. Jedného dňa ale ich 
sprievodca zmizne, skupinku kamará-
tov rozdelí stroskotanie vo vodopáde a 
hlavný hrdina sa ocitá uprostred ne-
prístupnej, nehostinnej a nebezpečnej 
džungle úplne sám. Džungľa má jasný 
odkaz: sem ľudia nepatria.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.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.43/2017: „Lep-
šie je zabudnúť a smiať sa, než si pamä-
tať a byť smutný.“ Výhercom sa stá-
va Štefan Bosák, Cintorínska 1, 
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 
8.1.2018.

V tajničke sa ukrýva príslovie:

A., Sprav, povolenia na vstup do 
cudzej krajiny, hrubý mužský hlas, 
otravné látky,
B., Začiatok tajničky,
C., Jedna angl., rieka v Španielsku, 

brat Kaina, zn. tona a meter,
D., Osobné zámeno, časť schodov, 
oplotenie, tento,
E., Ozn. áut Španielska, plietla, brat 
Ábela, umývajte,
F., Meno Czoborovej, vec po espe-
rantsky, vila si básn.,
G., Príbytky včiel, naša priehrada, 
koleso, existujú,
H., Citoslovce výsmechu, noha 
zvierat, náš hokejista, strana,
I., Ženské meno, je zamilovaný, Mi-
lota,
J., 3. časť tajničky, 1000 v Ríme.

1., Meno Jurgensa, 2. časť tajnič-
ky, české mesto,
2., Cudzie muž. meno, pozývate,
3., Obidve, oslovenie panovníka, 
ľad česky,
4., Zabrechala, vlastnila,
5., Vo česky, šál z peria, zľava z to-
varu,
6., Samohláska v slove vír, sa-
mohlásky v slove stred, polotuhé 
jedlo, toto,
7., Zoologická záhrada, skupenstvo 
vody, obydlie,

8., Ženské meno, hlas kukučky,
9., Hudobný nástroj, športovec na 
kajaku,
10., Stred slova maketa, Emília, 
áno,
11., Solmizačná slabika, zadná časť 
hlavy, bežanie,
12., Citoslovce, povzdychu, prí-
buzná, časť Londýna,
13., Baňa na kameň, koniec tajnič-
ky, kde.

Pomôcky: Rony, Boa, Cheb, Amá-
lia, Rara, Ebro, Duda, Maša

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-
mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 45
Krížovka
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S veľkou radosťou vám 
prinášame sviatočný rozhovor 
s Irenkou Píšovou, dámou, 
ktorá preslávila naše mesto 
ružami, dobrým jedlom 
a pohostinnosťou.

,,Od malička som milovala kvety, pes-
tovala som ich už ako  dievčatko v ro-
dičovskej záhrade v dedinke Veľké Lov-
ce neďaleko Podhájskej.“ Takto načrela 
do spomienok dáma, neustále oplý-
vajúca úžasnou energiou. ,,V tej zá-
hrade som mala vyhradený svoj vlastný 
kútik. S kamarátkou sme si vymieňa-
li sadeničky kvietkov a byliniek. Okrem 
kvetín som mala rada hudbu. Môj ocko 
viedol vlastnú kapelu, v ktorej som aj 
spievala. Keď sa o mňa začal uchádzať 
môj manžel a jazdieval za mnou na mo-
torke s krásnou kytičkou ruží, to sa mi 
veľmi páčilo. Jeho láska, kvety a hudba 
patria stále medzi moje najsilnejšie ži-
votabudiče.“
Preto sa, vďaka vám,  najkrajšia uli-
ca v Banskej Štiavnici zmenila na 
záhradu?
,,Moja predstava ružovej ulice sa ne-
spájala len s ružovou ryolitovou dlaž-
bou, ale najmä s ružami. Jedného dňa 
som si povedala, že by bolo úžasné vysa-
diť ju nádhernými popínavými ružami 
a vdýchnuť jej trochu živej krásy. Moja 
rodina bola touto myšlienkou nadšená, 
a tak som sa v r. 2004 do toho pustila. 
Bolo potrebné vybaviť rôzne povolenia, 
s čím mi ochotne pomohol p. Peter Da-
náš. Z vlastných prostriedkov som na-
kúpila ruže a  s písomným súhlasom 
patričných inštitúcií a majiteľov domov 
som ich aj vysadila. Všetko sa to dialo 
s  tým najčistejším úmyslom, s nadše-
ním a radosťou. Ruže potrebovali kaž-
dodennú starostlivosť a lásku, za ktorú 
sa odmenili tak, ako to len ruže vedia.“
Dolná Ružová. Kto zatúži po ro-
mantickej kráse, nájde ju tu a žasne, 
ako nad dokonalým obrazom ano-
nymného maliara. Je vyhliadkou na 
dominanty mesta v záplave farieb a 
vôní. Nie je vám ľúto, keď napriek 
toľkej práci ostávate nespoznaná?
,,Niekedy sa prechádzam pomedzi ľudí 
a vnímam ich reakcie bez toho, aby ve-
deli, kto som. Neraz počujem ako po-
vedia, že je to tá najkrajšia ulica. Ticho 
sa teším spolu s nimi. Aj ruže to cítia. 
A keď ľudia vidia, ako sa o ne staráme, 
radi sa pristavia, pozhovárajú, poďaku-
jú. Niektorí povedia, že sa sem vracajú 
pravidelne ,,v čase kvitnutia ruží“. Nie, 
nič neľutujem. Stačí mi, keď ich smiem 
pohladiť očami. Ani na tú prácu už nie 
som sama. Pomáhajú mi susedky Elen-

ka Vavrová, Vierka  Göndöčová, Idka 
Počaiová a môj ochotný manžel. Spolu 
sa staráme aj o sezónne kvety na záb-
radlí a opornom múre.“
A teraz sa prenesme od ruží k dob-
rému jedlu, ktoré vás preslávilo ďa-
leko za hranicami nášho mesta. 
Ako vznikla populárna internetová 
stránka ,,Irenkine dobrôtky“?

,,Bolo to raz na Deň otcov, keď som chce-
la na sociálnej sieti zablahoželať všet-
kým oteckom a k blahoželaniu som pri-
pojila recept na mäsovú bábovku. Malo 
to veľký úspech. Povedala som si, že by 
nebolo zle založiť FB stránku, na ktorej 
by som sa s ľuďmi podelila o svoje nápa-
dy. Rada varím, vymýšľam, vylepšujem 
recepty a baví ma aj fotenie. Manžel je 
ten, kto ako prvý moje špeciality ochut-
ná a  odobrí legendárnou vetou: ,,Toto 
je top!“ Syn mi pomohol zvládnuť prá-
cu s počítačom a jedna priateľka z ČR 
vymyslela pre stránku názov ,,Irenkine 
dobrútky“. Recepty majú až nečakaný 
úspech a stránka má v súčasnosti 68ti-
síc priaznivcov.“
Je pravda, že o vašich ružiach a re-
ceptoch informovali aj rôzne časo-
pisy a televízia?
Áno, to je pravda. Časopis Rytmus ži-
vota uviedol článok pod názvom Dáma, 
ktorá rozvoňala mesto. O ružiach, aj o 
receptoch boli odvysielané dve samo-
statné reportáže v hlavných správach 
TV Markíza. Vtedy sme sa nestačili ču-
dovať, čo sa deje s naším počítačom, žia-
dosti o priateľstvo, postrehy a komentá-
re húfne pribúdali. V gréckokatolíckom 
časopise Slovo uverejňujú moje špecia-
lity pod názvom ,,Recepty Irenky Píšo-
vej“. Vďačne sa podelím aj s čitateľmi 
Štiavnických novín a spolu s recepta-

mi im venujem sladkú cenu do vianoč-
nej súťaže.“
Ako prežíva Vianoce kráľovná ban-
skoštiavnických ruží?
,,V hlbokej viere, pokore. Už niekoľko 
rokov robievam akciu ,,Vianočné die-
ťa ". Je to charitatívna akcia americkej 
organizácie Samaritan's Purse. Dote-
raz som to robila 9 krát a každý rok som 
rozdala priemerne 200 balíčkov. Sú to 
balíčky v topánkových krabiciach, plné 
krásnych vecí a cena jedného balíčka je 
okolo 30 eur. Nakoľko je to kresťanská 
organizácia, podmienkou je povedať de-
tičkám o pravej podstate Vianoc, že je to 
oslava narodenia Ježiša. Vždy som si na 
pomoc pozvala nejakého duchovného a 
veľmi dobrá bola spolupráca s evanjelic-
kými duchovnými. Boli to nezabudnu-
teľné  chvíle, vidieť tie rozžiarené očká 
detí, keď si otvorili svoj darček. Žiaľ, 
tento rok som sa neprihlásila kvôli zdra-
votnému stavu. Bála som sa, či to zvlád-
nem. Možno na budúci rok. Tieto Via-
noce budem tráviť s najbližšími...“
A aké dobroty im pripravíte ?
,,Čo sa týka jedla, máme najradšej slo-
venskú klasiku. Deťom chutí moja ka-
pustnica, zemiakový šalát /tajná in-
grediencia do šalátu na jemno nakrájať 
2 očistené jablká/. K šalátu máme radi 
vyprážaného kapra a kuracie rezne. 
Moji chlapci milujú medvedie labky. 
Tento rok som ich piekla už 2 krát ale 
záhadne sa z tej špajze strácajú. Uro-
bím aj banánovú tortu, pri nej sa všet-
ci oblizujú.“
Váš dom je povestný srdečnosťou a 
pohostinnosťou. Teplo rodinného 
krbu, úprimná radosť zo stretnutia, 
pohoda a láska sa vniesli aj do náš-
ho rozhovoru.
,,Pilierom nášho domu je viera. Každý 
hosť je nám vzácny. Nedá sa spočítať, 
koľkí priatelia nás poctili svojou náv-
števou, koľkých sme pohostili a prichý-
lili Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí 
a keďže láska ide aj cez žalúdok, sna-
žím sa im vždy niečo chutné pripraviť. 
Za všetkých našich hostí spomeniem 
brata biskupa Sásika z Ukrajiny, ame-
rickú rockovú hviezdu Johna W. Schlit-
ta, speváčku Katku Koščovú, poslanca 
NR Mareka Krajčiho s rodinou, Fran-
tiška Mikloška s manželkou, politológa 
Iva Samsona, publicistu Štefana Hríba 
či 15 člennú skupinu mladých ľudí, kto-
rých sme prichýlili… Za každého sme 
vďační.“
A my sme vďační za vás, za všet-
ko, čo s nezištnou láskou robíte, aj 
za tento milý rozhovor. Prajem vám 
požehnané Vianoce.

Janka Bernáthová

Vianoce s kráľovnou ružíKino Akademik
Január 2018

Streda 3.1. o 18:30 hod.
Madam slúžka
Komédia /Dráma,F rancúzsko, 
2017, 90 min, MP:15, Vstupné: 5€
Štvrtok 4.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 7.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 14.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 21.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 28.1. o 16:00 hod.
Coco
Animovaný, komédia, dobrodruž-
ný, 107 min., MP:7, Vstupné: 5€
Štvrtok 4.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 7.1. o 18:30 hod.
Koleso zázrakov
Dráma, 101 min. MP:12, Vstup-
né: 4€
Piatok 5.1. o 18:30 hod.
Matky rebelky: Šťastné a veselé
Komédia, 116 min., MP:15, 
Vstupné: 5€
Sobota 6.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 11.1. o 18:30 hod.
Molly a jej hra
Dráma, 140 min., MP:15, Vstup-
né: 5€
Utorok 9.1. o 18:30 hod.
Borg/McEnroe
Dráma, životopisný, športový, 
107min., MP:12, Vstupné: 4€
Piatok 12.1. o 18:30 hod.
Tri želania
Rodinný, rozprávkový, ČR, 101 
min., MP, Vstupné: 5€

Milí priatelia, máme pre vás dve 
správy. A ako vždy je jedna zlá a 
druhá dobrá. Na základe žiados-
tí distribútorov sme nútení od 
1.1.2018 upraviť výšku vstupné-
ho na premiérované filmy na 5 €. 
K tomuto vstupnému však bude-
me poskytovať zľavy pre deti, štu-
dentov, seniorov a ZŤP vo výške 
1€, t.j. pre tieto skupiny ostáva 
výška vstupného 4 €. Sme jedným 
z posledných (ak nie posledným) 
kín na Slovensku, ktoré dokáza-
lo udržať súčasnú cenovú politiku 
ešte v tomto mesiaci, žiaľ, dlhodo-
bo to nie je možné. Dobrou sprá-
vou je, že na zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva bolo schválené 
financovanie výmeny sedačiek v 
kine Akademik, ku ktorej sme už 
skôr v tomto roku získali dotáciu 
zo strany Audiovizuálneho fondu. 
Budeme sa snažiť, aby nové kreslá 
v našom kine boli čím skôr a vy-
kompenzovali sme tak komfor-
tom zvýšené vstupné. Za pocho-
penie a podporu ďakujeme!

Zuzka Patkošová
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Slovenská asociácia moto-
rového športu organizovala 
v areáli Agrokomplexu Nitra 
slávnostné vyhodnotenie 
tých najlepších pretekárov 
autokrosu: Večer majstrov 
volantu 2017. 

Keďže ďalšia sezóna tohto automo-
bilového športu je už za nami, veľ-
mi úspešnou  sa stala pre Martina 
Tokára, ktorý je už dlhoročnou stá-
licou v tomto športe a tento rok ob-
sadil 1. priečku, čím sa stal Majster 
Slovenského autokrosového pohá-
ra v divízii D6. K tomuto úspechu 
mu nepostačila len odvaha a zruč-
nosť, ale mať aj svoje auto v stoper-
centnom stave, čo je finančne ná-
ročné a bez podpory sponzorov by 
to bolo veľmi ťažké zrealizovať.
V prvom rade sa chcem poďako-
vať mojej rodine - povedal, hlavne 

otcovi a priateľom za ich podpo-
ru, pretože ma sprevádzajú a zdie-
ľajú dobré aj zlé na každom prete-
ku a samozrejme sponzorom ako je 
AVG Group, a.s., Durpal a KM Beta. 

Všetkým ešte raz veľká vďaka, veď 
aj vďaka nim som dosiahol úspech 
a pevne verím, že ma budú podpo-
rovať aj naďalej.

MT

Majster Slovenského 
autokrosového pohára

INZERCIA

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

45 členov atletického klubu 
ŠK Atléti BS oslávilo sviatok 
sv. Mikuláša v pizzerii 
BlackM. 

Darčeky, program a pohostenie s 
parádnou náladou si atléti uctili a 
ukončili hojný rok zábavou a dar-
čekmi.
Ďakujem Mariánovi Čiernemu a 
rodičom, že sme takúto super ak-
ciu pre športovcov mohli zorgani-
zovať.

R. Petro

Mikuláš v ŠK Atléti BS

Členovia športového atletického klubu  foto Archív ŠK Atleti BS 

Martin Tokár sa stal autokrosovým majstrom SR  foto M. Tokárová

Naši úspešní
Plavecký oddiel Sitno a Klub mo-
derného trojboja uzavrel se-
zónu 2017. Objektívne vďaka 
úspechom členov to bola jedna z 
najlepších sezón vôbec. Absolu-
tórium a uznanie si najviac zaslú-
ži Rado Nemčok, ktorého takmer 
30-ročná športová kariéra bola 
najúspešnejšia všestranne! 
Výsledky:
Rado Nemčok (1979):
Diaľkové plávanie – 14. miesto na 
Majstrovstvách Sveta, 1. miesto 
na Majstrovstvách Slovenska v 
disciplíne 3000m K
Bazénové plávanie – 800m K – 
1. miesto v Slovenskom rekorde, 
100m M – 1. miesto, 400m K – 2. 
miesto, všetko na Majstrovstvách 
Slovenska
Akvatlon – 6. miesto na Majstrov-
stvách Európy
Triatlon – 2. miesto v šprinte a 3. 
miesto v Slovenskom pohári za 
r.2017
MSSO – 200 m M – 1. miesto, 200 
m K – 2. miesto
Tomáš Nemčok (1984):
Triatlon – Slovenský pohár – 3 x 2. 
miesto, 3 x 3. miesto
Alexandra Nemčoková (2004):
Akvatlon – 3. miesto vo finále Slo-
venského pohára
Plávanie – 8. miesto na MS v 
disciplíne 200m M
MSSO a BBPP 3 x 2. miesto, 6 x 
3. miesto
Atletika – cestné behy – 1 x 2 a 2 x 
3. miesto v rámci BB kraja
Na záver sa chcem poďakovať ve-
deniu mesta, p. primátorke Babia-
kovej a Janke Tynkovanovej za fi-
nančnú pomoc. Šťastné a veselé 
sviatky a v novom roku športov-
com veľa zdravia a úspechov.

Vlado Nemčok, POSi a KMT BŠ

Banskoštiav-
nické šípky
V sobotu 16.12. sa uskutočnil šíp-
kový turnaj Región stred v hos-
tinci Spolok na Štefultove v Ban-
skej Štiavnici. Účasť bola pestrá a 
týmto sa chceme poďakovať hos-
tincu Spolok Štefultov za poskyt-
nutie priestoru na turnaj. Ak chce 
niekto hádzať šípkami, môže prísť 
každý piatok a každú druhú sobo-
tu od 18:00 do rána do hostinca 
Spolok na Štefultove. Bližšie info: 
0915 454 640. 

Peter P.
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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

 � Kúpim 1-izbový byt alebo malý 
rodinný domček, tel.č.: 0940 769 
378

 � Prenajmem garáž na Povrazníku, 
tel.č.: 0944 410 636

 � Prenajmem skladové priestory 
od 20 – 150m², tel.č.: 0944 410 636

 � Stavebné, murárske práce, by-
tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 
166, www.vasidomacimajstri.sk.

 � Poskytnem finančnú odmenu za 
info o krádeži náradia z dodávky a 
OMV pod Kalváriou, kontakt: 0940 
870 762

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Šťastné a veselé sviatky 
našim čitateľom
želá redakcia ŠN

Na jedličke sviečky svietia, v jasliach 
leží Božie dieťa. Nech Vás jeho láska 

hreje, žiari i v tmách beznádeje, 
do sŕdc, duší Vašich vloží radosť, 

šťastie, pokoj boží. Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov ako aj pevný 
prvý krok v roku 2018 všetkým 

svojim zákazníkom ako aj ostatným 
obyvateľom mesta želá kolektív 

Reštaurácie – Pizzerie Black M.

TOP TAXI
Ďakujeme všetkým 
za priazeň, ktorú ste nám prejavovali 
počas roku. Kolektív TOP TAXI praje 
všetkým občanom pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového 
roku 2018 prajeme pevné zdravie a 
rodinnú pohodu.

Sociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnica

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

0948 460 700
Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Zberné suroviny 
Žilina, a.s.

Výkupňa Banská Štiavnica
vykupujú za výhodných 

podmienok: Farebné kovy, 
železné kovy a papier

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

NEMECKÝ JAZYK, 
RUSKÝ JAZYK

Pre začiatočníkov, pokročilých, 
deti, mládež, dospelých

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

KONTAKT: 0911 132 044


