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INZERCIA

Šťastné a veselé Vianoce 
a úspešný nový rok 2017!

Premiéra:

Manžel
na hodinu

Piatok 23.12. o 18:30 hod.
Komédia, Česko, 110 min. 

Vstupné: 4 €

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala  
na 14.12.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia 
MsZ v B.Štiavnici s dátumom 14. 
december 2016
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. 
Karol Palášthy, predseda, Ľubomír 
Barák, člen, Mgr. Mikuláš Pál, člen
- rozpočet Technických služieb, 
m.p., Banská Štiavnica na rok 2017

Bežný rozpočet
- príjmy 637 810 €
- výdavky 637 810 €
- I. rozpočet mesta Banská Štiav-
nica na rok 2017 nasledovne:
1. Bežný rozpočet
- príjmy 6 110 593 €
- výdavky 3 658 511 €
2. Kapitálový rozpočet
- príjmy 850 000 €
- výdavky 925 000 €
3. Príjmy rozpočtových organizácií 
mesta:

- Základná škola J. Horáka 35 120 €
- Základná škola J. Kollára 18 892 €
- Základná umelecká škola 33 300 €
- Centrum voľného času 15 000 €
- MŠ Bratská 17 570 €
- MŠ 1. mája 14 000 €
- MŠ Mierová 2 700 €
Spolu: 136 582 €
4. Výdavky rozpočtových organizá-
cií mesta:
- Základná škola J. Horáka 
 979 855 €

•3.str.

Drahí spoluobčania, drahí 
Banskoštiavničania.

Prichádzajúca vianočná atmosféra 
nám pripomína blížiaci sa čas naj-
krajších sviatkov v  roku. Obdobie, 
v ktorom viac spomíname a cítime 
čarovnú atmosféru Vianoc, preto 
mi dovoľte, aby som vám všetkým 
z celého srdca zaželala príjemné, ra-
dostné a  pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojich naj-
bližších. Nech sú pre vás príjemným 
zastavením z  každodenného zho-
nu, aby ste načerpali veľa radosti do 
života a  silu prekonať všetky pre-
kážky. •3.str.

Kultúrne oznamy
Oznamujeme čitateľov ŠN, že 
koncert skupiny The Backwards 
Najlepšie Beatles Vianoce je vypre-
daný. Lístky na januárový koncert 
La Gioia (7.1.2017) zakúpite na 
kultura.banskastiavnica.sk, alebo 
v Informačnom centre na Námes-
tí sv. Trojice. Rovnako srdečne po-
zývame na predstavenie Úschov-
ňa v podaní Paradájz Pikčr (28.12. 
o 18.00 hod. v Kultúrnom centre). 
Šťastné prežitie sviatkov a úspeš-
ný štart do nového roku želá 
MsÚ – oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie

Redakčná prestávka
Milí čitatelia!
Vianočné číslo, ktoré práve drží-
te v  rukách je posledným v  tomto 
roku. Je tu čas sviatočný, a preto do-
voľte nám všetkým z redakcie Štiav-
nických novín sa Vám všetkým na 
sklonku roku  poďakovať za pria-
zeň a spoluprácu v roku 2016. Verí-
me, že ostanete našimi vernými či-
tateľmi aj v budúcom roku. Prajeme 
Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších 
a  v  novom roku Vám želáme veľa 
zdravia, šťastia, lásky, úspechov, 
vzájomnej úcty a tolerancie, aby sa 
nám spoločne darilo aj v roku 2017. 
Najbližšie číslo ŠN vyjde vo štvrtok 
12.1.2017. S úctou 

Michal Kríž, redaktor 
a členovia RR ŠN

LA Gioia

7.1. 2017
1800 hod.

Rozpočet mesta Banská Štiavnica 
pre rok 2017 schválený
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z programu
primátorky

19.12.

Január 2017
Nedeľa 1.1. o 16:00 hod.
Anjel pána 2
Detský, ČR, 89 min.,Vstupné: 4€, 
MP /ČSFD 83%/

Nedeľa 1.1. o 18:30 hod.
Assasin,s Creed
Akcia, fantasy, dobrodružný, Veľ-
ká Británia, Francúzsko, Hong-
-Kong, 110 min. MP:12, Vstup-
né: 4€

Utorok 3.1. o 18:30 hod.
Rogue one: 
A Star wars story 
/ČSFD 84%/, Sci-fi, USA, 120 
min., MP 7, Vstupné: 4€

Štvrtok 5.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 8.1. 18:30 hod.
Veľký čínsky múr
Thriller, akčný, dobrodružný, fan-
tasy, mysteriózny, USA, 94 min., 
MP:12, Vstupné: 4€

Piatok 6.1. o 18:30 hod.
V pasci
Horor, thriller, 91 min., MP:15, 
Vstupné: 4€

Sobota 7.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 12.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.
Pasažieri
Sci-Fi, dobrodružný, USA, 2016, 
116 min, MP: 12, Vstupné: 4€

Nedeľa 8.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 22.1. o 16:00 hod.
Sing
Rodinný, animovaný, komédia, 
muzikál, MP, Vstupné: 4€

Utorok 10.1. o 18:30 hod.
Manžel na hodinu
Komédia, rodinný, 110 min., ČR, 
MP:12, Vstupné: 4€

Piatok 13.1. o 18:30 hod.
Inkarnácia
Horor, thriller, 86 min, MP:15, 
Vstupné: 4€

Sobota 14.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 19.1. o 18:30 hod.
Všetko alebo nič
Komédia, romantický, ČR, 107 
min. MP:12, Vstupné: 4€

Zuzana Patkošová, OKŠaMK

Technické služby m.p., 
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 969 01  Ban-
ská Štiavnica 
Dispečing: 0908 272 630 (KO, verej-
né osvetlenie, zberový dvor odpadov, 
zimná údržba MK)
Riaditeľ: 045/692 22 44, 0905 682 
279
Bytová správa, s.r.o., 
Ul. dolná č. 2, 969 01 Banská Štiav-
nica
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. Žar-
novica: 045/681 31 66
Rýchla zdravotná služba IRS
Tel.č.: 155, 112. Pracovisko LSPP 
Zvolen, Kuzmányho 28, 960 01 Zvo-
len, Tel.č.: 045/520 13 95, 045/520 
18 02, Po – Pi: 15.30 – 07.00 hod., 
So – Ne: nepretržite aj počas sviatkov
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, biz-
nislinka@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 vodá-
renská 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 sprá-
va ciest, a.s., 
Závod Žiar nad Hronom, stredisko 
Banská Štiavnica
Dispečing: 045/691 28 06, 045/678 
31 41, Mobil: 0918 543 648

Dôležité telefónne 
čísla potrebné počas vianočných sviatkov

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené 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-
ber 2016
19.12. - 23.12.2016 51.týždeň 
Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 
17:00 
24.12. - 25.12.2016 
Lekáreň Helios 7:30 – 10:30
26.12.2016 52.týždeň 
Lekáreň Mima 7:30 – 10:30
27.12. - 30.12.2016 
Lekáreň Mima 7:00 – 15:30
31.12.2016 
Lekáreň Helios 8:00 – 11:00

Anna Florovičová,
predsedníčka Lekárnickej komory

Poskytovanie lekárskej služby 
prvej pomoci
LSPP pre dospelých: Nemocni-
ca, Ul. bratská 17, Banská Štiavni-
ca. Ordinačné hodiny: Po-Pi (16:00 
- 6:00), Víkendy a sviatky (nepretr-
žite 24 hod.), mobil: 0910 864 864. 
Ambulancia LSPP: 0948 190 609
LSPP pre deti a dorast: Kuzmá-
nyho nábrežie 28, Zvolen - Po – Pi 
15:30 – 7:00, - sviatky/soboty/ne-
dele – (nepretržite 24 hod. od 7:00 
– 7:00)
Zubná pohotovosť: LSPP, Lieskov-
ská 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), te-
l.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

Pohotovostné 
lekárenské služby

 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Riešenie zmlúv k výkonu práce 
menších obecných služieb.
 �Zabezpečenie riešenia úloh 
Technickými službami, m. p., 
Banská Štiavnica.
20.12.
 �Účasť na pracovnom rokova-
ní k návrhom realizovania pro-
jektov v meste Banská Štiavnica 
cez Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu.
 �Účasť na Adventnom koncer-
te v Kostole nanebovzatia Pan-
ny Márie.
21.12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Spoločné posedenie so zástup-
cami rímsko-katolíckej cirkvi 
a  evanjelickej cirkvi a. v. na 
území mesta Banská Štiavni-
ca spojené s  poďakovaním za 
vykonanú prácu v  roku 2016 
a  prerokovanie pomoci na rok 
2017.
 �Uskutočnilo sa pracovné 
stretnutie k projektu realizova-
nému Špeciálnou ZŠ v Banskej 
Štiavnici.
22.12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
23.12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Prianie
Vážená pani primátorka, želám 
Vám pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a mestu Banská Štiavnica 
veľa úspechov v roku 2017.

Miroslav Lajčák
Minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR
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- Základná škola J. Kollára  399 001 €
- Základná umelecká škola 316 937 €
- Centrum voľného času 80 559 €
- MŠ Bratská 236 951 €
- MŠ 1. mája 286 700 €
- MŠ Mierová 81 329 €
Spolu: 2 381 332 €
5. Rozpočet spolu
- príjmy 7 097 175 €
- výdavky 6 964 843 €
6. Finančné operácie
- príjmy 69 000 €
- výdavky 200 700 €
- plán práce hlavného kontrolóra 
Mesta Banská Štiavnica na 1. pol-
rok 2017
II. vyrovnanie schodku kapitálové-
ho rozpočtu príjmami bežného roz-
počtu a prevodom z rezervného fon-
du mesta
III. použitie prostriedkov rezervné-
ho fondu vo výške 66 000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov na vybudova-
nie chodníka na Ul. kolpašská
IV. a) zníženie položky Zimná údržba 

iní - Program 7: Komunikácie - o čiast-
ku 5 000€
b) zaradenie do rozpočtu:
- položka 640 - bežné transfery z roz-
počtu mesta pre oblasť údržby verej-
ných priestranstiev Program 7: Ko-
munikácie vo výške 3 000 €
- položka 640 – bežné transfery z roz-
počtu mesta pre oblasť údržby verej-
nej zelene Program 11: Prostredie pre 
život vo výške 2 000 €
MsZ odvolalo:
- Slavomíra Michnu z  funkcie člena 
komisie cestovného ruchu a kultúry
MsZ uznieslo sa:
- Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská 
Štiavnica č.3/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území mesta 
Banská Štiavnica
- Dodatku č.2 k VZN Mesta Banská 
Štiavnica č.7/2012 o  miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady
MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ v B.Štiavnici, konaného 
dňa 30. novembra 2016
- plán práce MsZ mesta Banská Štiav-
nica a jeho orgánov na I. polrok 2017
- informatívnu správu o zámere pre-
stavby objektu Pleta na polyfunkčné 
centrum
Majetkové veci mesta Banská 
Štiavnica:
- Prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 
v k.ú. Banská Štiavnica, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa (kupujúci 
Ing. M. Havrila)
- Prevod pozemku parc. č. C KN 
2180/36 v k.ú. Banská Štiavnica, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa (ku-
pujúci Karin Štrbániková s manž.)
Po interpeláciách a dopytoch poslan-
cov primátorka rokovanie MsZ ukon-
čila.
Kompletné znenia schválených uzne-
sení sú zverejnené na www.ban-
skastiavnica.sk. Podrobnejšie in-
formácie týkajúce sa rozpočtu vám 
prinesieme v januári 2017.

Spracoval: Michal Kríž

•1.str.

Snažme sa urobiť všet-
ko preto, aby toto jedinečné čaro 
vianočných sviatkov, rovnako hĺb-
kou duše a úprimnosťou myšlienok, 
mali možnosť precítiť Vaši najbližší, 
ale aj naši spoluobčania a pocítiť at-
mosféru medziľudského puta. Ve-
nujme tichú spomienku aj tým, kto-
rí 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. Želám Vám a Va-
šim blízkym pevné zdravie, lebo to 

je to najcennejšie pre každého z nás.
Do nového roka 2017 Vám želám 
veľa zdravia, osobných a  pracov-
ných úspechov a 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 tie najcennejšie dary 
v  ľudskom živote, ktoré môžeme 
dať a dostať. Veď zbytočne sa neho-
vorí, 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 sa Vám chcem drahí spo-
luobčania, drahí Banskoštiavniča-
nia s  končiacim rokom poďakovať 
za Vašu spoluprácu pri rozvoji mes-
ta a pomoc mne osobne a celej našej 
samospráve v roku 2016.
Pre mňa osobne bude najväčším da-
rom Vaša účasť a pomoc pri rozvoji 
našej Banskej Štiavnice, za čo Vám 
úprimne predom ďakujem.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 
2017 praje

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Šťastné a veselé Vianoce 
a úspešný nový rok 2017!
•1.str.

Rozpočet mesta Banská Štiavnica 
pre rok 2017 schválený

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 sa nachádzajú na Ul. 
akademická 1 v B.Štiavnici.
Nehnuteľnosti sú vedené v  KN na 
Okresnom úrade odbore katastrál-
nom v  B.Štiavnici na LV č. 1, pre 
okres B.Štiavnica, pre obec B.Štiav-
nica, k. ú. B.Štiavnica, pre vlastníc-
ka 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 pre-
daja majetku vám v prípade záujmu 
poskytneme na Mestskom úrade 
v B.Štiavnici, odd. právnom a správy 
majetku, tel: 045-6949642, email: 
marianna.orgoniova@banskastiav-
nica.sk.  MsÚ

Mesto Banská Štiavnica 
oznamuje, že do 31.12.2016 je 
termín pre podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na rok 
2017 pre právnické osoby a 
fyzické osoby - podnikateľov 
podľa § č.3 VZN č.3/2013. 

V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-
ca č.3/2013 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-
ca, je potrebné žiadosť podať pí-
somnou formou na predpísanom 
tlačive, ktoré nájdete v Klient-
skom centre Mestského úradu, 
alebo priamo na stránke mesta 
Banská Štiavnica http://www.ban-

skastiavnica.sk/obcan/dokumen-
ty/tlaciva.html.
Vyplnená žiadosť o poskytnutie 
dotácie musí obsahovať povin-
né prílohy:
- stručný popis pripravovaného 
podujatia
- účel použitia peňažných pros-
triedkov

- rozpočet akcie, projektu
- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 
6 vo VZN č.3/2013
V prípade nejasností kontaktujte: 
Mestský úrad, Ekonomické odde-
lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 
045/694 96 31, e-mail: vladimira.
stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.3/2013 pre rok 2017

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-
ky spolok v  Banskej Štiavnici Vás 
pozýva na slávnostné odhalenie pa-
mätnej tabule PhDr. Jozefovi Vo-
zárovi, DrSc. (1926-2010), ktoré 
sa uskutoční 29. decembra 2016 
(štvrtok) o 15,00 hod. vo vestibu-
le Slovenského banského archívu 
v Banskej Štiavnici. Účasť v baníckej 
a inej uniforme je vítaná! S pozdra-
vom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa
predseda spolku
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Pomaly, ale isto, blížime sa 
všetci k vzácnemu sviatku 
Vianoc. 

V  Biblii evanjelisti Matúš a  Lukáš 
nám, každý vlastným spôsobom, 
pripomínajú jedinečný prejav Bo-
žej lásky v  príchode Ježiša Krista 
do tohto sveta. Boli by sme oveľa 
chudobnejší, keby sme nemali Via-
noce. Nič by sme nevedeli o vtele-
ní, o Božej solidarite s nami ľuďmi.
Možno si niekedy položíme otáz-
ku: Ako to i ono môže Boh dovo-
liť? Prečo nezasiahne, keď víťa-
zí zlo? Vo viere nás to trápi.  Svet 
podsúva do nášho podvedomia 
myšlienku, že Boh je neosobná, 
povznesená bytosť, než aby Ho za-
ujímalo čo prežívame tu na zemi, 
ba že Ho niet. Takéto predstavy 
o  Bohu v  dejinách existovali. Via-
nočné evanjelium nám Boha takto 
nepredstavuje. Vianočné evanje-
lium nám prináša zvesť o tom, že 
Boh má záujem o  človeka, skláňa 
sa k nemu a preukazuje mu svoju 
lásku. Je sním v utrpení i radosti, 
v živote i smrti.
Vianočné piesne, ktoré tak radi 
spievame, pôsobivo dosvedčujú 
bezvýhradnú Božiu lásku k  nám 
ľuďom. O kom inom by sa dalo tak 
jednoznačne povedať, že mu nič 
ľudské nie je cudzie, než o Ježišovi 

z Nazareta? V Betleheme, z pohľa-
du ľudí, to začalo. Z Božieho pohľa-
du už dávno. Boh sa stal človekom.
Nemusíme byť už sami. Nemusíme 
byť bez Boha na svete. Kráľovstvo 
Božie je medzi nami. Tento príbeh 
sa týka každého z nás. Chce sa stať 
naším príbehom. Boh nezostal len 
divákom.  Nebuďme ani my len di-
vákmi na Kristovo narodenie. Prij-
mime Ho, lebo On má moc nás 
spasiť a vykúpiť z našich hriechov.
Vianočná výzdoba, či už vonku na 
uliciach alebo v našich domácnos-
tiach, opäť bude odpočívať ďalší 
rok. Všetko sa vráti do starých ko-
ľají, dospelým sa skončia dovolen-
ky a  deťom prázdniny. Vianoce aj 

tak môžu pokračovať, no nie o rok, 
ale v nás, pretože Boh sa chce naro-
diť v nás, v našich srdciach, keď Ho 
prijmeme ako svojho Pána a Spasi-
teľa. Radosť, ktorú Boh priniesol 
do nášho sveta, môže potom na-
trvalo ostať v našich srdciach. Via-
noce a  láska, ktorú sme poznali, 
môže žiť v nás – môže pokračovať 
aj vo všedné dni. Môže a má to byť 
viditeľné na nás nielen počas Via-
noc, ale každý obyčajný deň. Pra-
jem Vám všetkým, aby Božia láska 
bola a zostávala vo vašich srdciach, 
aby ste sa všetci mohli neustále te-
šiť z narodenia Božieho Syna.

Peter Ferenčík 
– evanjelický farár v BŠ

Vianoce nekončia

Spoločenská 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa 
vydali
12.11.2016 Michal Filus a Veroni-
ka Bernáthová
Navždy nás opustili
1.11.2016 Anna Jasová vo veku 
83 rokov, 1.11. Jozef Babiak vo 
veku 74 rokov, 5.11. Milan No-
sál vo veku 85 rokov, 7.11. Ing. 
Jozef Benčaj vo veku 60 rokov, 
7.11. Marián Kyjovský vo veku 
71 rokov, 17.11. Júlia Erneková 
vo veku 68 rokov, 20.11. Štefá-
nia Ďurmanová vo veku 88 rokov, 
20.11. Milan Ivanič vo veku 56 ro-
kov, 27.11. Elena Štefanková vo 
veku 75 rokov, 1.12. Judita Chrí-
biková vo 71 rokov.

 J.Simonidesová

Vianočné 
posolstvo 2016
Vôňa vianočného stromče-
ka, vôňa sviatočného pečiva, hra-
júce koledy a  pokojná atmosfé-
ra… to je súčasť týchto dní.
Milí priatelia, máme tu Vianoce, 
a aj keď to môže znieť ako klišé sú 
to sviatočné dni pokoja a lásky. 
Pre mnohých sa Vianoce končia 
sviatkom sv. Štefana, veď kolied 
sme už za celý december počuli 
dosť a keď sa Vianoce začnú, už 
sú z nich unavení. Vianoce majú 
svoj začiatok 25. decembra, na 
sviatok Narodenia Pána a aj keď 
sú najkratším liturgickým obdo-
bím, trvajú do nedele Pánovho 
krstu 8. januára. Na Vianoce sa 
pripravujeme adventným obdo-
bím. Pomôžem si slovami pápeža 
Františka z encykliky Amoris la-
etitia: „Láska je povolaná uzdravo-
vať rany opustených, nastoľovať kul-
túru stretnutia,... Boh rodine zveril 
projekt robiť svet „domáckym“, aby 
všetci ľudia dospeli k tomu, že budú 
každého človeka vnímať ako brata.“ 

(Amoris laetitia bod 183)
Prajem Vám všetkým, aby ste 
pocítili aj počas týchto Vianoc 
– sviatočných dní pripomienky 
príchodu Spasiteľa – mocný do-
tyk Božej uzdravujúcej Lásky. 
Nech sa atmosféra vianočných 
dní prenáša do našej každoden-
nosti, aby sme to, čo sme my pri-
jali od Darcu všetkých darov, dá-
vali ďalej.

Norbert Ďurdík, 
farár v Štefultove

V Štiavnických novinách bola 
v mesiaci december vyhlásená 
výzva, prostredníctvom ktorej 
bolo možné pomôcť urobiť 
krajšie Vianoce tým, ktorí to 
potrebujú.

Výzvu vypísalo Mesto Banská Štiav-
nica v spolupráci s Mgr.Petrom Er-
nekom.
Keďže nemôžeme vedieť o každom 
človeku, ktorý po-
moc potrebuje, 
bolo práve cieľom 
tejto aktivity zís-
kať informácie o 
ľuďoch (možno 
aj krátky príbeh), 
ktorí žijú vo vašom 
okolí, poznáte ich 
a viete v akej situá-
cii sa ocitli, prípad-
ne aký majú ťažký 
životný osud.

Do výzvy sa zapojili fyzické aj práv-
nické osoby, ktoré nám napísali buď 
listom alebo e-mailom mená osôb, 
ktorí žijú v  našom meste, majú 
možno ťažšiu životnú situáciu a ne-
môžu si dovoliť zabezpečiť pre seba 
alebo svoju rodinu iné výdavky ako 
základné životné potreby.
Práve to sú tí ľudia, ktorým sme 
chceli podať pomocnú ruku, a tak 
prispieť k  vytvoreniu krajších via-

nočných sviatkov pre nich a ich ro-
diny.
Z návrhov, ktoré sme dostali sme 
vybrali 19 konkrétnych občanov 
(rodín) Banskej Štiavnice, ktorým 
v  roku 2016 pomôžeme nákupom 
potravín a v prípade detí malým po-
tešením pod vianočný stromček po-
ukážkami v hodnote 25 – 50 EUR, 
v celkovej sume 625,- EUR.
Všetkým ľuďom, ktorí nám po-
mohli a napísali, resp. poskytli kon-
taktné údaje o ľuďoch ktorí to po-
trebujú veľmi pekne ďakujeme. 
Dúfame, že v roku 2017 nám opäť 
pomôžete vybrať tých, ktorí to po-
trebujú. Takisto privítame akúkoľ-
vek aktivitu aj zo strany ďalších 
podnikateľských subjektov v meste.
Prostredníctvom obdarovaných 
vám ďakujeme a prajeme príjemné 
vianočné sviatky!

Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka MsÚ

Vianočná pomoc
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vianoce niektorí ľudia majú 
veľmi radi, iní ich až tak 
nemusia.

Akiste, najkrajšie spomienky sú na 
Vianoce nášho detstva, alebo naj-
krajší pohľad nás dospelých je na 
rozžiarené a šťastné oči detí okolo 
nás práve počas Vianoc.
Aké však boli minulé Vianoce? 
Kto si ešte na ne pamätá?
Charles Dickens vo svojom die-
le Vianočná koleda (1843) povo-
lal Ducha minulých Vianoc, ktorý 
hlavnému predstaviteľovi jeho prí-
behu lakomému a tvrdému Ebene-
zerovi Scroogeovi pripomína jeho 
dávno zabudnuté Vianoce.
Podobne sú možno aj dávno zabud-
nutými Vianocami tie, ktoré boli 
napríklad pred sto rokmi. Skutoč-
ne, aké boli Vianoce našich pred-
kov, prastarých či starých rodičov 
roku 1916? Štedrý deň bol vtedy 
v nedeľu.
V Budapešti sa pripravovala koru-
novácia nášho posledného kráľa 
Karola a jeho manželky Zity...
Boli to „tretie poľné Vianoce“, teda 
tretie vojnové...
Vojnové Vianoce nepatrili medzi 
tie veselé dni, ktoré by sme od tých-
to sviatkov mohli očakávať. Skôr 
bývali smutné. V  mnohých prípa-
doch synovia, či otcovia rodín boli 
kdesi veľmi ďaleko. Neboli mobily 
ani facebook a  tak správy od nich 
boli vzácne, ak však vôbec neja-
ké boli. Jedla tiež nebolo veľa. Na 
štedrovečerných stoloch chýbala 
typická hojnosť všelijakých dobrôt, 
nezriedka stoly boli skorej prázdne.
Na Vianoce 1914, keď ešte doma 
boli nejaké zásoby, vojakom rodin-
ní príslušníci poslali na front aké-
si prilepšenie (cigarety, čokoládu, 
cukor, čaj, kakao). Konali sa zbier-
ky zimného oblečenia. Nasledujú-
ci rok sa už vo veľkom šetrilo. Bolo 
málo múky, a tak úradne bolo zaká-
zané piecť napr. rožky. V roku 1916 
v cisárstve už platili lístky aj na cu-
kor, mlieko a tuky, takže o vianoč-
nom pečení sa dalo iba snívať.
Z archívnych materiálov sa dozve-
dáme, že sviatky narodenia Ježi-
ša Krista ako aj oslavy konca roku 
boli skromné a tiché. Niektoré ro-
diny mali smútok, pretože im nie-
kto z blízkych padol na bojisku. Ako 
ozdoba sa skôr než stromčeky ob-
javovali vetvičky vo váze. Sviečok 
bolo málo, takže sa veľa nesvieti-
lo. (Elektrifikácia domácností vte-

dy nebola žiadnou samozrejmos-
ťou.) Ulice boli viac tmavé, pretože 
sa šetrilo aj na verejnom osvetle-
ní. Národnie noviny sa 16. decem-
bra 1916 vo svojom článku zamýš-
ľali prečo má zrazu monarchia tak 
málo dohánu (tabaku) a  špiritusu 
(pálenky)? Okrem toho, že sa viac 
pije a fajčí a zásoby sa prednostne 
posielajú na front, výrobcovia, pro-
ducenti a pracovníci tohto odvetvia 
museli narukovať, a teda nemá kto 
robiť.
Milosrdné sestry sv. Kríža charita-
tívne pôsobili vo Valašskom Me-
ziříčí od roku 1912. V roku 1916 
mali na vyučovanie hudby 45 žia-
kov, nemčiny 50, šitia 20. Počas 
Vianoc roku 1916 nacvičovali so 
žiakmi vianočnú hru Betlehem od 
Karola Maška, ktorú predviedli na 
verejnosti a výťažok 300 korún bol 
odovzdaný v prospech sirôt po pad-
lých vojakoch.

A ako sa slávili sviatky na českom 
bojisku? V „Zápiskoch z doby vojny“ 
od neznámeho autora sa píše: „Na 
Božie narodenie sme mali na obed guláš 
a zemiaky, pekári nám upiekli z múky, 
čo sme ušetrili, dolky, ktoré boli navrchu 
posypané makom a cukrom. Ku vianoč-
ke sa to prirovnávať nemohlo, ale pred-
sa sme si všetci mysleli, že sa máme lep-
šie ako naši doma.“ Vianočku v roku 
1916 na českých vianočných sto-
loch by sme sotva našli aj u boha-
tých a zámožných ľudí.
Predsa len v spomienke neznámeho 
vojaka nechýbala zmienka o „našich 
doma“. To neboli iba nostalgické re-
miniscencie...
Vráťme sa do súčasnosti. Pred nami 
sú Vianoce 2016. Nevieme dopre-

du aké budú, ale vieme, aké by sme 
chceli aby boli.
Zaiste mnohí dostanú krásne bla-
hoželania s  textom „Veselé Viano-
ce“. Možno stihneme všetko na-
variť a  napiecť, aby nič nechýbalo 
na štedrom štedrovečernom stole. 
Možno budeme mať v našom dome 
či byte trochu viac svetla ako vlani...
Posolstvo Vianoc 2016 by mohlo 
pre nás byť nasledovné.
Ďakujem ti dobrotivý Bože, že 
si nám poslal svojho Syna, ktorý 
sa narodil v  chudobnej maštaľke 
v Betleheme. Ďakujem ti za nádej, 
ktorá nás s ním stále spája.
Ďakujem ti za všetko dobré, čo som 
v  roku 2016 mohol vykonať, za 
mnohé krásne chvíle v kruhu mojej 
rodiny a priateľov. Za dar mieru, za 
množstvo cenných vzťahov, ktoré si 
mi doprial rozvinúť. Za svetlo lásky, 
ktorá posilňovala i môj tep. Za nehu 
a dobrotivosť mojich najbližších...

Posilňuj nás aj v nasledujúcom roku 
a  sprevádzaj nás, aby aj rok 2017 
bol pre všetkých našich drahých ro-
kom mieru, lásky, porozumenia... 
Aby ďalší rok bol lepším rokom 
ako bol rok 2016. Nech ustane kru-
tá vojnová vrava a  nastane túžený 
mier v našom vnútri, v našich rodi-
nách, na našich pracoviskách, v na-
šej vlasti, všade...
Pre tvoje slávne narodenie, Ježišu, 
vypočuj našu úpenlivú prosbu: od 
hladu a vojny, ochraňuj nás, Pane. 
Daruj našim časom svoj pokoj, 
o  ktorom spievali v  betlehemskej 
noci anjeli: „Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.

Ľudovít Frindt, RM farár, 
Farnosť BŠ

Posolstvo Vianoc
23.12. Vianočná punčová party. Ča-
jovňa Klopačka
25.12. Koncert: Cool band trio. Ar-
chanjel, 20:00.
26.12.-8.1. Chata A. Kmeťa otvore-
ná denne 10:00-16.00.
26.12. Štefanská degustácia vín. Vi-
nocentrum, 19:00.
26.12. DJ Marcello & Percussions. 
Archanjel, 20:00.
26.12. Tradičná štefanská zábava. 
Hrá Jewel. Ilija, 20:00.
26.12. ŠteFUNKská v  Arte. Art 
Cafe, 21:00.
26.12. Štefanská párty. Cosmopoli-
tan-bowling, 22:00.
26.12. Štefanská: Adrian Bosco. 
Trotuar Cafe, 20:00.
26.12. Štefanská party. Pražovňa.
26.12. Country večer: kapela Batoh 
BB. Hotel Bristol, 18:00.
27.-31.12. Terra Permonia. Denne 
13:00-17:00.
27.12. Na Filoménu na Sitne: kape-
la Mi Tri. Chata A. Kmeťa na Sitne, 
18:00.
27.12. Koncert: Frankie Kimono. 
Archanjel, 20:00.
28.12. Paradájz Pikčr: Úschovňa. 
Kultúrne centrum, 18:00.
28.12. Koncert: Ondrej Krajňák 
a Rado Tariška. Archanjel, 20:00.
29.12. Z. Predná & O. Rózsa & 
Friends. Archanjel, 20:00.
29.12. Koncert P.S. Funk Unit. Art 
Cafe, 21:00.
30.12. Otvorenie zimnej sezóny. Sa-
lamandra resort 10:00-20:00.
30.12. N30 Akustika. Archanjel, 
20:00.
30.12. Kubánsky večer. Trotuar 
Cafe, 20:00.
30.12. Sayonara s DJ SA-MU-RAI.
Art Cafe, 20:30.
31.12. Silvester v kaviarni U starej 
Blaškovej. Počúvadl. Jazero, 11:00.
31.12. Otvorenie výstavy: Ihla, 
ruka, srdce, hlava. Galéria J. Kollára 
v priestore Display BSC. 12:00.
31.12. Silvester u  Archanjelov. Ar-
chanjel, 20:00.
31.12. Silvester v Arte. DJ Alfi & DJ 
Phonotic. Art Cafe, 20:00.
31.12. Silvester party. Pražovňa.
31.12. Silvestrovská veselica. 
Cosmopolitan-bowl, 21:00.
2.-7.1. Terra Permonia. Otvorené 
13:00-17:00
6.1. Novoročný trojkráľový koncert 
v evanjelickom kostole. Prenčov, 
15:00.
Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Blahoželanie
Dňa 24. decem-
bra oslávi okrúhle 
70-te narodeniny 
Valika Wágnero-
vá. Milá Valika, to-

uto cestou Ti chceme zablaho-
želať k Tvojim narodeninám a 
popriať Ti hlavne veľa zdravia, 
šťastia, lásky porozumenia a 
veľa radostných rokov v kruhu 
rodiny a najbližších. Každý ďal-
ší deň nech sa Ti nesie v zname-
ní zdravia, šťastia a lásky. Ďaku-
jeme Ti za všetko, čo si pre nás 
urobila, robíš a na oplátku sa 
budeme snažiť pomáhať Ti. Va-
lika, máme Ťa všetci radi. Všet-
ko najlepšie Ti zo srdca prajú: 

sestry Evka, Anka, brat 
Edko, Anka a Tomči so 

synmi Filipkom a Tonym, 
Dadka, ostatná rodina a 

všetci známi

Poďakovanie
Dňa 5.12.2016 sme sa rozlúči-
li s Juditou Chríbikovou. Touto 
cestou by sme sa radi poďakovali 
všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť 
na jej poslednej ceste. Ďakujeme 
za Vašu účasť a kvetinové dary. 

Rodina Chríbiková

Rozvoj vianočných hier 
prebiehal na území Slovenska 
naraz a sú výslovne tradičnou 
pastierskou hrou. 

Ich ideová báza je jednotná, kde 
v podstate na takmer rovnakom 
priestore a v tom istom dramatic-
kom pôdoryse predstavujú biblic-
ký príbeh narodenia so zvláštnym 
zameraním na žánrové výjavy z 
pastierskeho života.
Keďže Slovensko je veľmi bohatá 
krajina na pestrosť ľudovej kultú-
ry, má množstvo nárečových, histo-
rických, náboženských, kultúrnych, 
sociálno-ekonomických oblastí. A 
tak pri formovaní betlehemských 
hier, každý kraj, dolina, mesto, 
obec, vložili do hier prvky regionál-
neho charakteru, ktoré im vtisli pe-
čať jedinečnosti. Tak sa do obsahu 
hier dostali také prvky, ktorých sa-
mostatná existencia je dokázateľná 
len v konkrétnej oblasti alebo obci.
Medzi jedinečné patrí aj Štiavnic-
ká betlehemská hra. Na jej formo-
vaní sa podieľalo hlavne baníctvo. 
Potom to bolo mestské spoločenské 
prostredie, mestský priemysel, štu-
dentský život v rámci baníckej a les-
níckej akadémie a čiastočne vplyv 
okolitých poľnohospodárskych 
obcí. V hre sú špeciálne repliky, 

piesne, vinšovačky i mená valachov, 
typické len pre Banskú Štiavnicu.
V Banskej Štiavnici a blízkom prí-
mestskom okolí, boli zaznamena-
né štyri súvislé varianty betlehem-
ských hier, ktoré sa nachádzajú v 
Literárnom archíve Matice sloven-
skej. Ako najvzácnejšia z nich sa 
označuje hra, ktorá pochádza z ro-
dinného majetku bratov Turčanov-
cov. Je to vzorove a úhľadne ručne 
písaný zošit s názvom: "Pisne Wa-
laske pre Johana Turcsan. V Styavnicy
Banskej dna 3-ho Janara Roku Pane 
1861".
Práve túto hru v roku 1992 objavil a 
naštudoval Folklórny súbor Sitňan. 

Odvtedy, každý rok sa s hrou pred-
stavujú po celom Slovensku i v za-
hraničí. Aj televízia viackrát spraco-
vala ich betlehemskú hru a každý 
rok vo vianočnom programe RSTV 
sa objavujú. Traja herci: Starý bača – 
Dominik Kútnik, Valach Fedor – Ľu-
bomír Spišiak a Gajdoš Drpčo – Ale-
xander Ladziansky hrajú od roku 
1992 stále. V úlohách ostatných va-
lachov a anjela sa vystriedalo mno-
ho ich priateľov, detí i vnukov.
Aj v roku 2016 folklórny súbor už 
účinkuje s betlehemskou hrou a 
verí, že všetkým urobí radosť a po-
tešenie.

Dominik Kútnik

Štiavnický betlehem

Foto z vystúpenia 10.12.2016 v Kultúrnom dome v Brehoch  
foto Archív autora

Občianske združenie Život 
a zdravie organizovalo počas 
roka 2016 v rámci Klubu 
zdravia Banská Štiavnica 
prednášky zamerané na 
zdravie a zdravý životný štýl.

„Prednášky boli zamerané na témy ako 
prevencia ochorení, zdravá výživa i zdra-
vie v oblasti vzťahov. Účastníci boli obo-
hatení stretnutiami s pánom Ing. Já-
nom Lunterom, zakladateľom firmy 
Alfa Bio (Lunter), ktorý sa okrem púta-
vého rozprávania o tofu podelil so svojím 
príbehom o vzniku jednej z najúspešnej-
ších firiem na Slovensku, s pani Mgr. Ka-
tarínou Kernovou – autorkou viacerých 
kníh pre deti i projektu Filipovi kamará-
ti, s MUDr. Irenou Gurkovou i s ďalšími 
lektormi OZ Život a zdravie. Účastníci 
mohli tiež ochutnať a naučiť sa pripra-
vovať nové zdravé jedlá.“ Hovorí koor-
dinátor klubov zdravia a komuniká-
tor občianskeho združenia Jaromír 

Novota.
Kluby zdravia fungujú i  v  Banskej 
Bystrici, Bratislave, Brezne, Koši-
ciach, Žiline, Poprade a v mnohých 
ďalších slovenských mestách. Akti-
vity v  rámci Klubov zdravia bližšie 
predstavuje Jaromír Novota.

„Kluby zdravia ponúkajú priestor pre 
širokú škálu aktivít: prednášky o zdra-

vom životnom štýle so zameraním na 
prevenciu, semináre na zvládanie stre-
su, minikurzy prípravy zdravých jedál 
atď. Cieľom je stretávanie ľudí všetkých 
vekových kategórií, priblížiť im poznat-
ky o zdravom životnom štýle a pomôcť 
pri ich aplikácií do života. Usilujeme sa, 
aby naše stretnutia neboli len nabité in-
formáciami, ale aby sa ľudia cítili dobre, 
aby to bol pre nich aj určitý aktívny od-
dych, vzájomne povzbudenie, motivácia 
k zdravému životnému štýlu a obohate-
nie vzťahmi.“
Občianske združenie Život a zdravie 
vzniklo v roku 1993 a okrem spomí-
naných Klubov zdravia zastrešuje 
i mnoho ďalších aktivít zameraných 
na zdravie.
„Nosným programom rôznych aktivít 
je New Start. Je to program skladajúci 
sa z ôsmich bodov zameraných na zdra-
vý životný štýl, ktorých aplikácia pomá-
ha k udržaniu zdravia v celej jeho kom-
plexnosti.

Medzi aktivity občianskeho združenia 
patria týždňové pobyty so zameraním 
na zdravý životný štýl tzv. Letné tábo-
ry zdravia, Projekt Filipovi kamaráti pre 
deti MŠ a I. stupňa ZŠ atď.
Naši lektori sú priebežne školení odbor-
níkmi z renomovanej Univerzity Loma 
Linda (Kalifornia, USA), ktorá je záro-
veň odborným garantom našich zdra-
votno-vzdelávacích programov.“ Dodá-
va Jaromír Novota a v závere pozýva 
na podujatia združenia i v nasledu-
júcom roku.
„Sme vďační za každého návštevní-
ka banskoštiavnického Klubu zdravia 
v roku 2016. Miesta je stále dosť, teší-
me sa aj na ďalších návštevníkov v roku 
2017. Chystáme pre vás znova zaujíma-
vé stretnutia s  prednáškami i  s  ochut-
návkami zdravých jedál. O  aktuálnom 
programe vás budeme včas informovať 
na odkaze: www.zivotazdravie.sk/klub-
-zdravia-banska-stiavnica/“.

Miroslava Luptáková

Občianske združenie Život a zdravie
Klub zdravia Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka
„Kto ho mal 
rád, nezabud-
ne. Žije v srd-
ciach tých, kto-
rí ho milovali.“
Dňa 22.12.2016 si pri-
pomenieme 4. výročie čo 
nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec a starý otec 
PaedDr. Jozef Matoš. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a 
úctou 

spomína celá rodina

Oznam
Oznamujem bývalým a teraj-
ším baníkom a ich priateľom, že 
27.decembra 2016 sa uskutoč-
ní naša pravidelná akcia pod ná-
zvom „Posledné fáranie v roku 2016“. 
Fáranie sa uskutoční o 15,00 hod. 
do Glanzenberg štôlni a o 16,00 
hod. bude spoločenské posedenie 
u pána Karabellyho, kde bude aj 
malé občerstvenie. Na túto akciu 
Vás srdečne pozývam, vstupné: 
dobrá nálada, troška hriatyho a 
pacherájov. Prajem všetkým pria-
teľom a obyvateľom Banskej Štiav-
nici krásne prežitie vianočných 
sviatkov a do nového roku 2017 
veľa šťastia, zdravia. Zdar boh! 

Anton Greguss

Prianie
ZO a OC Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých v Banskej Štiavni-
ci prajú svojim členom a priazniv-
com príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbliž-
ších a v novom roku 2017 želajú 
veľa zdravia, šťastných dní a zau-
jímavých akcií. Taktiež ďakujeme 
všetkým našim sponzorom a pri-
spievateľom, vďaka ktorým sme 
mohli zrealizovať toľko pútavých 
spoločných podujatí. Ďakujeme 
za výbornú spoluprácu aj redakcii 
Štiavnických novín, vďaka ktorej 
boli naši členovia včas informova-
ní o akciách v priebehu roka a tiež 
verejnosť sa dozvedela o našej čin-
nosti. 

SZTP B.Štiavnica

Rok 2016 bol rekordným 
rokom v návštevnosti nášho 
mesta, do Banskej Štiavnice 
prichádzali nielen obdivova-
telia histórie, ale aj návštev-
níci, ktorí s  batohom na chrbte 
objavovali prírodné krásy 
Štiavnického pohoria.

Pri obnove turistických tras sme 
stretávali všetky vekové kategórie, 
od šantiacich detí až po turistov 
v  pokročilom veku, s  turistickými 
pomôckami a mapou v ruke. Turisti 
sa pohybujú po značených turistic-
kých chodníkoch, lákajú ich najmä 
neopakovateľné výhľady na mesto 
Banskú Štiavnicu ako aj umelo vy-
tvorené vodné nádrže - tajchy. 
Značkári z klubu slovenských tu-
ristov Dr. Téryho Banská Štiavni-
ca každoročne obnovujú turistické 
pásové značenie, ako aj zabezpeču-
jú dodávku a  montáž turistických 
informačných prvkov (turistických 
smeroviek a smerovníkov).
V  roku 2016 naši značkári urobili 
údržbu na 12 ks smerovníkov, pre-
značili celkovo 71,3 km peších tu-
ristických trás, osadili sme 9ks no-
vých turistických smerovníkov, 
vykonali demontáž starých ple-
chových smeroviek a nahradili sme 

ich novými smerovkami a tabuľka-
mi miestneho názvu v počte 72 ks. 
Tieto smerovky sú podstatne inej 
konštrukcie a  ich životnosť je ne-
porovnateľná so starými plechový-
mi smerovkami.
Kompletná obnova turistického 
značenia bola vykonaná na tra-
sách Beluj - Počúvadlianske jazero, 
Diely – Banský Studenec, Podho-
rie – Piesky, Klinger – Tanád, Po-
čúvadlianske jazero okruh, Banská 
Štiavnica námestie – Červená stud-
ňa, Kozelník – sedlo Volárska. Táto 
činnosť  je náročná na čas, fyzickú 
zdatnosť (pri stavbe smerovníkov) 
a finančné prostriedky. Veď každú 
turistickú trasu treba fyzicky prejsť 
pešo (niekedy aj viackrát), upraviť 
ju, obnoviť pásové značenie, vyme-
niť poškodené turistické smerovky 
prípadne osadiť v teréne nový sme-
rovník.
Vedenie Klubu slovenských turis-
tov Dr. Téryho v Banskej Štiavnici 
v  tejto súvislosti vyslovuje úprim-
né poďakovanie Mestskému úradu 
v Banskej Štiavnici, ktorý finančne 
podporil obnovu pásového turistic-
kého značenia ako aj Banskobys-
trickému samosprávnemu kraju za 
finančnú dotáciu na výrobu turis-
tických smerovníkov a smeroviek 

nového typu a firme Ravafol, ktorá 
zabezpečila popis turistických sme-
roviek a  vyrobila turistické znače-
nie zo samolepiacich farebných fó-
lií, ktoré budeme osádzať na stĺpy 
verejného osvetlenia, kde bolo tu-
ristické značenie zlikvidované pri 
jeho rekonštrukcii (zatreté zelenou 
farbou).
Chcem touto cestou požiadať pod-
nikateľské subjekty (najmä maji-
teľov ubytovacích a  stravovacích 
zariadení), ktorí profitujú z  náv-
števnosti turistov, aby  podpori-
li úpravu a  značenie turistických 
chodníkov v okolí Banskej Štiavni-
ce, za čo im vopred ďakujem.
O  obnovu značenia v  Štiavnic-
kých vrchoch sa v súčasnosti stara-
jú traja vyškolení značkári, čo je na 
plochu okresu a hustú sieť turistic-
kých značených trás nedostatočné. 
Títo nemôžu pokryť všetky turis-
tické trasy, nakoľko túto prácu vy-
konávajú vo svojom voľnom čase.
Prípadným záujemcom o  znače-
nie turistických trás poskytne in-
formáciu predseda Klubu Sloven-
ských turistov Dr. Téryho Banská 
Štiavnica.

Róbert Melcer
Predseda KST Dr. Téryho

Banská Štiavnica

Obnova turistického značenia 
v okrese Banská Štiavnica

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 staveb-
ný 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) zatvore-
né
- 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

Zberný dvor na Antolskej ulici  foto Archív autora
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Predvianočná návšteva 
nevšednej galérie, ktorá 
umením v dreve inšpiruje, 
spája a vychováva ľudí 
všetkých generácií.

Z času na čas sa objaví výnimočný 
mladý talent, ktorý navyše svojím 
nadšením a pracovitosťou nadchne 
aj iných mladých ľudí a  nasmeru-
je ich na cestu vlastnej tvorivosti. 
Daniel Kopáčik z Detvy je študen-
tom maturitného ročníka na Stred-
nej odbornej škole lesníckej v Ban-
skej Štiavnici a jeho vzťah k drevu 
prerástol do umeleckých rozmerov. 
Už dávnejšie začal vnímať jeho krá-
su, tvárnosť a poddajnosť ako rez-
bár - samouk. Vo svojom voľnom 
čase  vytvoril desiatky sôch lesných 
zvierat, vyzdobil nimi areál školy aj 
školského internátu, reprezentoval 
SOŠL na rôznych súťažiach a výsta-
vách. Najskôr tvoril pomocou mo-
torovej píly, k tomu pridal rezbár-
ske náčinie, a keďže vo svojej záľube 
neustále napredoval, dnes jeho prá-
ce môžeme pokojne nazvať malými 
umeleckými dielami. Na internáte 

založil rezbársky krúžok a v malej 
improvizovanej dielničke sa vďaka 
nemu po večeroch stretáva skupin-
ka študentov, ktorým rezbárstvo 
doslova učarovalo. Chceli sme ich, 
aj ostatných záujemcov, v tomto 
adventnom čase odmeniť a inšpi-
rovať návštevou Galérie moderné-
ho umenia pri Strednej odbornej 
škole  služieb a  lesníctva v Banskej 
Štiavnici, ktorá tiež slúži ako poly-
funkčná učebňa. Galéria ,,na šiestom 
poschodí“ prezentuje okolo 200 vy-
stavených diel, výber obrazov, kre-

sieb, sôch a reliéfov z Medzinárod-
ných sochárskych sympózií v dreve, 
Medzinárodných maliarskych ple-
nérov a  Sympózií mladých rezbá-
rov. Študenti boli veľmi príjemne 
prekvapení. V objatí mlčanlivej krá-
sy umeleckých diel si vypočuli nie-
koľko veršov o stromoch, zaujalo 
ich rozprávanie o vzniku galérie, o 
snoch a nadšení ľudí, vďaka ktorým 
vznikla, povstala z prachu a naďalej 
žije. Naša vďačnosť za výnimočný 
večer patrí aj im.

Janka Bernáthová

Advent, drevo a umenie

Študenti SOŠL s RNDr. Hradilovou v galérii  foto Archív autora

Vianoce sú sviatky príchodu 
Božieho Syna na našu Zem. 
Pred jeho narodením povedal 
anjel Jozefovi: „Dáš mu meno 
Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud 
od ich hriechov" (Mat 1,21). 

Vieme, že pýcha, sebectvo, nespra-
vodlivosť, lakomstvo, nenávisť, 
a ďalšie hriechy vždy pôsobia nepo-
koj. Ak narastú do väčších rozme-
rov, môžu vyúsťovať do konfliktov, 
vojen, tragédií a nepredstaviteľ-
ného utrpenia ľudí. Toto všetko je 
z pozadia riadené silami neviditeľ-
nej duchovnej ríše, mocnosťami zla 
a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete.
(Ef. 6,12). Vianočnú zvesť výstiž-
ne vyjadrujú slová piesne: „Ježiš sa 
narodil, diabla by porazil, aby vierou 
v obeť Jeho človek večný život žil“. Spi-
sovateľ Randy Alcorn k  tomu ho-
vorí: „Svätý Boh stvoril vesmír tak, že 
činy a  spôsob správania, ktoré zodpo-
vedajú Jeho podstate a zákonom z nej 
odvodeným sú vždy odmenené a  činy 
a spôsob správania, ktoré Jeho podsta-
tu, respektíve jeho zákony porušujú, sú 
vždy potrestané.“ Čiže odmena i trest 
sú už „zabudované“ v  konkrétnych 

skutkoch. Že sa to často neprejavuje 
hneď, má tiež svoj význam. Aj keď 
je nepriateľ ľudstva už v  podsta-
te porazený, ešte nie je odstránený. 
Môže ľudí pokúšať, klamať, vykres-
ľovať zlo ako dobré, tými najpríťaž-
livejšími farbami, a  naopak dob-
ré zase tými najhoršími. Žiaľ, že sa 
mu darí takto ovplyvňovať množ-
stvo ľudí.
Keby sa Ježiš Kristus nebol býval na-
rodil“, hovorí teológ a básnik Alfred 
van Weisenburg, „svet by bol strosko-
tal a zmocnil by sa ho satan.“ Príchod 
Ježiša Krista a dielo jeho nasledov-
níkov je však prehľadom najväčších 
úspechov v  histórii. Získal si všet-
ky vrstvy ľudí a vytvoril duchovne 
aj hospodársky najúspešnejšiu kul-
túru všetkých čias. Napoleon pove-
dal: “Alexander Veľký, Cézar a  ja sme 
založili veľké ríše násilím a po smrti ne-
máme nijakého priateľa. Kristus zalo-
žil svoju ríšu na láske a ešte aj dnes pôj-
du za neho milióny ľudí dobrovoľne na 
smrť“. Víťazstvo vlády svetla je sym-
bolicky znázornené aj v  zimnom 
slnovrate, keď sa noci začnú opäť 
skracovať a dni predlžovať.
Výzva Vianoc zaznieva napríklad 

v Liste Filipänom 2,5 takto: „Osvojte 
si zmýšľanie Ježiša Krista – ktorý hoci 
sám bol Boh – nedomáhal sa Božských 
nárokov, zriekol sa slávy a moci a ochot-
ne prijal úlohu najobyčajnejšieho člo-
veka“. Jeho príchod na našu Zem 
smeroval od veľkého k  malému. 
Od celého vesmíru k malej planéte 
Zem. Na Zemi do maličkej krajiny. 
V tejto krajine do malého mesta Na-
zaret. Z  Nazaretu do ešte menšej 
osady Betlehem a  v  Betleheme do 
toho posledného miesta v  maštaľ-
ke a v jasličkách. Tým je vyjadrené, 
že Spasiteľ prišiel pre každého. Aj 
pre tých, ktorí nemajú na zemi do-
mova. Stal sa Hviezdou nádeje, kto-
rá osvecuje život všetkých čo veria. 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby každý, kto 
v neho verí nezahynul, ale mal večný ži-
vot“ (J 3,16). Nech táto Betlehem-
ská hviezda jasne zažiari aj v tom-
to sviatočnom období, a to nie len 
v  našich životoch a  rodinách, ale 
nech prináša možno aj prostred-
níctvom nás a  všetkých ľudí dob-
rej vôle nádej, spravodlivosť, pokoj 
a radosť do celej našej spoločnosti.

Ľubomír Počai

Hviezda nádeje

Po roku 
opäť nádherné Vianoce
Rok ubehol ako voda... Ani sme sa 
nenazdali a máme opäť najkrajšie 
sviatky roka –Vianoce.
Teploty pod nulou, mrazivé noci, 
predvianočná nálada, zohrieva-
nie sa teplým čajom... Vianoce 
sú jedným z  najkrajších sviatkov 
roka, kedy si pripomíname naro-
denie Ježiša Krista. Predvianoč-
né upratovanie sa v každej domác-
nosti blíži k jej ukončeniu, začína 
sa so zdobením príbytkov, sta-
vaním stromčekov, pečenie slad-
kých dobrôt. Z každého domčeka 
cítiť ,,vôňu“ vianočnej nálady. Po-
čas vianočných sviatkov sú ľudia 
k sebe milší, pozornejší a ľudskej-
ší, než po iné dni v  roku. Želám 
si, aby ľudia boli k sebe ľudskejší 
počas celého roka a  nielen počas 
sviatkov.
Milí Štiavničania, ctená rodina, 
priatelia a  známi... Chcem Vám 
všetkým popriať nádherné, po-
žehnané a  ničím nerušené via-
nočné sviatky. Prajem Vám veľa 
zdravia, šťastia, lásky, porozume-
nia a rodinnej pohody. Želám Vám 
všetkým veselé Vianoce a šťastný 
nový rok 2017, aby ste do neho 
vstúpili správnou nohou, zo srdca 
želá člen Redakčnej rady Štiavnic-
kých novín...

Filip Golian

Adventný 
koncert 
v evanjelickom kostole
Adventný čas nám spríjemnil 
a  naše kultúrne zmysly potešil aj 
Adventný koncert v evanjelickom 
kostole, ktorý sa konal vo štvrtok 
15. decembra. Vystúpili na ňom 
a na vysokej interpretačnej úrovni 
predviedli (nielen) vianočné sklad-
by študenti Hudobnej a umeleckej 
akadémie Jána Albrechta v  Ban-
skej Štiavnici: sopranistka Klau-
dia Vašinová, gitaristi Chan Yuk 
Fan, Jozef Čuban a klaviristka an-
gažovaná ako hosť (absolventka 
Žilinskej univerzity v Žiline) Jana 
Blaščáková. Estetický rámec kon-
certu vkusne vytvoril mohutný 
spev mužského speváckeho zboru 
Štiavničan. Účinkujúcich a  hostí 
na začiatku koncertu privítal a prí-
jemné nadchádzajúce sviatky nám 
na záver zaželal evanjelický pán fa-
rár Peter Ferenčík.

Róbert Zacharovský
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Vianočné sviatky v kine Akademik
Piatok 23.12. o 18:30 hod.

Manžel na hodinu
Rodinný/komédia, 110 min., ČR, 
MP:12. Vstupné: 4 €. Milanov vzťah k 
doktorke Eliške sa sľubne vyvíja, a keď 
sa ju Milan konečne odhodlá požiadať o 
ruku, vyzerá to, že svadbe už nič nesto-
jí v ceste. Teda okrej jednej „maličkos-
ti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou 
Jankou, s ktorou sa pred rokmi akosi 
zabudol rozviesť.

Nedeľa 25.12. o 16:00 hod.

anjel pána 2
Rozprávka, 89 min., ČR. Vstupné: 4 €

Pondelok 26.12. o 16:00 hod.

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

Utorok 27.12. o 16:00 hod.

Vaiana
Rodinný/animovaný/akčný/dobrodruž-
ný, 2016, 107 min., MP. vstupné: 4 €

Utorok 27.12. o 18:30 hod.

Prečo práve on?
Komédia, MP:12. Vstupné: 4 €
Najhoršie sny sa môžu splniť naprí-
klad aj na Vianoce. A presne to sa stalo 
Nedovi, ktorý prišiel s rodinou za svo-
jou dcérou Stephanii a jej novým pria-
teľom Lairdom do Silicon Valley, kde 
obaja pracujú. Tešil sa, že sa zoznámi 
s partnerom svojej dcéry. Jediné, čo ho 
ale čaká, je totálny šok. 

Streda 28.12. o 16:00 hod.

Trollovia
Rodinný animák. Vstupné: 4 €

Štvrtok 29.12. o 16:00 hod.

Deväť živoTov pána 
fúzika
Rodinný/komédia, 98 min. Vstupné: 4 €

Tom Brand je milionár a veľmi úspeš-
ný podnikateľ na vrchole svojej kariéry. 
Rodina si ho tak doma príliš neužije. 
Keď si jeho dcérka želá k 11. narodeni-
nám mačku, Tom netuší, že ho čaká do-
slova životná zmena. Po autonehode sa 
totiž ocitá v mačacom tele…

Štvrtok 29.12. o 18:30 hod.

assassin’s Creed
Akčný/fantastický/dobrodružný, 110 
min., MP:12. Vstupné: 4 €. Usvedče-
ný vrah Callum Lynch je nedobrovoľne 
vyslobodený z cely smrti len preto, aby 
sa stal súčasťou stáročného boja medzi 
asasínmi, templármi a španielskymi in-
kvizítormi. Jeho novým väzením sa stá-
va tajné zariadenie Absterga vybavené 
revolučnou technológiou Animus.

Piatok 30.12. o 18:30 hod.

La la Land
Romantický muzikál/komédia/dráma, 
126 min., MP:12. Vstupné: 4 €. Mia 
sníva o tom, že bude slávnou herečkou a 
Sebastian túži po svojom vlastnom jaz-
zovom klube.

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 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.44/2016: 
„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka 
budúcich atrakcií života.“ Výhercom 
sa stáva Jaroslava Pivarčiová, A. 
Sládkoviča 11, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o poukážku na konzumáciu v 
hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-
rácii 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 9.1.2017.

V tajničke sa ukrýva vianočné pria-
nie redakcie ŠN:
A., Zbav fúzov, akapela skr., pokrýv-
ka stola, hlas hada,
B., Začiatok tajničky,
C., 5 v Ríme, staroegyptský boh sln-
ka, skalpel, darovalo, časť strechy,
D., Protaktínium, v  poriadku, ozn. 
áut Bratislavy, méta, severské zvie-
ra, nie nárečovo,
E., Platidlo v Rusku, dolná končati-

na, robí vlny, áno,
F., Prehŕňa vlasy, koniec tajničky, 
stred slova Olina,
G., Jód, žni, tu po Rusky, chemický 
prvok Sn, časť tela,
H., Bohyňa ranných zôr, oprašuj, 
buničina, správna jednotka,
I., Iniciálky Čekoviča, meno Chača-
turjana, pravoslávny kňazi, zbavuj 
ochlpenia, spoluhlásky v slove tiež,
J., Nelez, je dážď, mesiac básnicky, 
vo česky,
K., Boh lásky, terénne preteky, štát 
v južnej Amerike, liter,
L., Osobné zámeno, 3. časť taj-
ničky, nie veľká.
1., Okresný výbor, 2. časť tajnič-
ky,
2., Rastlinné maslo, odskoč, Erika,
3., Oľga, obžni, izbová kvetina,
4., Chyť, kvet obilia, pretekár for-
mule 1,
5., Rebeka naopak, stretnutie, kilo-
meter,
6., Slovenský herec Milo, nedaru-
jem, pre česky,
7., Muž, starší tenista, pýtaj,
8., Oska, dokonči hasenie, býva vo 
vlasoch, slovenský fond,
9., Iniciálky spisovateľky Nemcovej, 
útok, patriaci capom, písmeno p fo-

neticky,
10., Pracovala rýľom, pocíti v sebe, 
gibon,
11., Časť sluchu, slinka, kožuchy 
v krojoch,
12., Iniciálky Chalupku, robilo, 
inam,
13., Omína po uštipnutí, lobovanie 
skr., bezhrbá ťava,
14., Vrch v Jeruzaleme, švajčiarsky 
skladateľ, hromada kameňa,

15., Spoluhlásky v slove soľ, 4. časť 
tajničky.
Pomôcky: Binet, Sion, Eos, Aloa, 
Prost, Zdes, Kodeš, Kóta
Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-
ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Vianoce nám nedočkavo 
klopú na dvere a tým, ktorí 
sú presvedčení, že dobrá 
kniha by pod vianočným 
stromčekom nikdy chýbať 
nemala, prinášame 
niekoľko tipov na darček z 
banskoštiavnického kníhku-
pectva pani Jolany Drbohla-
vovej.

Celoročne atraktívnym darčekom je 
Marína od Andreja Sládkoviča s pô-
vabnými ilustráciami Kataríny Vav-
rovej. Očakávanou novinkou je Dia-
bol v zrkadle od Juraja Červenáka, 
štvrté dobrodružné pátranie kapitá-
na Steina a notára Barbariča. Ver-
te cisárovi, je voľné pokračovanie 
úspešného románu Milujte kráľovnú 
z autorského pera Antona Hykischa. 
Archeologický výskum zaniknutej 
lokality Glanzenberg približuje nová 
kniha Jozefa Labudu. Banská Štiav-
nica v našich spomienkach je ďalší 
úspešný titul Vladimíra Bártu a ko-
lektívu autorov, ktorý zaručene poteší 
nielen rodených Banskoštiavničanov. 
Najpredávanejšia slovenská autorka 
Táňa Keleová-Vasilková prichádza 
so svojou v poradí tridsiatou knihou 
Si ako slnko, venovanou spomienke 
na zosnulého otca. Medzi stálice naj-
žiadanejších autorov na našom trhu 
patrí aj Jozef Banáš a jeho aktuálny 
Kód 7 (Koniec zla), Dominik Dán s 

novým detektívnym príbehom Smrť 
na druhom brehu a Paulo Coelho s 
príbehom Špiónka o slávnej Mata 
Hari. Paul Kalanithi prináša myste-
riózny príbeh Môj posledný výdych, 
Helen Fielding ponúka nové prího-
dy najväčšej smoliarky všetkých čias 
s názvom Dieťa Bridget Jonesovej a 
slovenská autorka Jana Pronská nás v 
ľúbostnom príbehu Janičiarova žena 
zavedie späť do stredoveku.
Akými aktuálnymi novinkami by 
ste oslovili našu mládež? 
Odporúčame 8. knihu Harry Potter 
a Prekliate dieťa, novinku Evy Du-
šičkovej Chalan, ktorý vynašiel Spi-
rita, alebo Veľkú knihu slovenských 
povestí od Zuzany Kuglerovej. Pre 
našich najmenších máme obľúbe-

nú knižočku Tri prasiatka od Vojte-
cha Kubaštu, pekné ilustrované kniž-
ky Zuzany Boďovej o štiavnických i 
kremnických permoníkoch, a do tre-
tice obľúbenú klasiku zastupujú Pros-
tonárodné slovenské rozprávky od 
Pavla Dobšinského. Okrem bohatej 
knižnej nádielky ponúkame aktuál-
ne kalendáre, papierové betlehemy a 
rôzne milé darčeky.
Čo by ste chceli odkázať svojím či-
tateľom ?
Chceme im srdečne poďakovať za 
ich priazeň v uplynulom roku a pra-
jeme všetkým ľuďom dobrej vôle po-
kojné Vianoce, aby si oddýchli a na-
čerpali sily do ďalšieho roka.
Za rozhovor ďakuje 

Janka Bernáthová

Kniha pod stromček

Milé predavačky Z. Oravcová a J. Drbohlavová  foto Archív autora

Objavila som bohatší a 
farebnejší život. Každá zmena 
v živote človeka so sebou 
prináša aj trochu nostalgie 
a smútku za tým odchádza-
júcim, čo sa už nedá vrátiť 
späť. 

Ale zároveň otvára nové možnosti 
a je len na človeku samotnom, aký 
zmysel a naplnenie dá času, ktorý 
ešte len príde.
Chcela by som vám predstaviť 
dámu, ktorá podobnou zmenou 
v  živote prešla a  jej slzy smútku 
sa zmenili na plamienky nadšenia 
a radosti z každého nového dňa.
Pani Danka Košiarová z  Banskej 
Štiavnice pracovala ako zdravotná 
laborantka na Oddelení klinickej 
biochémie a  hematológie. Zodpo-
vedná práca v  laboratóriu si vy-

žadovala presnosť, sústredenosť, 
neustále vzdelávanie v  obore a  v 
oblasti počítačovej techniky. Vše-
tok svoj čas venovala rodine a prá-
ci. No odrazu ho mala až príliš veľa. 
Po štyridsiatich statočne odpraco-
vaných rokoch, namiesto poďako-
vania, bez udania dôvodu dočkala 
sa výpovede. Úder pod pás len dva 
roky pred dôchodkom sprevádzal 
hlboký pocit nespravodlivosti. 
Najväčšou oporou jej bol manžel, 
deti a  štyri roztomilé vnučky. Ve-
novala sa ručným prácam, tvorbe 
ikebán a hlavne záhrade. No popri 
tom začínala objavovať svet farieb 
srdcom preneseným na plátno. 
,,Odjakživa ma fascinovalo výtvarné 
umenie, literatúra, poézia a hudba. A 
práve výtvarné umenie sa stalo mojou 
veľkou záľubou, až vášňou. Maľujem 
každý deň, v každej voľnej chvíli, a ro-

bím to s nesmiernym potešením. Opäť 
som našla radosť, pohodu,  vnútornú 
rovnováhu, k  tomu nových priateľov 
a nový pohľad na život.“

Pani Danka je prínosom aj pre 
banskoštiavnickú Živenu. Svo-
jím estetickým cítením a zručnos-
ťou dotvára atmosféru kultúrnych 
podujatí vlastnými obrazmi a kve-
tinovou výzdobou. Začiatkom de-
cembra sa stala členkou Autorské-
ho klubu v Banskej Štiavnici a my 
sa veľmi tešíme z každého stretnu-
tia s  touto pôvabnou usmievavou 
dámou a  jej úprimnej tvorivej ra-
dosti zo života. A čo by odkázala 
našim čitateľom?
,,Pochopila som, že akokoľvek šokujú-
ca zmena môže byť v  konečnom dô-
sledku šancou pre nový začiatok. Ja 
som v podstate vymenila sterilný bie-
ly svet za svet plný farieb a fantázie. 
Som šťastná a prajem všetkým čitate-
ľom ŠN veselé Vianoce a šťastný nový 
rok.“

Janka Bernáthová

Objavila som bohatší a farebnejší život

Vôňa Vianoc
Chcem opäť cítiť vôňu pečeného 
chleba... spomienky niekde na dne 
mojej duše driemu. V  čase Vianoc 
sa do detstva vrátiť treba. Zatváram 
oči a  nechám sa unášať spomien-
kami, do čias, keď bolo nadovšetko 
pohladenie mojej mamy. A  tiež vi-
dím, ako sa zvŕta v kuchyni, má plné 
ruky roboty, aby pripravila tie úžas-
né vianočné dobroty. Poslednú vôňu 
odvial čas... Čaro Vianoc doznieva 
v nás. Posielam tiché ďakujem tým, 
ktorí už medzi nami nie sú. Anjeli im 
ho na krídlach do neba zanesú...

Olinka Pukšová Machavová

Výhercovia 
vianočnej súťaže
Správne odpovede: 1.a) Advent-
ný veniec, vianočný stromček, bet-
lehem,... b) Narodenie Ježiša Kris-
ta, 2.a) Betlehem, b) Zlato, myrha, 
kadidlo, 3.a) 1507, b) Tichá noc, 
svätá noc. 1. Permanentka – 
sauna: M. Buzalková, BŠ, 2. Roč-
né predplatné ŠN: M. Toryská, 
BŠ, 3. Permanentka – bazén: Pe-
ter Koleda, Sv. Anton, 4. ½ roč-
né predplatné ŠN: I. Oravcová, 
BŠ, 5.-10. Knihy: Mgr. A. Belovic-
ká, BŠ, S. Beňová, BŠ, A. Plevová, 
BŠ, M. Bartolovicová, Sv. Anton, Ľ. 
Balážová, BŠ, M. Budová, BŠ, 11.-
13. Kalendár BŠ: S. Trenčan, BŠ, 
A. Kopálová, BŠ a E. Uhrinčaťová, 
BŠ. Blahoželáme! Ďakujeme spon-
zorom: Mesto BŠ, Bytová správa, 
s.r.o.. Ceny v redakcii ŠN!           red
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 �Odstúpime kaviareň s  terasou 
v  B.Štiavnici. Telefón: 0903 463 
936

reality

V dňoch 10.-11.12.2016 sa 
uskutočnili preteky v Žiline. 
Z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica sa zúčastnilo 8 
plavcov. 

Podarilo sa im vyplávať tri bronzo-
vé a  jednu striebornú medailu. Všet-
kým súťažiacim gratulujeme k úspe-
chom a k osobným rekordom.
Prinášame výsledky:
Buzalka Adam (r.2007) - 3. 50m 
P-51.81;
Harčár Nicolas (r.2006) - 3. 100m 
M-1:32.15; 6. 200m PP-3:14.38;
Macharík Samuel (r.2005) - 18. 100m 
VS-1:30.14; 7. 200m P-3:33.20;
Chladná Stacy (r. 2007) - 5. 50m 
P-50.89; 3. 200m PP-3:31.17;

Kašiarová Tatiana(r.2007) - 13. 100m 
VS-1:39.87; 2. 100m M-1:45.55;
Melicherčíková Lara (r. 2005) - 
35. 100m VS-1:28.45; 11. 200m 
P-3:44.05;
Hornická Alica (r. 2004) - 34. 100m 
VS-1:19.19; 20. 200m Z-3:20.43; 12. 

100m M-1:38.32;
Melicherčíková Timea (r. 2004) - 33. 
100m VS-1:19.12.
Legenda: P - prsia, VS - voľný spô-
sob, Z - znak, M - motýľ, PP - polo-
hové preteky

PKBS

Slovenský pohár žiakov SSO 
5. kolo v Žiline

Plavci PK Banská Štiavnica  foto PK BS 

Výsledky mužstva 
ŠKST Banská Štiavnica 
v zložení: 

Martin Dobrovič, Michal 
Buzalka, Marek Farbiak, 
Daniel Marko, Ján Maďar, 
Ján Dobrovič v doterajšom 
účinkovaní krajskej 4. ligy 
- Banská Bystrica, za pod-
poru ďakujeme mestu 
Banská Štiavnica.
Tabuľka: http://www.pi-
nec.info/htm/tabulka/?-
soutez=3629

Daniel Marko

Stolnotenisová liga
Poradie Mužstvo Zápas Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. STK Vyhne A 8 8 0 0 108:36 24

2. Podkonice A 8 7 0 1 117:27 22

3. Mladosť Lučatín A 8 7 0 1 107:37 22

4. ŠKST B.Štiavnica A 8 4 1 3 79:65 17

5. STK Tomášovce A 8 3 3 2 70:74 17

6. Revúca-Tisovec B 8 4 1 3 69:75 17

7. STK Predajná A 8 3 2 3 70:74 16

8. MTK Žarnovica A 8 2 2 4 62:82 14

9. STK Fiľakovo A 8 2 2 4 61:83 14

10. Balog n. I.-Čalomija A 8 1 1 6 55:89 11

11. Sokol Sielnica A 8 1 0 7 41:103 10

12. Žarnovica B 8 0 0 8 25:119 8

Celozrnné opekance (s makom)
Potrebujeme: 750 g celozrnnej hlad-
kej múky, 250 g bielej hladkej múky, 1 
kocka droždia, cukor, soľ, voda
Postup: Kocku droždia dáme do vlaž-
nej vody, pridáme lyžičku cukru a ly-
žicu bielej múky. Necháme 15 minút 
na teplom mieste vykysnúť. Kvások 
dáme do múky, pridávame vlažnú 
vodu a miesime až získame cesto ako 
na chlieb. Necháme asi 20 - 30 minút 
na teplom mieste vykysnúť. Z cesta 
urobíme na doske dlhé paličky - ty-
činky. Upečieme ich v rúre pri teplote 
200 °C do hneda (približne 20 min.). 
Pri podávaní najskôr paličky nakrája-
me na kúsky - opekance, ktoré krátko 
namočíme vo vriacej vode. Pokvapká-

me trochou oleja a podávame s mle-
tým makom a medom. Opekance 
(nenakrájané) skladujeme v chlade a 
suchu zhruba do 5 dní, alebo ich dáme 
do mrazničky. Z receptu pripravíme 
približne 15 porcií. Môžeme podávať 
aj na slano, napr. s tvarohom.

Drakove keksy
Potrebujeme: 150 g rozmixovaných 
ovsených vločiek, 150 g mletých ore-
chov (vlašských, lieskovcov, mandlí...), 
100 g celozrnnej múky, 50 g hnedého 
cukru (prípadne iného sladidla), 2 ba-
líčky vanilkového cukru, 50 - 100 ml 
sójového nápoja, 50 ml oleja 1 vajce, 2 
lyžičky prášku do pečiva
Postup: Všetky suroviny spolu pre-

miesime (vznikne husté lepivé cesto). 
Lyžičkou dávkujeme na plech vylože-
ný papierom na pečenie kúsky cesta a 
vlhkými prstami roztlačíme na placky. 
Pečieme pri teplote 170 - 180 °C asi 10 
minút, kým okraje nezačnú mierne 
hnednúť. Časť orechov môžeme na-
hradiť sezamom.

Sezamové guľky
Potrebujeme: 200 g sezamu, 100 g 
kukuričných lupienkov, 100 ml i viac 
sójového nápoja, 4 lyžice medu, zavá-
rané višne bez kôstky, 75 g horkej čo-
kolády
Postup: Sezam s lupienkami po čas-
tiach na jemno rozmixujeme na ká-
vovom mixéri. Zamiešame s medom 

a sójovým nápojom, ktorý pridáva-
me opatrne po lyžiciach, aby sme do-
stali hustú hmotu. Množstvo nápoja 
môžem podľa potreby zvýšiť, hmota 
po chvíli hustne. Višne necháme od-
kvapkať. Z hmoty formujeme malé 
guľky (zhruba veľké ako vlašské ore-
chy), do každej guľky zabalíme višňu. 
Hotové guľky obalíme v roztopenej 
horkej čokoláde a necháme v chla-
de stuhnúť. Po stuhnutí podávame v 
papierových košíčkoch. Z uvedeného 
množstva získame približne 20 gu-
liek. Množstvo medu prispôsobujeme 
podľa toho, či chceme guľky sladšie 
alebo menej sladké. Môžeme urobiť aj 
z krátko na sucho opečeného sezamu.

Kluby zdravia

Vianočné recepty

Kúpele - plaváreň
Otváracie hodiny
Mestské kúpele – plaváreň Banská 
Štiavnica počas vianočných sviat-
kov:
23.12.2016 – otvorené:
13:00 – 20:30
24. - 26.12. - zatvorené
27.12. - otvorené: 11:00 – 20:30
28. - 30.12 – otvorené: 
13:00 – 20:30
31.12. - 2.1.2017 – zatvorené
3.1.- otvorené: 11:00 – 20:30
4.1.- 8.1. otvorené: 13:00 – 20:30

Bytová správa, s.r.o.

Novinky z knižnice
Z  bohatej ponuky noviniek 
v mestskej knižnici na tento týž-
deň ponúkame:
Biografia: Úlomky spomienok - 
Marika Gombitová
Detektívka: obľúbený autor se-
verského krimi Jorn Lier HOR-
ST- Šarha
Literatúra faktu: Fischerová 
Stern: Mengeleho dievča- skutoč-
ný príbeh Slovenky, ktorá prežila 
4 koncentračné tábory
Pre dievčatá: Šulajová Zuzka: 
Džínsový denník 6
Pre deti: Máša a  medveď- Zlatá 
kniha rozprávok MsK
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INZERCIA

Firma BETA-CAR, s.r.o. 
(Penzión Cosmopolitan) 

príjme do pracovného 
pomeru administratívneho 

pracovníka. Životopisy 
posielajte na: prevadzkar@

penzioncosmopolitan.sk
Viac info na tel. čísle: 
+421 918 601 147

Je čas na malé zastavenie!
Príďte ochutnať varené víno 

alebo sladký punč. 
Započúvať sa do vianočných piesni.

Na terasu pred Black M.
Otvorené každý deň 

po obede až do Troch kráľov.

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

Sociálna – 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


