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Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková pri 

príležitosti Dňa študentstva 

prijala v Obradnej miestnosti 

MsÚ dňa 19.novembra 2015 

študentov banskoštiavnických 

škôl.

Opäť tak, ako sa už v predchádza-

júcich rokoch stalo zvykom, pri-

mátorka nášho mesta sa stretla so 

študentmi, ktorých ich školy navrh-

li na ocenenie nielen za vynikajúci 

prospech a prístup k  štúdiu, ale aj 

za naozaj široké spektrum ich čin-

ností, ktorými úspešne reprezento-

vali svoju školu a naše mesto, či už 

v rámci regiónu, Slovenska, 

Mesto Banská Štiavnica 

vyčlenilo z rozpočtu mesta pre 

rok 2015 fi nančné prostriedky 

na nákup novej vianočnej 

výzdoby.

Niekoľkoročnú starú a z väčšej čas-

ti aj nefunkčnú vianočnú výzdobu 

v historickom centre mesta nahra-

dí nová, ktorá sa predstaví v novom 

vianočnom šate. Závesná vianoč-

ná výzdoba bude umiestnená po-

nad hlavnú cestu popri „trouári“ až 

na Radničné námestie, kde sa budú 

striedať dve dekorácie. Jedna s mo-

tívom anjela a druhá s motívom pa-

dajúcich cencúľov. Vianočnú výzdo-

bu budú dopĺňať aj svetelné prvky 

na historických lucernách s  motí-

vom vianočného stromčeka, osade-

né na uliciach Námestie sv. Trojice, 

Radničné námestie, Andreja Kme-

ťa, Akademická a  časti ulice Kam-

merhofská. Na moderných stĺpoch 

verejného osvetlenia na Mierovej 

ulici budú osadené prvky svetel-

nej siete. Novú podobu dostane aj 

stromček umiestnený na Námestí 

sv. Trojice. Nová vianočná výzdoba 

bude ladená v  teplých farbách bie-

lej, zlatej a žltej.

Mesto Banská Štiavnica plánuje aj 

do budúcnosti každoročne rozširo-

vať a dopĺňať vianočnú výzdobu aj 

v iných častiach mesta.

Jakub Melicherčík

Prijatie a ocenenie študentov 
na radnici

Nová vianočná výzdoba 
v historickom centre

Prijatie študentov štiavnických škôl  foto Michal Kríž 	3.str.

Špeciálne:

Nedeľa 29.11. o 18:30 hod.Nedeľa 29.11. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

ReMbrANdTReMbrANdT

Vianočná súťaž ŠN

Pripravili sme pre našich čitateľov 

Vianočnú súťaž o zaujímavé vec-

né ceny. Súťaž pozostáva z 3 sú-

ťažných kôl. Stačí ak nám pošle-

te aspoň 2 správne odpovede zo 

všetkých 3 súťažných otázok a za-

radíme Vás do žrebovania. Čím 

viac kupónov so správnymi odpo-

veďami pošlete, tým máte väčšiu 

šancu na výhru!

1. kolo

Súťažná otázka:

Ako sa nazýva obdobie pred Via-

nocami?

Správne znenia na súťažné otáz-

ky spolu s vystrihnutými kupón-

mi a kontaktmi nám zasielajte 

osobne do redakcie ŠN, poštou 

na adresu redakcie, príp. vhoď-

te do schránok ŠN (KC, Križovat-

ka – Kvetinárstvo p. Rákayová a 

Nemocnica vestibul) v termíne 

do 14.12.2015. Výhercov uve-

rejníme vo Vianočnom čísle ŠN 

17.12.2015. Prajeme veľa šťastia! 

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1
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z programu
primátorky

23. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Uskutočnilo sa prijatie členov 

Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska.

 Zasadnutie Predstavenstva 

OOCR.

 Prijatie zahraničnej návštevy 

v rámci projektu Erasmus.

24. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky zabezpe-

čenia projektov a investičných 

akcií.

 Účasť na úvodnom podujatí 

z cyklu Osobnosti UMB, ktoré sa 

uskutočnilo v aule Ekonomickej 

fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 Účasť na stretnutí zástupcov 

a vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytových domov ob-

vodu Banská Štiavnica so zástup-

cami mesta, mestskej a štátnej 

polície a TS, m. p.

25. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici.

 Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta pánom Jurajom 

Petruškom.

26. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky úprav ve-

rejných priestranstiev.

27. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Valné-

ho zhromaždenia OOCR.

Andrea Benediktyová

Od 1. mája 2015 má mesto 

Banská Štiavnica svojho 

architekta mesta.

Stal sa ním Ing. arch. Jakub Meli-

cherčík. Pochádza z Banskej Štiav-

nice a v  roku 2014 ukončil štú-

dium na Slovenskej technickej 

univerzite, Fakulte architektúry 

v Bratislave. Radi by sme vám ho 

v  Štiavnických novinách predsta-

vili a položili mu niekoľko otázok.

Aká bola vaša motivácia, vďaka 

ktorej ste sa uchádzali o  funk-

ciu architekta mesta Banská 

Štiavnica?

Predovšetkým som hľadal uplat-

nenie v  Banskej Štiavnici, a  záro-

veň som mal ambíciu podieľať sa 

na budúcej podobe mesta, spoznať 

mechanizmy ako mesto funguje 

zvnútra. Rád by som pre Štiavnicu 

niečo urobil a vrátil tomuto mesto 

to, čo mi ako rodné mesto dalo.

Architekt mesta – aké sú vaše 

hlavné kompetencie a možnos-

ti?

Ide o  funkciu, ktorá slúži ako po-

radný orgán pre vedenie mesta. 

Takto to funguje vo všetkých mes-

tách na Slovensku. Ako hlavný ar-

chitekt spracovávam vízie mesta 

do  konkrétnych návrhov a štúdií, 

zároveň  môžem mestu z vlastnej 

iniciatívy predkladať návrhy, kto-

ré ďalej prechádzajú schvaľova-

ním zo strany vedenia a poslancov 

mesta.

Aké sú vaše aktuálne úlohy vy-

plývajúce z  funkcie Hlavného 

architekta?

Aktuálne som sa venoval návrhu 

a štúdiám k možnej výstavbe zber-

ných parkovísk v  okrajových čas-

tiach historického centra. Ďalšou 

témou je budúca podoba a  využi-

te Námestia sv. Trojice a vytvore-

nie oddychovej zóny pri Pomní-

ku padlých. Ide o priestor, ktorý je 

akousi prvou zástavkou smerom 

do historického centra a  je zatiaľ 

v  štádiu riešenia, aká bude jeho 

výsledná podoba. Ďalšia oddycho-

vá zóna by mohla vzniknúť v okolí 

Starého zámku. Projekt bol svojho 

času pozastavený, ale je v záujme 

mesta túto myšlienku znovu oživiť 

a realizovať.

Ak by ste mali tú možnosť a ide-

álne podmienky, čím by ste 

mestu ako architekt prispeli, čo 

by ste na ňom radi zmenili?

Historická časť mesta má svoju 

identitu, ktorú treba podporiť a 

vytvoriť podmienky pre jej lepšie 

funkčné využite s ohľadom na ge-

nius loci mesta. Mesto rastie a tre-

ba developerov usmerniť  tak, aby 

si zachovalo svoj charakter. Jed-

noznačne by som sa snažil prepojiť 

historickú a novodobú časť mesta, 

medzi ktorými sú priepastné roz-

diely.  Spôsob akým bola v minu-

lom režime realizovaná výstavba 

novej časti a jej napojenie na histo-

rické centrum mesta sa do dnešnej 

doby nevyčistilo. Napríklad  prob-

lematika Križovatky je z archi-

tektonického hľadiska stále nedo-

riešená. Dnes môžeme existujúce 

zastavanie už len zrevitalizovať  - 

dotvoriť či kultivovať urbanizmus 

tohto miesta. Podobný problém sa 

týka tiež sídliska Drieňová.

Ktorá oblasť architektúry vám 

je najbližšia?

Momentálne je to určite urba-

nizmus - študoval som na Ústave 

ekológie a  experimentálnej archi-

tektúry, kde som sa venoval ur-

banizmu z  hľadiska ekologického 

prepojenia a  udržateľnosti. Záro-

veň sa zaoberám otázkou možnej 

udržateľnosti historickej štruktú-

ry, ako môže udržateľne fungovať 

aj vo vzťahu k  ostatným štruktú-

ram - to je možno téma do budúc-

nosti.

Zuzana Paškayová

Architekt mesta Banská Štiavnica

Rembrandt z Národnej galérie 

v Londýne a Rijksmusea 

v Amsterdame.

Každá výstava venovaná Rem-

brandtovi je netrpezlivo očakáva-

ná, avšak veľká expozícia  s jeho ne-

skoršími dielami, ktorú Amsterdam 

usporiadal spolu s  Národnou ga-

lériou v  Londýne,je udalosťou ako 

žiadna iná. Po prvýkrát v  moder-

nej histórii sa tak do Amsterdamu 

vracaujú niektoré z  najslávnejších 

Rembrandtových obrazov z európ-

skych a  amerických zbierok. Naj-

väčšia holandská výstava roku 2015 

a neskorá tvorba veľkého majstra, 

ktorá výrazne prekračuje umelecké 

hranice svojej doby. Výstava sa za-

meriava na tvorbu posledných ro-

kov Rembrandtovho života, kto-

ré sú považované za jeho najlepšie 

roky. Majstrovksé diela z tohto ob-

dobia zrkadlia podobu umelca ako 

človeka, aj  ako umelca. Film, kto-

rý vám ponúkame, skúma každé 

z  jeho kľúčových diel, prostredníc-

tvom príspevkov špeciálne pozva-

ných hostí,vrátane kurátorov a his-

torikov umenia. Pre mnoho ľudí je 

Rembrandt najväčším umelcom, 

ktorý kedy žil a tento fi lm sa snaží 

preskúmať pravdu o človek, ktorý je 

opradený legendou.

NedeĽa 29.11.2015 o 18:30 hod. 

Vstupné: 4 €

V rámci cyklu premietaní Sveto-

ví maliari v kine Akademik, máte 

možnosť navštíviť poslednú pro-

jekciu: Impresionisti, v predvia-

nočnom čase, 13.12.2015 o 18:30 

hod. Vstupné: 4 €

Zuzka Patkošová

Odd.KŠaMK

Unikátne premietanie v kine Akademik
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ale aj v zahraničí.

Títo žiaci boli účastníkmi v mno-

hých jazykových a prírodovedných 

olympiádach, matematicko-lo-

gických a  robotických súťažiach, 

športových a odborných súťažiach 

zručnosti, odevného dizajnu, ky-

nológie, v sokoliarstve, trubač-

ských súťažiach, propagovali slo-

venské ľudové zvyky, cestový ruch 

a iné.

Primátorka mesta vo svojom prí-

hovore zhodnotila význam Dňa 

študentstva a poďakovala prítom-

ným študentom, ako aj ich pedagó-

gom za dôstojné šírenie myšlienky 

„Novembra 1989“. Ocenila ich štu-

dijné výsledky a ich angažovanosť 

v mimoškolských činnostiach, za-

nietenie, trpezlivosť a húževna-

tosť pri dosahovaní výsledkov, 

ktorými naozaj veľmi dôstojne re-

prezentujú svoj študentský stav 

a popriala im do ďalšieho štúdia a 

života veľa úspechov.

Ocenení študenti:

SOŠ služieb a lesníctva: Peter Sliac-

ky, Ján Vician, Marek Drozd, Mar-

tin Brodziansky, Jozef Repiský

SOŠ lesnícka: Júlia Kašiarová, 

Alžbeta Dolniaková, Jakub Badr-

na, Peter Mudrončík, Terézia Ha-

viarová, Jaroslav Trebula

SPŠ Samuela Mikovíniho: Matúš 

Vincenc, Juliana Brnáková, Petro-

nela Paulovičová

Gymnázium A.Kmeťa: Tomáš 

Lambert, Dominika Zimanová, 

Peter Matičák, Lukáš Muha

Katolícke Gymnázium: Jozef Gi-

bala, Patrik Jány, Jakub Lulák, An-

drej Osvald

Súkromná Hotelová akadémia: 

Viktória Šušková, Marek Martino-

vic, Lucia Výbohová

Ďakujeme všetkým oceneným štu-

dentom banskoštiavnických škôl 

za úspešné reprezentovanie nášho 

mesta doma i v zahraničí.

Michal Kríž,

Viera Ebert, Školský úrad

NOVINKY

�1.str.

ponuka
práce

Prijatie a ocenenie študentov 
na radnici

V dňoch 19. – 22. 11. 2015 sa 

uskutočnilo 4. stretnutie 

k medzinárodnému projektu 

JoyNeet, na ktorom sa stretli 

organizácie a záujemcovia 

o stáž v oblasti cestového 

ruchu a kultúry.

Štvrté stretnutie sa uskutočnilo 

v Taliansku v meste Lecce a Tauri-

sano a  bolo zamerané na cestovný 

ruch a kultúru. Stretli sa tu koordi-

nátori projektu z jednotlivých part-

nerských miest, organizácie, ktoré 

majú záujem o  zahraničných stá-

žistov, ako aj samotní mladí ľudia 

zaujímajúci sa o  stáž v  zahraničí. 

Prvý pracovný deň projektu priví-

tal účastníkov hlavný koordinátor 

projektu Evangelista Leuzzi a oboz-

námil nás s  programom stretnu-

tia. Nasledovali prezentácie s infor-

máciami o projekte a o programoch 

EÚ Kreatívna Európa a Mládež v po-

hybe. Stretnutie pokračovalo pre-

zentáciou jednotlivých organizácií, 

ktoré ponúkajú možnosť stáže pre 

mladých ľudí v budúcom roku. Pre-

zentovali sa nezisková organizá-

cia Culture Polis (Corfu (GR)), kto-

rá zároveň predstavila svoj nový 

projekt Citizen Artist Incubator fi -

nancovaný programom Kreatív-

na Európa. Do projektu sú zapojení 

partneri z Rakúska, Maďarska, Ho-

landska a Veľkej Británie. Západné 

pobrežie Grécka predstavilo zdru-

ženie Hidden Treasures of West Co-

ast, prezentovali región a možnosti 

trávenia voľného času v tejto oblas-

ti. Nasledovala prezentácia Banskej 

Štiavnice, prezentoval Igor Kuhn, 

riaditeľ OOCR Región Banská Štiav-

nica. Svoje aktivity a možnosti stáže 

prezentovalo aj združenie Geoclub 

Juvenil (Gondomar (P)), ktoré sa za-

meriava na výmenné stáže mladých  

ľudí prostredníctvom programu 

Erasmus +. Mesto Baicoi (RO) pre-

zentovalo možnosti stáže v  miest-

nej nemocnici, v  miestnej strednej 

technickej škole a  mestskom úra-

de. Predstavili sa aj lotyšská dedin-

ka Kalngale a jej možnosti v oblasti 

kultúry a cestového ruchu. Nasledo-

vala maďarská Kistracsa a zástupca 

ranča, na ktorom chovajú a  trénu-

jú kone. Ako posledné sa prezento-

valo bulharské mesto Plovdiv, v kto-

rom sa budúci rok bude konať piate 

stretnutie k projektu, ktoré bude za-

merané na informačno-komunikač-

né technológie. Po prezentáciách sa 

uskutočnil workshop, počas ktoré-

ho účastníci stretnutia mali identi-

fi kovať motiváciu mladých ľudí ísť 

na stáž alebo dobrovoľnícku prá-

cu v zahraničí a porovnať ich s mo-

tiváciou identifi kovanou prítom-

nými mladými ľuďmi, ktorí majú 

záujem vycestovať za získaním skú-

seností prostredníctvom stáže ale-

bo dobrovoľníckych aktivít. V popo-

ludňajších hodinách sme navštívili 

mestečko Taurisano a úspešné orga-

nizácie v oblasti kultúry, ktoré majú 

záujem o  zahraničných stážistov. 

Ďalší deň patril návšteve mesta Ma-

tera, ktorého historické centrum je 

zapísané do Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO a ktoré bude spo-

lu s Plovdivom v roku 2019 Európ-

skym hlavným mestom kultúry. Vo 

večerných hodinách nás čakala pre-

hliadka mesta Lecce s nádhernou ba-

rokovou architektúrou. Mesto Lecce 

je Talianskym hlavným mestom kul-

túry 2015. Znova vyzývame všet-

kých záujemcov o  zahraničnú stáž 

v organizáciách zameraných na ces-

tovný ruch a kultúru, ako aj organi-

zácie, ktoré majú záujem o zahranič-

ných stážistov, aby sa registrovali na 

internetovej stránke: www.joyne-

et.ro alebo sa informovali na e-ma-

ilovej adrese: henrieta.godova@ban-

skastiavnica.sk alebo tel. 045/694 

96 55. Zahraničná stáž je výbornou 

príležitosťou získať nové pracovné 

a životné skúsenosti a spoznať novú 

krajinu, kultúru a ľudí. 

Henrieta Godová

Štvrté stretnutie k medzinárodnému 
projektu JoyNeet

Okres Banská Štiavnica

1. Pracovník v kamenárstve, Sial, 

s.r.o., Na Žigmud šachtu 30, 969 

01 Banská Štiavnica, p. Kondrát, 

tel.: 0903412550, e-mail: sial@

stonline.sk, USO – 1 VPM, nástup 

ihneď

2. Reprezentant v  agentúr-

nej kancelárii, Eliška Skarbo-

vá, Robotnícka 1, 969 01 Banská 

Štiavnica, PhDr. Skarbová, tel.: 

0905779196, e-mail: eliska.skar-

bova@oz.allianzsp.sk, USO – 2 

VPM, nástup ihneď

3. Rozpočtár, prípravár stavieb, 

SimKor, s.r.o., Trate Mládeže 9/A, 

969 01  Banská Štiavnica, p. Bo-

háčová, tel.: 0914320794, fax: 

0456949115, e-mail: pp@simkor.

sk, USO – 1 VPM, nástup ihneď

4. Stavebný prevádzkový elektri-

kár, PROFI centrum, s.r.o., Antol-

ská 34, 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0456921015, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

5. Stavebný dozor, USO, VŠ – 1 

VPM; Stavebný prípravár, USO, VŠ 

– 1 VPM; Vedúci oddelenia ener-

getiky a  regulácie, VŠ – 1 VPM; 

Slovenský vodohospodársky pod-

nik, š.p., Radničná námestie 8, 

969 55  Banská Štiavnica, e-ma-

il: miroslava.malatincova@svp.sk, 

nástup ihneď

6. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, 969 01 Banská Štiavni-

ca, p. Mizera, tel.: 0905521938, e-

-mail: teskont@gmail.sk,  USO  – 3 

VPM, nástup ihneď

7. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, kamiónu, BS Trans 

s.r.o., SNP 815/13, 969 01 Banská 

Štiavnica, tel.: 0905749355, USO 

– 1 VPM, nástup ihneď

8. Zlievarenský robotník – formo-

vač, Four Trade s.r.o., Antolská 

27, 969 01  Banská Štiavnica, Ing. 

Sekerešová, tel.: 0908676304, 

SOU – 1 VPM, nástup ihneď

9. Kumulovaná pozícia – údržbár 

– technológ – odlievač, Rotobalan-

ce s.r.o., Antolská 2, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Palovič, tel.: 

0905270818, e-mail: rotobalan-

ce@stnline.sk, USO – 1 VPM, ná-

stup: ihneď

10. Čašník/čka – obsluha zákaz-

níkov v reštaurácii a bare, Marián 

Čierny – Black M, Nám.sv.Trojice 

2, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 

0915256540, ZŠ, SOU, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

Zápis do Pamätnej knihy mesta 

Banská Štiavnica  foto Michal Kríž 
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Mesto Banská Štiavnica 

podľa § 8, ods. 1-3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov oznamuje, že:

1. Voľby do Národnej rady Sloven-

skej republiky sa uskutočnia v  so-

botu 5.3.2016 od 7.00 hodiny do 

22.00 hod.

2. Miestom konania volieb podľa 

trvalého pobytu voliča je:

a/ zasadačka Mestského úradu, 

Radničné námestie č. 1 pre voleb-

ný okrsok č. 1 a pre voličov býva-

júcich na  uliciach: Andreja Kmeťa, 

Antona Pécha, Andreja Sládkoviča, 

Akademická, Bočná, Botanická,Da-

niela Licharda, Dolná Resla, Dol-

ná ružová, Družicová, Horná Resla, 

Horná ružová, Jaroslava Augustu, 

Jozefa Karola Hella, Jána Bottu, 

Kamenná, Katova, Klinger, Kon-

cová, Kutnohorská, Malá okružná, 

Martina Kukučína, Nad Rozgrun-

dom, Námestie sv.Trojice, Novozá-

mocká, Pavla Kyrmezera, Pod Pa-

radajzom, Pod Červenou studňou, 

Radničné námestie, Samuela Miko-

víniho, Staromestská, Staronová, 

Starozámocká, Strieborná, Úvozná, 

Viery Václavekovej, Vilová, Ing. Šte-

fana Višňovského a Vodárenská,

b/ Hotel Kerling, Dolná č. 12/A 

pre volebný okrsok č. 2 a pre vo-

ličov bývajúcich na uliciach: Dolná, 

Farská, Jána Hollého, Jána Palári-

ka, Kammerhofská, Malé trhovis-

ko, Mládežnícka od č. 11 až po číslo 

24, Na Zigmund šachtu, Remesel-

nícka, Robotnícka, Spojná, Tabako-

vá, Záhradná a Zvonová,

c/ Domov mládeže Strednej les-

níckej školy, Mládežnícka č. 4 

pre volebný okrsok č. 3 a pre voli-

čov bývajúcich na uliciach: 8. mája, 

Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, Ba-

nícka, Belianska, Belianske jaze-

ro, Dr. Imricha Tótha, Družstevná, 

Jurija Gagarina, Hájik, Jozefa Mi-

loslava Hurbana, Petra Jilemnic-

kého, Ďurka Langsfelda, Lesnícka, 

Michala Miloslava Hodžu, Miero-

vá, Michalská, Mládežnícka od č. 

1 do č. 10, Osadná, Pavla Orságha 

Hviezdoslava, Pod Kalváriou, Ľud-

mily Podjavorinskej, Poľnohos-

podárska, Pustá, Svätozára Hur-

bana Vajanského, SNP od čísla 1 

do č. 21/B, Šobov, Športová a  Vý-

skumnícka,

d/ Základná škola Jozefa Horá-

ka, Pavla Dobšinského č. 17, pre 

volebný okrsok č. 4 a pre voličov 

bývajúcich na uliciach: Antona Ber-

noláka, Ivana Krasku, Janka Ma-

tušku, Juraja Fándlyho, Križovatka, 

Ľudovíta Štúra, Martina Hattalu, 

Pavla Dobšinského, Pletiarska, Slo-

vanská, Staničná, Údolná a Železni-

čiarska,

e/ Materská škola, horná bu-

dova, 1. mája č. 4 pre volebný 

okrsok č. 5 a pre voličov bývajú-

cich na  uliciach: 1.mája, Andreja 

Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vla-

dimíra Clementisa, Drevená, Ele-

ny Maróthy-Šoltésovej, Hadová, 

Hlavná, Horná, Jozefa Horáka, Ka-

rola Šmidkeho, Kolpašská, Ladisla-

va Novomeského, Martina Benku, 

Na jazero, Majer, Okrúhla, Pod Tro-

jickým vrchom,Trate mládeže,Vy-

hnianska a  miestna časť Počúvad-

lianske jazero,

f/ Základná škola Jozefa Kollára, 

Ludvíka Svobodu č. 40, pre vo-

lebný okrsok č. 6 a pre voličov bý-

vajúcich na ulici: Ludvíka Svobodu

g/ Základná škola Jozefa Kollá-

ra, Ludvíka Svobodu č. 40, pre 

volebný okrsok č. 7 a pre voli-

čov bývajúcich na uliciach: Bratská, 

Drieňová, Energetikov, Kysihýbel-

ská, Okrajová, Ovocná, Pátrovská, 

Poľovnícka a Roľnícka,

h/ Základná škola Jozefa Kollá-

ra, L. Svobodu č. 40, pre voleb-

ný okrsok č. 8 a pre voličov býva-

júcich v uliciach: SNP od č. 22 do č. 

39, MUDr. Jána Straku a Učiteľská,

i/ Domov Márie, Špitálska č. 3, 

vchod z Budovateľská pre voleb-

ný okrsok č. 9 a pre voličov bývajú-

cich na uliciach: Antolská, Brezová, 

Budovateľská, Cintorínska, Ferka 

Urbánka, Horná Huta, Hutnícka, 

Jána Amosa Komenského, Jozefa 

Cígera  Hronského, Jozefa Gregora 

Tajovského, Kremenisko, Ladislava 

Exnára, G.Z.Laskomerského, Lin-

tich, Na Mária šachtu, Obchodná, 

Obrancov mieru od čísla 1 po číslo 

33 a číslo 113, Povrazník, Rakyto-

vá, Špitálska, Štefana Krčméryho a 

s.č. 1908,

j/ Požiarna zbrojnica Šteful-

tov, Požiarnická č. 8 pre voleb-

ný okrsok č. 10 a pre voličov bý-

vajúcich na  uliciach: 29. augusta, 

Boženy Slančíkovej-Timravy, Bože-

ny Němcovej, Jozefa Ignáca Bajzu, 

Ilijská, Jozefa Škultétyho, Janka 

Jesenského, Jozefa Kollára, Kríko-

vá, Krížna, Na Matej štôlňu, Na Ma-

ximilián šachtu, Námestie padlých 

hrdinov, Obrancov mieru od čísla 

34 po číslo 112, od čísla 114 do 121, 

Partizánska, Podhájska, Potočná, 

Požiarnická, Rudolfa Debnárika, 

Sama Chalupku, Srnčia, Stratená, 

Školská, Štefana Moyzesa a Úzka.

3. Volič preukáže pred hlasovaním 

svoju totožnosť občianskym preu-

kazom.

4. Od členov komisie dostane volič 

hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

5. V  osobitnom priestore na hla-

sovanie jeden z  hlasovacích líst-

kov bez ďalšej úpravy vloží volič 

do obálky a  následne do volebnej 

schránky, alebo na jednom z  hla-

sovacích lístkov vyznačí odovzda-

nie prednostného hlasu zakrúžko-

vaním poradového čísla kandidáta. 

Volič môže zakrúžkovať poradové 

číslo najviac u štyroch kandidátov. 

Upravený hlasovací lístok vloží vo-

lič do obálky a následne do volebnej 

schránky.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Oznámenie o dni a mieste konania 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Parlamentné voľby 
2016

Anketa
Prečo je Ľudovít Štúr poklada-

ný za jedného z najväčších Slo-

vákov v našich dejinách?

,,Bol pohľadný a vzdelaný,vzbudzo-

val autoritu a mal všetky predpokla-

dy prežiť bezproblémový život, keby 

sa podvolil mocipánom. A dnes by už 

o nejakom malom Slovensku nikto ani 

nechyroval. Štúrova veľkosť spočívala 

v odvahe,nezlomnosti a viere v sloven-

ský národ.“                                       G.P.

,,Pretože mal odvahu spraviť to, čo 

nikto predtým, pre svoj národ vstúpiť 

do neznámych mútnych vôd maďari-

zácie, obetovať osobné šťastie, žiť v 

prenasledovaní a biede pre vyššie cie-

le, pre našu národnú hrdosť, vzdela-

nosť, písmo, reč.“                              Z.T.

,,Hmm...Štúr...čo ja viem? Učili sme 

sa o ňom, ale neviem, čo napísal.“ 

                                                          J.M.

,,Pochádzam z lesovne nad kaštie-

ľom rodu Ostrolúckych, kde mali svo-

je sídlo i rodinnú kryptu. Ako  chla-

pec som chodieval do kaštieľa, kde po 

vojne bývali presídlenci z Lešti a tam 

som sa dozvedel, že v okrúhlej vežičke 

mala svoju izbu krásna, múdra a dob-

rosrdečná slečna Adela Ostrolúcka,-

do ktorej sa zahľadel Ľudovít Štúr. Aj 

dávno po ich smrti ľudia na nich  spo-

mínali. Dnes je kaštieľ v dezolátnom 

stave ako mnoho iných pamiatok, čo 

pokladám za  kultúrnu tragédiu náš-

ho národa.“                                            A.V.

,,Ukázal utláčaným Slovákom cestu 

k slobode, o ktorej ani nevedeli. Po-

stavil sa za slovenskú reč, ktorú si te-

raz dobrovoľne poangličťujeme. Veď si 

len zapnime rádio, televíziu, reklamy, 

nápisy,  štítky na potravinách,tak, že 

starší človek sa to aj bojí kúpiť. Tak 

za toto by nás Ľudovít Štúr asi nepo-

chválil.“                                              E.CH.

,,Vďačíme mu za spisovnú slovenčinu, 

ale jeho  diela až tak dobre nepoznám, 

pripadajú mi veľmi odborné, zo štú-

rovcov je mi najzrozumiteľnejší Slád-

kovič.“                                              K.B.

,,Pretože vedel, aký je význam slov, 

zmysel činov a tvar a tvár našej pa-

mäte.“                                               A.P.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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kam v BŠ 
a okolí ?

V predvečer svojho sviatku – 

v sobotu 5. decembra – príde 

do štiavnického Kultúrneho 

centra Mikuláš. 

A  nebude sám. Okrem čerta, kto-

rý zas aspoň na pár chvíľ pripome-

nie deťom, že dobrými treba byť 

celý rok, sa v  programe, ktorý za-

čne od 16.00 hod. predstaví aj za-

bávač Erik a kúzelník Wolf. Chýbať 

nebude ani mini disco a  na záver 

samozrejme tradičné rozsvecova-

nie vianočnej výzdoby. Pre šikov-

né rúčky sa chystajú tvorivé diel-

ne a pre všetky dobré deti aj sladké 

darčeky priamo od Mikuláša. Bude-

me radi, ak medzi nás zavítate a po-

tešíte seba i  svojich najmenších! 

Tohtoročného Mikuláša pripravu-

je Mesto Banská Štiavnica s veľkou 

podporou Nadácie Tesco a miestne-

ho skautského oddielu. 

RM

Mikuláš zavíta do Kultúrneho centra 
5. decembra

Minulotýždňová potravinová 

zbierka pre ľudí v sociálnej 

núdzi bola celoslovenská 

aktivita na 78 predajniach 

reťazca Tesco na Slovensku 

a mala veľký úspech 

i v Banskej Štiavnici. 

Spoluorganizovala ju Evanjelic-

ká diakonia ECAV na Slovensku, 

Slovenská katolícka charita, De-

paul Slovensko, Unilever a  Potra-

vinová banka Slovenska. Povere-

nie na realizáciu tohto projektu 

dostala  miestna Evanjelická cir-

kev a.v.  pod vedením farára Tomá-

ša Valašíka, ktorý pracoval súčasne 

aj ako dobrovoľník. V  roli dobro-

voľníkov sa počas šiestich dní vy-

striedali: Janka Bernáthová, Róbert 

Zacharovský, Danka Kámenová, 

Katarína Turčányová, Peter Bosák, 

Oľga Kuchtová, Helena Šušková, 

Viera Luptáková, Ľudmila Blaško-

vá, Milica Zacharovská, Eva Ko-

lembusová, Emília Heilerová, Vie-

ra Hanzlíková a  Alena Považanová, 

aby v tričkách farby nádeje s logom 

Potravinovej zbierky oslovovali zá-

kazníkov predajne Tesco na Drie-

ňovej. Súčasne potraviny preberali, 

každý večer vážili a odvážali. Pomoc 

s odvozom poskytol i Jozef Zorvan. 

Im všetkým, ale i pracovníkom Tes-

ca, krotí robili túto prácu nad rámec 

svojich povinností, patrí veľká vďa-

ka. Vyzbieralo sa 555, 13 kg potra-

vín v hodnote 765,37 EUR. Spoloč-

nosť Tesco okrem už spomenutej 

pomoci pri príprave, podporí zbier-

ku aj fi nančne a  to tak, že daruje 

20 percent z hodnoty vyzbieraných 

potravín. Gesto hodné nasledova-

nia. Otázka charity a spolupatrič-

nosti s núdznymi je vecou svedo-

mia a osobného postoja každého 

človeka. Vraví sa že, v núdzi poznáš 

priateľa. Ľudia odkázaní na pomoc 

iných, našli takýchto anonymných 

priateľov medzi mnohými Štiavni-

čanmi. Im patrí tiež veľké ďakuje-

me. Prichádza koniec roka a s ním 

aj zima, možno mrazivá a plná sne-

hu. Tešíme sa na Vianoce a darče-

ky, na stretnutia s blízkymi a blíž-

nymi. Medzi nami sú však aj ľudia, 

pre ktorých bude zima ťažkým ob-

dobím a najkrajším darčekom bude 

možno práve ten kilogram múky, či 

cukru, ktorý ste kúpili, alebo teplé 

jedlo, ktoré si uvaria z vami poskyt-

nutých potravín. Ľudia v núdzi, so-

ciálne slabší, osamelí, viacpočet-

né rodiny s deťmi, všetci tí, ktorí 

sa ocitli v  zložitej životnej situácii 

a  potrebujú pomoc a  podporu nás 

ostatných... Nie sú nám ľahostajní! 

Táto pomoc smeruje ku konkrét-

nym občanom nášho mesta a oko-

lia, teda tým, na ktorých nás upo-

zornili ľudia z  ich prostredia, lebo 

sami by o pomoc nemali odvahu po-

žiadať, alebo by sa hanbili. Určite to 

nevyrieši ich veľký problém ani ťaž-

kú životnú situáciu, do ktorej sa nie 

vždy vlastnou vinou dostali, ale v to 

dúfame, ju zmierni aspoň v nadchá-

dzajúcom adventnom období.  Radi 

sme venovali svoj čas a  energiu 

a dobrí ľudia v našej Štiavnici, ktorí 

zapĺňali pripravené koše potravina-

mi to robili štedro, mnohí s úsme-

vom. Boli však aj takí, ktorí na nás 

pozerali zvrchu, boli aj takí, čo vchá-

dzali do predajne s plechovou mas-

kou a odmietavým postojom. Mož-

no im to bude niekedy v budúcnosti 

ľúto. Niektorých čo poznáme, dali 

zas strašne veľa a pritom sami veľa 

nemajú.... Tak to chodí. Materiál-

ne bohatstvo zatvrdilo ľuďom srd-

cia. No duševné bohatstvo je to naj-

vzácnejšie, čo človek má a dokáže sa 

oň aj podeliť. Napriek všetkému sa 

dobrá vec podarila. Z lásky k blížne-

mu. Bude to malá pomoc, ale s veľ-

kým významom. Aj pre nás, ktorí 

sme hodiny stáli a presviedčali, pre 

vás, ktorí ste akokoľvek prispeli, pre 

toto mesto, lebo môže byť hrdé, že 

má aj občanov, ktorým výrazy cha-

rita a spolupatričnosť nie sú len cu-

dzími pojmami.

Oľga Kuchtová

Štiavničania pomohli s potravinami

Dobrovoľníčka charitatívnej akcie   foto Oľga Kuchtová

Dielnička v Kammerhofe. 

26.11. Smaltované náušnice a prí-

vesky. 1.12. Plstené náušnice. 3.12. 

Slamené, šúpoľkové, plstené via-

nočné ozdoby. Kammerhof, 14:00-

16:00

26.11. Uvedenie knihy Jozefa Vá-

šáryho: Nárečie banskoštiavnické. 

Knihu uvedie dcéra Magda Vášáry-

ová. Kammerhof, 17:00

26.11. Autorské čítanie a koncert 

s Antikvariátikom: Michal Havran. 

Publicista a teológ predstaví výber 

svojich textov a esejí v knihe “Besno-

ta”. Antikvariátik, 18:00

27.11 Vernisáž výstavy: Evy B. Lin-

hartovej – Maliarske spomienky. 

Kľúčovou metódou je maliarska me-

ditácia a rozjímanie. Galéria Jozefa 

Kollára, 16:00

27.11. Kino: Snow fi lm fest. Špičko-

vé fi lmy o extrémnych zimných ra-

dovánkach. Kino Akademik, 17:00

27.11. Pavol “Hirax” Baričák: Šlabi-

káre šťastia. Tri motivačné knihy, no 

najväčší dôraz v prednáške dá na po-

sledne vydanú: Rodičia deťom, deti 

svetu. Kultúrne centrum, 17:11

27.11. Oldies disco. Skvelé hity, s 

Dj Bukňa a  Jordy. Cosmopolitan-

-bowling, 22:00

27.11. Výstava: Monika Pascoe Mi-

kyšková / Evolúcia. Schemnitz Gal-

lery, 19:00.

27.11. Koncert Jamestown. Mini 

akustické Divadlo Bláznov. Art Cafe, 

21:00.

28.11. Live Cooking Show 4. Dva-

ja TOP šéfkuchári odhalia svoje ku-

chárske  tajomstvá. Hotel Salaman-

dra, 18:00

28.11. Koncert írsko-španielske-

ho pesničkára: Tristan Crowley. Art 

Cafe, 21:00

28.11. Koncert: Michal Dírer Qu-

artet. Večer v  latinsko-americ-

kom rytme a swingu. Trotuar Cafe, 

20:00.

29.11. Štiavnické letokruhy. 7. 

ročník zimného plávania. Tajch 

Vindšachta, Štiavnické Bane, 14:00

29.11. Prednáška z edície mystic-

kého učenia: Nová šanca zmeniť sa! 

Príčina, následky karmy alebo po-

mocná liečba éterickými bytosťa-

mi. Art Cafe, 18:00.

29.11. Svetoví maliari v kine Aka-

demik: Rembrandt. Preneste sa do 

najslávnejších svetových galérií. 

Kino Akademik, 18:30

Kino Akademik, 9:00-11:00

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Vyjadrujem úprimné poďakovanie 

všetkým za starostlivosť o moju prí-

buznú Pollákovú Irenu v Domove 

Márie na špecializovanom oddele-

ní pre Alzheimerikov. Poďakovanie 

patrí predovšetkým mladučkým so-

ciálnym pracovníčkam Zuzke Sty-

kovej, Monike Hrnčiarovej a zdra-

votným sestrám pani Hockovej a 

Chovanovej. Prajem im naďalej tr-

pezlivosť v službe a Božie požehna-

nie.                             Viera Surovcová

Burza šatstva
Živena, spolok slovenských žien 

Banská Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na Burzu 

šatstva. Máte plné skrine a „nemáte 

si čo obliecť“? Potrebujete oživiť šat-

ník? Deti „zase“ vyrástli, potrebuje-

te sa zbaviť malých vecí a zaobstarať 

im väčšie? Chcete pomôcť ľuďom v 

núdzi: Tak príďte 12.12.2015 od 

13:00 - 15:00 hod. do Kultúrneho 

centra (KaSS - Kammerhofská 1), 

kde môžete vymeniť, predať alebo 

darovať oblečenie i bižutériu! Veci 

môžete nosiť od 11:00 – 13:00 hod. 

Zn: Vymením, predám, darujem! 

Org.

Art Café, Banská Štiavnica, 

18.11.2015

Každý rok sa stretávame pri scho-

doch sv. Trojice v Banskej Štiavnici, 

aby sme si pripomenuli tie vzácne 

momenty Nežnej revolúcie. S  túž-

bou hlbšie preniknúť do novembro-

vých štiavnických revolučných dní 

sme sa rozhodli v mene Občianske-

ho združenia OZ 89 usporiadať ve-

rejné podujatie pod názvom „Čo nám 

priniesol November 89“. Našu inicia-

tívu srdečne privítala a  podporila 

aj Konfederácia politických väzňov 

Slovenska, Kresťanskodemokratic-

ké hnutie a  Demokratická skupi-

na DS-SDKÚ. Špeciálne poďakova-

nie za pomoc patrí taktiež Jurajovi 

Čabákovi a Rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosti Banská Štiavnica. Celý pri-

pravovaný program sa niesol v du-

chu akéhosi pripomenutia si, ba 

priam preniknutia do obdobia, kto-

ré bolo významným míľnikom pre 

Slovensko a  začiatkom budovania 

krajšej budúcnosti pre slovenský 

národ. Začali sme svätou omšou vo 

farskom kostole Nanebovzatia Pan-

ny Márie o 18:05, na ktorej sme spo-

mínali na obete komunistického re-

žimu a  ľudí, ktorí aktívne bojovali 

za pravé hodnoty a šírenie myšlien-

ky slobody a  demokracie. Zároveň 

sme počas slávenia prednášali pros-

by, aby sme nikdy nezabúdali na tak 

draho vydobytý dar slobody a za od-

vahu pre študentov a mládež pretvá-

rať slovenskú spoločnosť v pravých 

hodnotách našich milujúcich pred-

kov. Po svätej omši sme sa presunuli 

do podkrovných priestorov kaviarne 

Art Café, ktoré dýchalo atmosférou 

novembra 89´, kde sme si pozre-

li veľmi vzácny autentický video-

záznam z priebehu nežnej revolúcie 

v Banskej Štiavnici. Záznam sa začal  

nedohraným predstavením Divad-

la Klauniky z Brna a prvým spoloč-

ným dialógom s  podtónom potre-

by zmien zo dňa 24.11.1989. Na 

tieto udalosti nadväzovalo verejné 

zhromaždenie občanov z 2.12.1989 

po generálnom štrajku na Námes-

tí sv. Trojice a dialóg k zrušeniu ve-

dúcej úlohy KSČ zo dňa 4.12.1989 

v  Rubigalle. Medzi ďalšie udalos-

ti patrilo diskusné stretnutie VPN 

a Raciofórum pod názvom „Záchra-

na pokladu“ z 23.01.1990 v Rubigal-

le. Od novembra 1989 uplynulo už 

26 rokov a naša porevolučná gene-

rácia si už len z rozprávania, doku-

mentárnych fi lmov a kníh vie vytvo-

riť neúplnú predstavu čo všetko sa 

dialo. Prostredníctvom hostí, kto-

rí prijali pozvanie na diskusiu sme 

mohli naživo zakúsiť prítomnosť 

aktívnych a nebojácnych účastníkov 

prelomu režimov, pani Oľgu Kuch-

tovú, pána Ľudovíta Kaníka a pani 

Gizelu Búryovú. Obohatili nás vlast-

nými a jedinečnými veselými ale aj 

smutnejšími spomienkami, zážit-

kami a  pohľadmi z  obdobia, ktoré 

sa  hlboko vryli do ich životov. Do-

teraz mám pred očami obraz brata 

pani Gizely, ktorého tvár bola po-

značená tvrdosťou ale aj nádejou 

tým, čim si ako rodina prešli. Smrť 

ich matky vo väzení za ukrývanie 

prenasledovaných kňazov na novo-

banských lazoch, skutok hodný ob-

divu ešte aj v dnešnej dobe vo mne 

zanechal hlboký dojem a  odhodla-

nie nevzdať sa vernosti a  myšlien-

kam meniť Slovensko. Odsúdenia-

hodný režim, ktorý sa vyznačoval 

upieraním základných slobôd, dis-

krimináciou, násilnosťami a  perze-

kúciou voči ľudu, ktorých názor sa 

nestotožňoval s  postojmi vtedaj-

šej vládnej garnitúry zanechal sto-

py v  prejavoch diskutujúcich. Roz-

hovor s  hosťami sa zároveň niesol 

v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, 

počas ktorej sa prítomní z  publika 

aktívne zapájali otázkami a  vlast-

nými skúsenosťami a podnetmi na 

danú tému. V priebehu celého veče-

ra boli premietané fotografi e z Než-

nej revolúcie zo Štiavnice, ktoré 

nám poskytol pán Ľubomír Lužina, 

prítomný na programe. Nesmieme 

zabúdať na momenty, kedy aj u nás 

v Banskej Štiavnici obyvatelia verej-

ne vystúpili proti vtedajšiemu vlád-

nucemu režimu s požiadavkami zá-

sadných a  neodkladných zmien, 

ktorých životy boli ohrozované prí-

tomnosťou Ľudových milícií v počte 

1000 osôb rozmiestnených v meste 

a okolí pripravené kedykoľvek násil-

ne potlačiť zhromaždenie. Za ich od-

hodlanosť im zaslúžene patrí veľké 

Ďakujeme. 

Predseda OZ 89 Milan Kabina

"Čo nám priniesol November 89"

Účastníci spomienkového podujatia  foto Lubo lužina 

V nedeľu 22.11.2015 sa pred 

pomníkom padlých v Banskom 

Studenci konala pietna spomienka 

pri príležitosti odhalenia pamätnej 

tabule rodákovi Jánovi Ihrackému, 

ktorý zahynul v II.svetovej vojne 

pri výkone služby. 

Smrť mladého colníka bola dlhé 

roky neobjasnená. Zásluhou Spol-

ku histórie colníctva a fi nančnej 

správy sa podarilo vypátrať okol-

nosti jeho tragického úmrtia. Sláv-

nostného aktu odhalenia pamätnej 

tabule sa ujali pani Božena Peťko-

vá, jeho najbližšia príbuzná a pán 

František Imrecze, prezident Fi-

nančnej správy Slovenskej repub-

liky. Pietnej spomienky sa zúčast-

nili aj: generálny riaditeľ colných 

úradov plk. Jozef Turčák, riaditeľ-

ka colného úradu v Banskej Bystrici 

pplk. Andrea Boháčiková, zástup-

ca primátorky mesta Banská Štiav-

nica Ing. Marián Zimmermann, 

prednosta Okresného úradu v Ban-

skej Štiavnici Štefan Filip, staros-

tovia obcí Močiar, Beľuj, Podhorie 

a Banská Belá. Ďakujeme všetkým 

prítomným za účasť. 

Eva Palečeková

Autorské čítanie
s Antikvariátikom: Michal Hav-

ran. Podujatie sa uskutoční: štvr-

tok, 26. novembra, o 18.00 hod.

Michal Havran (1973), študoval kla-

sickú literatúru a jazyky v Bratisla-

ve a protestantskú teológiu vo Fran-

cúzsku. Založil portál jetotak.sk, je 

spoluautorom divácky úspešného 

fi lmu Kandidát, v RTVS má tolk-

šou Večera s Havranom. Označuje 

sa za salónneho teológa. Tento rok 

mu vyšiel výber jeho textov a esejí 

pod názvom Besnota. Je ďalším, kto 

bude predstavený v sérii stretnutí v 

Antikvariátiku. Podujatie moderuje 

Zuzana Tkáčiková. Vstup voľný. 

Tomáš Lazar

Odhalenie pamätnej tabule v Banskom Studenci
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Zotrie im z očí každú slzu a 

už nebude smrti ani žiaľu; ani 

náreku, ani bolesti viac nebu-

de, lebo prvé sa pominulo.“ 

                                     Zjv 21:4

Dňa 25.novembra 2015 si 

pripomenieme 15.výročie 

úmrtia nášho drahého otca 

a manžela Jána Müllera. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si 

spolu s nami v tento deň na-

ňho spomenú. 

Smútiaca rodina

Spomienka

„Najväčšiu bo-

lesť v srdciach 

deti pocítia, 

keď im zomrie 

matka.“

Tohto roku si pripomíname 

25.výročie úmrtia našej mi-

lovanej matky Márie Iva-

ničovej, rod. Debnárovej a 

23.výročie úmrtia jej man-

žela Jozefa Ivaniča zo Šte-

fultova. Kto ste ich poznali, 

venujte im tichú spomienku. 

Spomínajú deti Jozef, 

Eva a Veronika

Spomienka

Dňa 1. de-

cembra 2015 

uplynie 20 ro-

kov od smrti 

nášho milova-

ného manžela a otca Milana 

Molleka. Ak ste ho poznali, 

prosím spomeňte si s nami. 

Manželka, dcéry Lucia, 

Petra a blízka rodina

Tento rok sme sa rozhodli, po 

druhý-krát, pripraviť pre vás 

labkovský kalendár na rok 2016. 

Spojili sme v ňom lásku ku psom 

(zvieratám) s láskou k nášmu mestu, 

k  Banskej Štiavnici, k  mestu, v kto-

rom žijeme, kde sa snažíme pomáhať 

a kde sa snažíme niečo zmeniť. Spo-

znáte v ňom Kalváriu, Klopačku, Sta-

rý zámok, Ružovú ulicu v B. Štiavnici 

a pod... Veríme, že sa vám bude páčiť. 

Objednávky prosím zasielajte na tula-

valabka@gmail.com. Cena kalendára 

je 13 eur aj s poštovným a balným. Vý-

ťažok z predaja pôjde na pomoc pre 

nechcené, týrané a  vyhodené psi/

mačky. Za pomoc s prípravou ďakuje-

me skvelej fotografke Denisa Chríbi-

ková a Richard Murgaš. Tlač PMP Tla-

čiarne. Kontakt: www.tulavalabka.sk, 

0903 261 807, 0948 297 028, tulava-

labka@gmail.com.

V. Michalská, za OZ Túlavá labka

Kalendár - Banská Štiavnica 
našimi labkami

Keď som v januári musela dať 

utratiť moju 11-ročnú fenku 

(oslepla) svet sa mi doslova 

zrútil. 

Veď sme chodili všade spolu či na ná-

kupy, hríby alebo bylinky. Ona bola 

veľmi dobrá a všetkých ľúbila. Po tejto 

príhode sa môj zdravotný stav zhor-

šil, takže aby som si vzala nejaké šte-

niatko, nepripadá do úvahy. Potom 

som sa stretla s p. Jarkou Simonide-

sovou, ktorá vedie útulok pri TS a pý-

tala sa ma, či sa nechcem prejsť kaž-

dý deň s jedným šteniatkom, ktorého 

najprv chceli obesiť a potom si ho vza-

la jedna rodina, ale po 9. mesiacoch 

ju vrátili späť. Sľúbila som, že sa teda 

pôjdem pozrieť, čo som na druhý deň 

aj splnila, ale so zovretým žalúdkom, 

čo ak ma nejaký psík uhryzne? Opak 

bola pravda, každý psík čakal na po-

hladenie. A  tak odvtedy chodím do 

útulku denne, tak na 1 hodinu a idem 

s dvomi fenkami na prechádzku. Ale 

prečo to píšem? Idú Vianoce a  sko-

ro každý chce na tieto sviatky svojich 

blízkych niečím obdariť. Viem, že as-

poň niektorí ľudia majú dobré srdieč-

ka a venujú týmto chlpáčom nejaké to 

krmivo. Veď tento útulok pri TS fun-

guje na dobrosrdečnosti, a keď p. Jar-

ka už nemá žiadne krmivo od sponzo-

rov, otvorí svoju peňaženku a nejaké 

kúpy. Mnohí ľudia povedia: ,, a načo to 

robí, prečo sa na to nevykašle?“ Ale, veď 

ako my sme sa na tento svet nepýtali, 

nepýtali sa asi ani oni a popritom kaž-

dý z týchto havkáčov má trpký osud... 

Rokyho našli vyhodeného na Kolpaš-

skej ceste. Belkovi zomreli gazdovia 

a nový kupci pred jeho búdu nahádzali 

sklenú vatu a keď sa chcel z búdy von, 

musel sa cez ňu predrať, tak si asi viete 

predstaviť, že ako vyzerá... 3 šteniatka 

vzali zo Šobova, nakoľko boli týrané. 

Nika musela byť bitá, pretože keď ide-

me na prechádzku stále sa obzerá, či 

niekto nejde za ňou – sú to rozkošné 3 

šteniatka aj s ich mamou. Dve sú úpl-

ne zdravé, to tretie je choré na chrbti-

cu, ale dopriala by som vám to vidieť, 

keď ich Jarka pustí pobehať po dvore, 

toto choré beží, aj sa kotúľa so súro-

dencami, ale hneď sú pri vás a čakajú 

na pohladenie. Jesica – najprv ju chce-

li obesiť, potom si ju adoptovala jedna 

rodina, ale keď sa partneri rozišli, Jesi-

ca išla späť do útulku. Takýto istý osud 

má aj Sára, keď po rozchode partne-

rov putovala do útulku. Je tu Dona, 

ktorú našli pri ŠM. Viem, najlepšie by 

bolo, keby každý z týchto chlpáčov na-

šlo svoj stály domov, ale zatiaľ sa o ne 

stará Dáška – chodí denne, aby im 

vyčistila voliere, dala vodu. Pani Jar-

ka ich denne kŕmi a chodí s niektorý-

mi na prechádzky. Teraz zháňa staré 

pokrovce, deky, staré krabice, aby až 

bude snežiť a fúkať severák, tieto chl-

páče to nepocítili, lebo chce zapchať 

všetky škáry. Sem chodia popoludní aj 

niektoré deti, aby vyvenčili chlpáčov. 

Nedávno som bola nemilo prekvape-

ná. Nemohli sme otvoriť zámku, dosť 

dlho sa pani Jarka s ňou zaoberala, až 

potom povolila. Niekto tam niečo na-

pchal. Myslím, že je to nefér takto sa 

pomstiť útulku, ale ako sa hovorí: ,,Na 

každého raz príde!“

E.U.

Pomôžme im!

Poetická maliarska tvorba Evy Bach-

ratej Linhartovej kontrastuje s hekti-

kou každodennosti. 

Eva B.Linhartová sa v štiavnickej ga-

lérii prezentuje výberom z jej široké-

ho tvorivého programu. Krajinárska 

tvorba autorky je čiastočne ukotve-

ná aj v prostredí Štiavnických vrchov 

– chalupa na Hornej Rovni je od roku 

1979 jej obľúbeným ateliérom. Au-

torka vo svojej maliarskej krajine roz-

jíma, medituje. Trpezlivo sonduje 

vnútro krajiny i človeka. Hľadá a ob-

javuje harmóniu. Vytvára diela tichej 

radosti, pokory a viery. Srdečne po-

zývame všetkých Štiavničanov i náv-

števníkov mesta na vernisáž autorskej 

výstavy Evy B. Linhartovej „Maliarske 

spomienky“ v  piatok, 27.11.2015 o  

16.00 hod. do Galérie Jozefa Kollára. 

Kurátor: Bohumír Bachratý. Výstava 

potrvá do 21.2.2016, utorok – sobota: 

8.00 – 16.00 

Iveta Chovanová, SBM

V piatok sa uvidíme v galérii!
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V rámci Mesiaca fotografi e sa 

19.11.2015 v Múzeu vo Svätom 

Antone konalo vyhodnotenie 

už 18. ročníka celoslovenskej 

súťaže Najkrajšia dovolenková 

fotografi a spojené s verni-

sážou výstavy zo súťažných 

prác. 

Po pôsobivom úvodnom gitaro-

vom vstupe p. uč. Borodajkevyča 

zo ZUŠ v B. Štiavnici prítomných 

na vernisáži, ako vždy, milo priví-

tal pán riaditeľ múzea Ing. Marián 

Číž.  Autorom i divákom sa priho-

vorili členovia poroty Ing. Lubomír 

Lužina, Marián Garai, pani starost-

ka obce Svätý Anton Simona Gulá-

ková a pán Ondrej Binder, ktorý v 

každej zo siedmich kategórií udelil 

Cenu Nádeje (v piatej kategórii pre 

deti a mládež do 16 rokov dokonca i 

čokolády pre žiakov zo Špeciálnej ZŠ 

v Banskej Štiavnici). Garantmi jed-

notlivých kategórií, ktorí venovali 

hlavnú cenu v danej kategórii boli: v 

1. kategória /Pamiatky UNESCO vo 

fotografi i/ Mesto Banská Štiavnica, 

p. primátorka Mgr. N. Babiaková, 

cenu získal Matúš Látka z Banskej 

Belej, Cenu Nádeje v tejto kategórii 

získal Tomáš Hovorka z Trenčian-

skych Teplíc. V 2. kategórii /Príro-

da a krajina/ venoval hlavnú cenu 

p. L. Doletina, fi rma Prospect, cenu 

získala Emília Kumpfová, Banská 

Štiavnica, Cenu Nádeje si odniesol 

Peter Szekely z Levíc. Garantom 3. 

kategórie /Múzeá – oživená minu-

losť/ bolo Múzeum vo Svätom An-

tone, cenu z rúk pána riaditeľa Číža 

prevzal Norbert Píš z Banskej Štiav-

nice, Cenu Nádeje získal iba 14 roč-

ný Michal Budinský zo ZUŠ v Novej 

Bani. Hlavnú cenu v 4. kategórii /

Dovolenka dýcha človečinou/ veno-

val Ing. J. Roháč, Jantárová cesta, 

cenu získala Veronika Chamrazová 

z Piešťan a Cenu Nádeje v tejto ka-

tegórii dotala Veronika Klimantová 

z Novej Bane. Hlavnú cenu v 5. ka-

tegórii /Môj najkrajší prázdninový 

zážitok/ venovala rodina Kaníko-

vá, Hotel Grand Matej, cenu získal 

Martin Balog z Banskej Štiavnice, 

Cena Nádeje bola udelená Kolektívu 

žiakov zo Špeciálnej základnej ško-

ly v Banskej Štiavnici. V 6. kategó-

rii /Čiernobiela fotografi a/ venova-

la hlavnú cenu rodina Ladzianska, 

Diela a dielka slovenských výtvar-

níkov, cenu získal Martin Valach 

zo Žiaru nad Hronom a Cenu Ná-

deje získala Ľubica Kormaňáková 

zo Žarnovice. V siedmej kategórii /

Podoby vody/ prevzal hlavnú cenu 

Martin Lutonský z Banskej Štiavni-

ce, cenu venoval Ing. Vladimír Bár-

ta, Vydavateľstvo AB ART press, 

ktoré venovalo aj Cenu za najkraj-

šiu fotografi u zo slovenských hôr, 

ktorú získal Martin Purtz z popra-

du. Okrem toho boli v súťaži ude-

lené Cena starostky obce Svätý An-

ton, ktorú získal Radimír Siklienka 

z Topoľčianok a Cena riaditeľky Po-

hronského osvetového strediska, 

ktorú si odniesol Martin Roško z Ja-

novej Lehoty a už spomínané Ceny 

Nádeje v každej kategórii. Do súťa-

že sa prihlásilo celkom 51 autorov 

s 227 súťažnými prácami, na výsta-

ve sú vystavené len tie práce, ktoré 

odporučila porota. Výstava potrvá 

do konca roka 2015, je veľmi pek-

ná, pozývame Vás na jej prehliadku. 

Spoluorganizátormi súťaže sú BBSK 

– Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, Múzeum vo Svätom An-

tone a Mesto Banská Štiavnica. V 

mene spoluusporiadateľov ďaku-

jem všetkým, ktorí pomohli pri-

praviť súťaž, vyhodnotenie i verni-

sáž, zvlášť pracovníkom Múzea vo 

Svätom Antone, výtvarníčke z POS 

Mgr. I. Fleškovej za vkusnú inštalá-

ciu výstavy, diplomy i pozvánky, sa-

mozrejme i ďalším kolegom, členom 

poroty, sponzorom – okrem spome-

nutých garantov kategórií p. Karolo-

vi Kozákovi, fi nančnému poradcovi 

zo Žiaru nad Hronom. Autorom bla-

hoželáme a tešíme sa na ďalší ročník 

súťaže. Za organizátorov 

Mária Petrová

Najkrajšia dovolenková fotografi a 2015

Víťazi fotografi ckej súťaže  foto Lubo Lužina

Historický úspech 

12 medailí z Majstrovstiev Slo-

venskej republiky získali jeho zve-

renci za 6 mesiacov od vzniku klu-

bu ŠK Atleti BS. Do reprezentácie 

SR sú zaradení Jozef Gibala, Hana 

Hudecová a Ján Marko. Róbert 

Petro dostal pozvánku do repre-

zentácie ako koordinátor junior-

skej prípravy na Šamorín 2017 na 

ME v cezpoľnom behu. Režiséri z 

Hollywoodu by krajší scenár nena-

písali. Ďakujeme!                          red

Aké možnosti trávenia 

voľného času majú seniori 

počas jesene svojho života 

v Domove Márie? 

Naozaj nechceme opisovať všet-

ky aktivity klientov nášho zariade-

nia, chceme poukázať na niečo vý-

nimočné.

Výnimočná je pani Františka, stá-

le aktívna 88-ročná obyvateľka 

Domova Márie. Jej prianím je za-

nechať po sebe odkaz pre mladšie 

generácie. Táto myšlienka podnieti-

la vznik projektu, ktorý sa uskutoč-

nil aj vďaka podpore Nadácie SPP.

V  rámci projektu sme v  priesto-

roch Domova Márie zorganizova-

li workshop. Tu nám pani Františ-

ka svojou zručnosťou ukazovala, 

ako zo zdanlivo nepotrebných vecí 

môžu vzniknúť užitočné textilné 

dielka. So záujmom sme sledovali 

ako nastrihať nepotrebné látky, po-

splietať z  nich „vrkoče“ a  pozošívať 

pestré podušky na stoličky. Tiež ako 

ušiť obliečku na vankúšik a  s  tro-

chou fantázie z  nej urobiť balíček 

pre potešenie.

Pracovitosť a  už len jej samotná 

prítomnosť motivuje k  aktívnemu 

starnutiu aj ostatných obyvateľov. 

Ako sama uvádza: „Práca je mojim od-

dychom, aby ruky len tak nestáli.“

Pani Františke prajeme pevné zdra-

vie a  ešte veľa radosti z  tvorivej a 

užitočnej práce.

Anna Bridišová, 

Domov Márie

Stolný tenis
Dňa 22.11.2015 o 10.00 hod. odo-

hralo ŠKST Banská Štiavnica ďal-

ší majstrovský zápas s mužstvom 

Žiar nad Hronom "C". ŠKST Ban-

ská Štiavnica porazilo mužstvo zo 

Žiaru výsledkom 10:8. Body: Dob-

rovič Martin 3.5, Buzalka Michal 

3, Marko Daniel 2.5, Maďar Ján 

1. Touto cestou by sa chcelo naše 

mužstvo ŠKST poďakovať divá-

kom za povzbudenie a podporu, 

zároveň si dovoľujeme pozvať di-

vákov na nasledujúci domáci zá-

pas so stolnotenisovým oddielom 

Žarnovica "B", ktorý sa uskutoční 

6.12.2015 o 10.00 hod. v telocvič-

ni Katolíckej školy v Banskej Štiav-

nici.                               Daniel Marko

Keď ruky nepostoja
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 27.11. o 17:00 hod.Piatok 27.11. o 17:00 hod.

SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

Vstupné: 2 €. Celovečerné pásmo špič-Vstupné: 2 €. Celovečerné pásmo špič-
kových fi lmov o extrémnom lyžovaní, kových fi lmov o extrémnom lyžovaní, 
zimnom lezení, snowboardingu, snow-zimnom lezení, snowboardingu, snow-
-kitingu a ďalších zimných radován--kitingu a ďalších zimných radován-
kach prinesie Snow fi lm fest. Tento kach prinesie Snow fi lm fest. Tento 
festival je bratský festival Expedičnej festival je bratský festival Expedičnej 
kamery.kamery.

Sobota 28.11. o 16:00 hod.Sobota 28.11. o 16:00 hod.
Nedeľa 29.11. o 16:00 hod.Nedeľa 29.11. o 16:00 hod.

Dobrý diNosAUrUsDobrý diNosAUrUs

Detský/animovaný, USA, 90 min, Detský/animovaný, USA, 90 min, 
Vstupné: 4 €. Príbeh hovorí o časovej Vstupné: 4 €. Príbeh hovorí o časovej 
kontinuite, v ktorej Zem nezasiahol kontinuite, v ktorej Zem nezasiahol 
obrovský meteorit, ktorý pred milión-obrovský meteorit, ktorý pred milión-
mi rokov vyhubil dinosaurov. Tí tak mi rokov vyhubil dinosaurov. Tí tak 
prežívali až do dnešných dní, no a ne-prežívali až do dnešných dní, no a ne-
jakým zázrakom si evolúcia popri nich 
dovolila vytvoriť aj ľudí. Animák nám dovolila vytvoriť aj ľudí. Animák nám 
teda ukáže, ako prebieha ich spoluna-teda ukáže, ako prebieha ich spoluna-
žívanie a ako vyzerá aktuálne poradie žívanie a ako vyzerá aktuálne poradie 
rebríčka potravinového reťazca. rebríčka potravinového reťazca. 

Sobota 28.11. o 18:30 hod.Sobota 28.11. o 18:30 hod.

BlAck MAssBlAck MAss

Krimi/Dráma/Životopisný, USA, Krimi/Dráma/Životopisný, USA, 
2015, 123 min, Vstupné: 4 €. Detek-2015, 123 min, Vstupné: 4 €. Detek-

tívka Black Mass vychádza zo skutoč-tívka Black Mass vychádza zo skutoč-
ných udalostí, v Bostone, ktorému v ných udalostí, v Bostone, ktorému v 
sedemdesiatych rokoch viacmenej šé-sedemdesiatych rokoch viacmenej šé-
foval gangster Whitey Bulger. Ten foval gangster Whitey Bulger. Ten 
vyrastal s Johnnym Connollym, z kto-vyrastal s Johnnym Connollym, z kto-
rého sa stal agent FBI a nezabudli na rého sa stal agent FBI a nezabudli na 
seba ani v dospelosti. Whitey dával seba ani v dospelosti. Whitey dával 
Johnnymu tipy na konkurenciu, ktorú Johnnymu tipy na konkurenciu, ktorú 
potom on zatváral do väzenia. Policaj-potom on zatváral do väzenia. Policaj-
ta povýšili a gangster sa zbavil problé-ta povýšili a gangster sa zbavil problé-
mov na ulici. Jedného dňa sa im to ale mov na ulici. Jedného dňa sa im to ale 
celé trochu vymklo spod kontroly, keď celé trochu vymklo spod kontroly, keď 
boli nájdené mŕtvoly. Bulger sa dostal boli nájdené mŕtvoly. Bulger sa dostal 
na zoznam desiatich najhľadanejších na zoznam desiatich najhľadanejších 
ľudí FBI...ľudí FBI...

Nedeľa 29.11. o 18:30 hod.Nedeľa 29.11. o 18:30 hod.

ReMbrANdTReMbrANdT

Dokumentárny, 90 min, Vstupné: 4 €Dokumentárny, 90 min, Vstupné: 4 €
Výstava sa zameriava na tvorbu po-Výstava sa zameriava na tvorbu po-
sledných rokov rembrandtovho živo-sledných rokov rembrandtovho živo-
ta, ktoré sa pokladajú za jeho najlep-ta, ktoré sa pokladajú za jeho najlep-
šie. Majstrovské diela z tohto obdobia šie. Majstrovské diela z tohto obdobia 
zrkadlia podobu Rembrandta ako člo-zrkadlia podobu Rembrandta ako člo-
veka aj ako umelca. Film skúma každé veka aj ako umelca. Film skúma každé 
z kľúčových diel výstavy, prostredníc-z kľúčových diel výstavy, prostredníc-
tvom príspevkov špeciálne pozvaných tvom príspevkov špeciálne pozvaných 
hostí, včetne kurátorov a historikov hostí, včetne kurátorov a historikov 
umenia. Pre mnoho ľudí je Rembrandt umenia. Pre mnoho ľudí je Rembrandt 
najväčším umlecom, ktorý kedy žil a najväčším umlecom, ktorý kedy žil a 

tento fi lm sa snaží preskúmať pravdu tento fi lm sa snaží preskúmať pravdu 
o človeku, ktorý je opradený legendou.o človeku, ktorý je opradený legendou.

Utorok 1. 12. o 18:30 hod.Utorok 1. 12. o 18:30 hod.

PArANorMAl AcTiviTY: PArANorMAl AcTiviTY: 

The GhosT DiMeNsioNThe GhosT DiMeNsioN

Horor, USA, 2015, 83 min. MP 15. Horor, USA, 2015, 83 min. MP 15. 
Vstupné: 4 €. Do Palo Alto v Kalifor-Vstupné: 4 €. Do Palo Alto v Kalifor-
nii sa presťahuje nová rodina, ktorú nii sa presťahuje nová rodina, ktorú 
tvorí Ryan, Emily, ich šesťročná dcéra tvorí Ryan, Emily, ich šesťročná dcéra 
Laila a Ryanov mladší brat Mike. Dô-Laila a Ryanov mladší brat Mike. Dô-
vod sťahovania je Ryanova nová práca vod sťahovania je Ryanova nová práca 
dizajnéra videohier. Pred ich presťa-dizajnéra videohier. Pred ich presťa-
hovaním žili v New Yorku , kde pred hovaním žili v New Yorku , kde pred 
rokom prišli o dcéru. Lenže aj v novom rokom prišli o dcéru. Lenže aj v novom 
domove si rodina čoskoro uvedomí, že domove si rodina čoskoro uvedomí, že 
niečo nie je v poriadku.niečo nie je v poriadku.

Štvrtok  3. 12. 2015 o 18:30 hod.Štvrtok  3. 12. 2015 o 18:30 hod.

TAjoMsTvo ich očíTAjoMsTvo ich očí

Mysteriózníy/Thriller, USA, 2015, Mysteriózníy/Thriller, USA, 2015, 
111 min. MP 15. Vstupné: 4 €. Dvoji-111 min. MP 15. Vstupné: 4 €. Dvoji-
ca zohraných vyšetrovateľov FBI Jess  ca zohraných vyšetrovateľov FBI Jess  
a Ray je zo dňa na deň rozorvaná vo a Ray je zo dňa na deň rozorvaná vo 
chvíli, keď sa obeťou jednej vraždy chvíli, keď sa obeťou jednej vraždy 
stane dcera Jess. Obaja navyše s hrô-stane dcera Jess. Obaja navyše s hrô-
zou sledujú ako je hlavný podozrivý zou sledujú ako je hlavný podozrivý 
prepustený a jeho stopy miznú v ne-prepustený a jeho stopy miznú v ne-
známe.známe.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.40/2015: „Dob-

rota je jediná investícia, ktorá sa vždy 

oplatí.“ Výhercom sa stáva Oľga Rá-

kayová, 1.mája 5, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

7.12.2015.

V tajničke sa ukrýva výrok Quinti-

ho Lianusa:

A., Vlastnil pas, vlastní vlka, v po-

riadku,

B., Začiatok tajničky, frankovka,

C., Otec, značka piva, postavenie, 

muž anglicky,

D., Úrodnosť pôdy, nočné podniky, 

takáto,

E., Podpora, kazí, slávnostný spev,

F., Žen. cudzie meno, koná, matka, 

úder v boxe,

G., Eduard, športové náčinie na 

hod, oslovenie matky, druh hudby,

H., Sedávala, obydlie kňaza, oceán,

I., Zacláňa, zbraň, haluz,

J., Šijeme ňou, Olina, dôverovala,

K., Koniec tajničky, hliník,

1., Čínske meno, stred tajničky, 

predložka 2.pád,

2., Tiež, vrkoč, myšlienky, spolu-

hlásky slova ham,

3., Liter, žalovala, značka čokolády,

4., Potom, cudzie žen. meno, mat-

ka Persea,

5., Meno Franklinovej, tuhá 

paprička, pracuj pluhom,

6., Moc, miska, napĺňaj,

7., Prehra v  šachu, peňažná suma 

pri hre, 4.pád slova fi ga,

8., Anno Domini, naparuje, pracuj 

(exp.),

9., Strčí do vody, Mária, česká pred-

ložka,

10., Hory, drevené obydlie, opekaj,

11., Popravca, Tomáš (domácky), 

Liptovská priehrada,

12., Skriňa, popísanie,

13., Pečie nad ohňom, papagáj,

14., Stoka, piekol.

Pomôcky: Deli, Danae, Kira, Are-

ta, Kelt.

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 42
Krížovka
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V kvalitnej línii divadelných 
predstavení a hudobných koncertov 

V sobotu 14. novembra sa v Divadle 
Pivovaru ERB odohralo predstavenie 

-

-

-

-

-

-

-

-

V  sobotu 21.novembra 2015 sa vo 

Svätom Antone rozozvučal už 13. roč-

ník aj ďaleko za hranicami nášho cho-

tára stále populárnejšej Svätoanton-

skej heligónky.

Nielen okázalé poľovnícke fanfáry 

znejúce počas Dní sv. Huberta, ale aj 

prekrásne ľudové piesne sprevádzané 

veselým i baladickým zvukom staro-

dávneho nástroja  preslávili malebnú 

obec Svätý Anton. Obsadené parkova-

cie miesta i stoličky v sále kultúrneho 

domu naznačovali, že ide o veľkú uda-

losť s hviezdnou účasťou. A hviezda-

mi boli všetci účinkujúci bez rozdielu 

veku, od roztomilých detí až po skú-

sených heligonkárov s postriebreným 

fúzom. Fujaristi folklórneho súboru 

Sitňan, pani starostka obce Simona 

Guláková a detičky z MŠ vo Svätom 

Antone otvorili veľkú zlatú poklad-

nicu tónov, piesní a tancov. Moderá-

tor Ján Furinda postupne predstavo-

val účinkujúcich a s obľubou všetkých 

rozosmieval beťárskymi vtipmi. Svo-

je umenie predviedli Matúš Mojžiš 

z  Jergyštôlne, Milan Skokan zo Se-

bechlieb s  domácim Jozefom Bara-

nyaiom, Ján Zrebený s Pavlom Dani-

šom z Hodruše, krupinských hudcov 

Juraja Bartoša s vnukom Peťom Sed-

mákom vystriedal Štefan Maslík z De-

vičia a po ňom pódium rozospievala 

a  roztancovala dievčenská folklórna 

skupina pod rodičov-

sko-umeleckým vede-

ním Martina Kminia-

ka. Nadšené publikum 

nešetrilo potleskom 

ani pri spoločnom vy-

stúpení rodín Sliackej 

a  Bradovej z  Vyhieň, 

ich štvorročná Eliška 

vzbudzovala talentom 

i  odvahou veľký ob-

div. Aj ďalšia hviezda-

-švárny mládenec Peťo Sliacky takto 

vyrastal pred očami divákov s  heli-

gónkou na hrudi. Novobanská sku-

pina Reax priniesla úžasný súzvuk 

nástrojov z  30. rokov minulého sto-

ročia, heligoniek, saxofónov,  bicích  

a  samozrejme skvelého spevu. Po 

muzike z novobanských štálov na-

sledovalo vystúpenie Viktora Švandu 

z Vyhieň a za ním legendárny Sitňan 

v  zložení Dominik Kútnik, Ľubomír 

Spišiak, Martin Kminiak a  Stanislav 

Bartko. Neskôr ich vystúpenie obo-

hatila aj talentovaná speváčka a hus-

listka Danielka Kminiaková a  Jozef 

Baranyai s  richtárskou palicou v  zo-

skupení Včielka. Podpolianske pies-

ne zazneli v podaní Andreja Hudeca 

a  Banskoštiavničana Martina Stehlí-

ka. Mladučkí Fidlikanti z Orešian pod 

vedením Andrey Gregušovej (známej 

spisovateľky pre deti) priniesli rezké 

pesničky v trnavskom nárečí. Do fi ná-

le nás postupne viedli Miloš Dubov-

ský z Beluja so synom Adamom, Ján 

Petrinec a Andrej Kamenský z Rimav-

skej Soboty, svätoantonská super-

star Martin Kminiak, Stanislav Bart-

ko a priam čertovsky dobré kvarteto 

Kminiak, Bartko, Sliacky, Dubovský. 

Veľké fi nále vyvrcholilo záverečnou 

piesňou Mám ja hrušku v bravúrnom 

podaní všetkých účinkujúcich na pó-

diu, i divákov v sále. V úplnom záve-

re Maťko Kminiak  úprimne poďako-

val účinkujúcim, publiku, Obecnému 

úradu vo Svätom Antone, starostke, 

aktivačným pracovníkom,  Dobrovoľ-

nému hasičskému zboru, zvukárom z 

M+S audio, p. Alici Gajanovej za vý-

zdobu a pani starostka vyzdvihla výz-

nam a odkaz podujatia pre budúce ge-

nerácie.

Janka Bernáthová

Heligónka, pokladnica piesní a tradícií

Účinkujúci v programe  foto Janka Bernáthová 

Úspech člena SZZ 

v Štefultove

Náš záhradkár Bohumír Mojžiš 

dosiahol životný úspech v činnos-

ti záhradkárstva. Za jeho úspechy, 

ktoré vykonával a  dosiahol jeho 

svedomitou prácou a  úsilím na 

10.zjazde, ktorý sa konal v Nitre 

dňa 21.-22.11.2015 v  Agroinšti-

túte Kongresovej  hale, kde bol 

zvolený do predsedníctva Sloven-

ského výboru na najvyšší post zá-

hradkárstva Slovenskej republiky. 

V  jeho činnosti mu prajeme veľa 

úspechov a veľa aktivít v Záhrad-

kárskom zväze. Gratulujeme mu 

k jeho úspechu

ZO – v Štefultove

Vernisáž 
výstavy
Srdečne vás pozývame na verni-

sáž samostatnej výstavy Moniky 

Pascoe Mikyškovej s názvom Evo-

lúcia, ktorá sa uskutoční 27.no-

vembra 2015 o 19.00 hod. v 

Galérii Schemnitz, A. Sládkoviča 

53/2, 969 01 Banská Štiavnica. 

Kurátorom výstavy je Mgr. Michal 

Stolárik, kurátor a kritik súčas-

ného umenia. Súčasťou vernisá-

že výstavy Evolúcia bude premié-

ra krátkeho fi lmového portrétu, 

ktorý vytvorila Galéria Schem-

nitz. Výstavu realizujeme s fi -

nančnou podporou Ministerstva 

kultúry SR a potrvá do 11. janu-

ára 2015. Vašu účasť na vernisáži 

nám môžete potvrdiť na gallery@

schemnitz.sk alebo na tel.č.: 0902 

395 956. Tešíme sa na vás! Za tím 

Schemnitz Gallery 

Monika Kováčová

Foto súťaž
Správna odpoveď: na fotografi i 

predseda MsNV Miroslav Ková-

čik a Zoltán Egry. Na slávnostnom 

uvedení do života novej publikácie 

Vladimíra Bartu „My Štiavničania 3“ 

v utorok 24.11.2015 v priestoroch 

vestibulu SPŠ S.Mikovíniho v Ban-

skej Štiavnici zo všetkých správnych 

odpovedí na fotohádanku uverejne-

nú v ŠN č. 40/2015 zo dňa 12.11., 

vylosovala Milka Vášáryová 1 vý-

hercu tejto krásnej knihy, ktorým sa 

stala: RNDr. Erika Havranová, Sl-

nečná 36, Banská Bystrica. Srdeč-

ne blahoželáme! Publikáciu si môže-

te vyzdvihnúť v redakcii ŠN. 

Red.
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služby

inzercia

  Prenajmem zrekonštruované 

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory 

v Banskej Štiavnici, Pletiarska uli-

ca. Tel.č.: 0910 949 501

  Prenajmem 4-izb. byt v centre 

mesta, rodinný dom, čiastočne za-

riadený, tel.č.: 0903 913 234

  Stredoškolská profesorka s dl-

horočnou praxou doučí so záru-

kou matematiku ZŠ a SŠ. Zlepše-

nie o 1 stupeň za pol rok. Tel.č.: 

0917 947 880

  Ponúkam služby opatrovateľ-

ky pre seniorov, dôchodcov, mo-

bilných i imobilných v pracovných 

dňoch od 8:00 – 15:00 hod., tel.č.: 

0940 542 239

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-€ + ener-

gie, tel.č.: 0903 964 689

  Kúpim sánky linger resp. len-

kerky s  kormidlom a  brzdami 

v  akomkoľvek stave, tel.č.: 0948 

001 400

reality

prácapppppppppppp

  Som na invalidnom vozíku a 

hľadám opatrovateľka. Práca na 

smenu, slušný zárobok. Info na 

tel.č.: 0904 110 869, 692 17 50

  Prijmeme do novootvoreného 

penziónu zamestnancov na pra-

covnú pozíciu – kuchár, čašník, 

pomocná sila do kuchyne, kon-

takt: 0944 379 400

 Hľadáme brigádničku do po-

kladne na cca 4 hodiny denne v BS 

Streetfood v Banskej Štiavnici. Te-

l.č.: 0915365371, 0915779620

SAŠŠ (Slovenská asociácia 

športu na školách) vyhlásila na 

19.11.2015 nominačné preteky 

na aprílové majstrovstva 

sveta škôl v cezpoľnom behu. 

Na dostihovej dráhe v Petržalke si 

najskôr zmerali sily dievčatá (beža-

li 3320m) a po nich chlapci (bežali 

4980m) narodení 1998-2001. Kri-

tériá postupu boli stanovené a žia-

ci ZŠ J. Horáka pod vedením Roba 

Petra išli do Bratislavy na skusy. Po-

darilo sa neskutočné. V dievčenskej 

kategórii si postup na MS vybo-

jovala Terézia Švenková a v chlap-

čenskej kategórii bude národné 

družstvo reprezentovať Ján Mar-

ko. Postupovali víťazné 6 členné 

družstvá dievčat a chlapcov a po 6 

najlepších v jednotlivcoch. Sloven-

sko bude v dňoch 21. - 25.4.2016 v 

Maďarsku na Majstrovstvách sve-

ta reprezentovať 24 slovenských 

bežcov. Z tohto početného zastúpe-

nia postúpili len dvaja žiaci zo zá-

kladnej školy (ostatní reprezentan-

ti už navštevujú stredné školy), a 

to obaja z našej ZŠ J. Horáka. Tré-

ner a učiteľ Petro: „Plním si svoje sny 

a toto je začiatok dlhej cesty. Je to veľ-

ký záväzok a  zároveň potvrdenie tej-

to nie náhody bude o rok náročné. Ale 

už teraz viem, o koho sa budem v ško-

le spoliehať na dosahovanie podobných 

výsledkov a viem, že vedenie školy po-

môže maximálne, aby sme podobné vý-

sledky dosiahli. Moji zverenci predsta-

vujú to, čo by každý tréner chcel. Preto 

je rok 2015 pre mesto, školu a šport z 

pohľadu výkonnosti v bežeckých prete-

koch ako z rozprávky. Ďakujem za re-

prezentáciu školy všetkým dievčatám a 

chlapcom ZŠ J. Horáka.“ 

Róbert Petro

Ján Marko a Terézia Švenková 
postúpili na MS

V sobotu 21.11.2015 sa v Novej 

Dedine konal X. záverečný diel 

Raceshow. 

Už po desiatykrát sa na tomto mies-

te stretli pretekári a milovníci ad-

renalínového športu na štyroch 

kolesách. Ani chladnejšie jesenné 

počasie neodradilo množstvo di-

vákov zúčastniť sa poslednýkrát 

pretekov a držať palce svojim ka-

marátom a pretekárom. Medzi 59 

pretekármi nemohli chýbať ani tí 

naši reprezentanti mesta Banská 

Štiavnica: Martin Tokár na svojej 

zelenej Felícii a Stanislav Buzalka 

na Mitsubishi EVO 9. Chlapci boli 

skvelí a dali do toho nielen odva-

hu, ale aj zručnosť v rýchlej jazde čo 

sa samozrejme odzrkadlilo aj na ich 

konečných výsledkoch. Martin aj 

Stanislav si domov odnášajú zlatú 

medailu, každý vo svojej kategórii. 

Gratulujeme chlapcom k ich výsled-

kom a prajeme veľa šťastných kilo-

metrov.  MT

Finále Raceshow 2015

13.novembra 2015 podvečer 

sa v príjemnom prostredí vo 

Vile Magnólia uskutočnilo už 

desiate stretnutie družstiev 

s názvami ako Bystrické 

slniečka, Tullamore, Bedmin-

tonisti a Štiavnickí draci. 

Pravidelne sa stretávajú 1-krát me-

sačne už od marca 2015, kedy sa 

toto podujatie ofi ciálne „spustilo“. 

S  nápadom prišiel manažér pre-

vádzky Ing. Jaroslav Jekkel s  ko-

lektívom. Prvých 6 kôl kvízu sa 

konalo pod dohľadom profesionál-

nych kvízmajstrov  z  Banskej Bys-

trice. Dochádzanie však bolo časo-

vo náročné a tak si našli domáceho 

kvízmajstra. Je ním Ing. Kostra Da-

libor. Kvíz je  5-kolový, realizuje sa 

písomnou formou. Jedno kolo tvo-

rí 10 otázok z  oblasti športu, ge-

ografi e, umenia, architektúry, ur-

čujú sa portréty osobností, výrazy, 

vlajky štátov, plemená psov... Sú-

ťažné otázky vznikajú spontán-

ne. Prvé kolo je obrázkové, 2.kolo 

je tzv. dopĺňacie, 3.kolo tvoria hu-

dobné ukážky (určuje sa názov 

skladby, spevák, skupina, hudob-

ný producent, názov súťaže z ktorej 

znelka je), 4.kolo je tipovacie (vý-

ber z 3 možností) a 5.kolo je veno-

vané B. Štiavnici  a tvorí ho 5 otá-

zok. Kvíz si usmerňuje kvízmajster. 

Platia pevne stanovené pravidlá: 

súťažiaci pracujú bez externých 

pamätí, papier s  otázkami sa otá-

ča na pokyn kvízmajstra. Kolo trvá 

10 minút a počas nich hrá príjem-

ná hudba. Modrým perom sa ozna-

čujú odpovede a  červeným sa robí 

kontrola odpovedí, ktorá nasledu-

je po výmene odpoveďových hár-

kov medzi družstvami. Za správnu 

odpoveď sa udeľuje 1 bod. Na zá-

ver sa body získané v jednotlivých 

kolách sčítajú a  určí sa víťaz. Ten-

tokrát to boli opäť Štiavnickí draci 

so ziskom 29 bodov, Bedmintonisti 

nazbierali 26,5 b. 

a  Tullamore na-

hrali 24,5 boda. 

Bystrické slniečka 

mali 21 bodov. Ak 

máte súťaže chti-

vých priateľov, 

pridajte sa. Naj-

bližšie stretnutie 

je naplánované 

na 18.decembra 

2015 o 19,00 hod.

Kosmeľová 

Ingrid

Štiavnický kvíz

Družstvo Štiavnickí draci  foto Archív autora 

Oznam SZTP
Výbor SZTP v BŠ oznamuje členom, 

že kancelária zväzu v mesiacov no-

vember – december (do 20.12.) 

bude otvorená každú stredu od 8:00 

– 12:00 hod.  Ivan Madara
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najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BSU nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Predaj jabĺk rôznych druhov 
z ovocného sadu Svätý Anton. 

Každú sobotu: 8.00 - 12.00 hod. 
Pracovný deň: po dohode na telefón. 
Tel.č.: 0905 554 433, 0907 800 700. 
Predajné miesto: Banská Š  avnica 

na Zigmund šachte smer od bývalej 
budovy Tabakovej klima  zovaná 

hala na uskladnenie 
(opro   zámočníctvu Ruckschloss)


