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InzercIa

Banícky spolok – jubilant
Dňa 22.11.2012 sa uskutočnilo 
v Kultúrnom centre Banskej 
Štiavnice slávnostné stretnutie 
pri príležitosti 20. výročia 
založenia Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku. 

Spolok bol založený 19.11.1992 
a vznikol transformáciou Základ-
nej organizácie Slovenskej ve-
decko-technickej spoločnosti 
pri závode Rudných baní v Ban-
skej Štiavnici. Podujatie sa začalo 
slávnostným nástupom čestného 
predsedníctva, do ktorého prija-
li pozvanie nasledovné osobnos-
ti, Mgr. Nadežda Babiaková, pri-
mátorka Banskej Štiavnice, Jozef 
Uram, starosta Obce Hodruša – 
Hámre, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, 
predseda Hlavného banského úra-

du so sídlom v Banskej Štiavnici, 
Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úradu 
Slovenskej banskej komory so síd-

lom v Banskej Štiavnici, Ing. Ján 
Hrabovský, prezident Slovenskej 
baníckej spoločnosti,  •3.str.

Preberanie ocenenia foto lubo lužina

Vyše štyroch desaťročí
v rúchu Mikuláša
Pri šálke voňavého čaju, 
patriaceho  k pochmúrnym 
jesenným dňom,  sme sa stretli 
s p. Miroslavom Kyjovským, 
ktorý sa už 44 rokov začiatkom 
decembra prezlieka za Mikuláša, 

aby potešil menšie i väčšie deti.

Spolu s ním prišiel aj predstaviteľ 
čertíka Bertíka p  Štefan Balko.
 Mirko, veril si v detstve na Miku-
láša?

Samozrejme, ako všetky deti aj ja 
som pokladal Mikuláša za milého uja, 
ktorý roznáša dobrým  deťom darčeky.
Kto ťa na túto úlohu nahovoril?

Nikto, vymyslel  som si to sám.
•2.str.

Vianočná súťaž 
Štiavnických novín

Aj v tomto roku sme pre vás, 
milí naši čitatelia, pripravili Via-
nočnú súťaž ŠN o hodnotné ceny. 
Jej obsahom sú vianočné sviatky. 
Tretiu otázku s kupónom uverej-
ňujeme v tomto čísle. Súťaž má 4 
kolá. Odpoveď spolu s kupónom 
pošlite do redakcie alebo vhoď-
te do našej schránky. Výhercov 
oznámime vo vianočnom čísle - 
20. decembra 2012.
Otázka č.3 
Kedy si sadajú pravoslávni 
veriaci k štedrovečernému 
stolu? Prečo je to tak?

Kupón č.3
Správna odpoveď:

Meno, priezvisko:

Adresa:

Tel. č.:
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•1.str.  Spomínaš si na svojho 
prvého Mikuláša?

Začínal som ako 18-ročný v 
červenej teplákovej bunde pri 
prvých výškových panelákoch. 
Moje vtedajšie mikulášske dar-
čeky boli skromné – jabĺčka, ore-
chy, lízanky.
Môžeš našim čitateľom prezra-
diť nejaké zaujímavé mikuláš-
ske príhody?

Raz  malé  dievčatko v mamič-
kinom náručí trasľavými rúčkami 
siahlo nielen po darčeku, ale pri-
svojilo si aj moju rukavicu. Na Ná-
mestí sv. Trojice sme stretli sku-
pinku z nitrianskej Vysokej školy 
poľnohospodárskej. Bol medzi 
nimi aj černoch z Juhoafrickej re-
publiky, Ten sa veľmi potešil, keď 
zbadal svojho súkmeňovca. Na 
pamiatku sme si urobili spoločnú 
fotografiu. Dojímavé bolo stret-
nutie v r. 2011 v Partizánskom, 
kde sme rozdávali bicykle pre po-
stihnuté deti, ktoré im venovala 
istá charitatívna organizácia. Na-
krúcala to aj televízia. 
Radšej prijímaš, alebo rozdávaš 
darčeky? 

Po celý rok rád prijímam, ale od 
začiatku decembra radšej rozdá-
vam.
Kam sa chystáš tohto roku?

Začínam  5. decembra večer vo 
Zvolene.6. decembra moja prvá 
cesta povedie na štiavnický Mest-
ský úrad a obídem aj mesto. Nasle-
dujúci deň poteším deti v Banskej 
Bystrici a vo Zvolenskej Slatine.  V 
našom meste by som sa chcel roz-
lúčiť so všetkými, ktorí mi po celé 
roky pomáhali. Sú to bývalí primá-
tori i terajšia primátorka Mgr. Na-
dežda Babiaková, Ing. Štefan Šu-

lek, Ing. Marián Zimmermann, 
Ing. Darina Kaníková, Marián 
Čierny, Ondrej Binder, Lacko Dole-
tina, Ľudmila Blažková, Ing. Edu-
ard Rada, Ing. Sláviková z Drie-
ňovej, p. Kecskéš z Kachelmanna, 
Potraviny Anton Antol, s.r.o. na 
Drieňovej, Potraviny p. Ferková 
na Drieňovej,  Tomáš Ciglan, Ing. 
Jozef Karabelly, rodina Petra Er-
neka, mestskí policajti, firmy O2,. 
T- mobil, Orange a všetci príjemní 
a dobrí ľudia. Ak som na niekoho 
zabudol, nech mi prepáči.  
A na záver sme dali slovo aj 
čertovi.

Hoci čert je záporná postava, ro-
bím ju rád. Vediem deti k tomu, aby 
„sekali dobrotu.“ Je zaujímavé, že 
deti majú väčší rešpekt pred Mikulá-
šom a so mnou sa rýchlo spriatelia.

Pánom Kyjovskému a Balkovi 
prajeme pevné zdravie, aby prí-
jemne spomínali na ušľachtilú 
misiu, vykonávanú po dlhé roky 
pre radosť detí. Veríme, že sa 
nájdu ich dôstojní nasledovníci.

Nora Bujnová

Vyše štyroch desaťročí 
v rúchu Mikuláša

Vážení spoluobčania! Srdečne 
Vás pozývame na stretnutie 
občanov s predstaviteľmi 
samosprávy Mesta a so 
zamestnancami MsÚ k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2013 a 
k ďalším otázkam verejného 
života v našom meste,  ktoré  sa  
uskutoční v dňoch:

3. decembra 2012 (pondelok) o 
17:00 hod. v kine Akademik na Ná-

mestí svätej Trojice
7. decembra 2012 (piatok) 

o 15:00 hod. v jedálni ZŠ J. Horáka 
10. decembra 2012 (pondelok) 

o 17:00 hod. v jedálni ZŠ J. Kollára 
na sídlisku Drieňová

11. decembra 2012 (utorok) 
o 15:00 hod. v Požiarnej zbroj-
nici na Štefultove

Tešíme sa na Vašu účasť!
Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Stretnutie s občanmi

26.11.
Redakčná rada VIO TV. �
Individuálne pracovné stretnutia  �
s občanmi. 
Zasadnutie predstavenstva a do- �
zornej rady spoločnosti Nemocni-
ca Banská Štiavnica, a. s.
Príprava rozpočtu mesta na rok  �
2013 a príprava rozpočtu oblast-
nej organizácie cestovného ruchu. 
Prerokovanie Stratégie využitia  �
kultúrneho a historického de-
dičstva Banskej Štiavnice v pro-
spech rozvoja cestovného ruchu. 

27.11.
Uskutočnilo sa pracovné rokova- �
nie k stavebným akciám Mesta. 
Zasadnutie valného zhromaždenia  �
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región  Banská Štiavnica.
Spustenie trvalého nasvietenia  �
objektu Horného kostola Ban-
skoštiavnickej kalvárie za účas-
ti verejnosti, predstaviteľov Kal-
várskeho fondu a riaditeľa SSE p. 
Antoina Jourdaina – generálneho 
sponzora elektrifikácie areálu.

28.11. 
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici. 

29.11.
Slávnostný podpis zakladateľskej  �
zmluvy o založení záujmového 
združenia právnických osôb Slo-
venské dedičstvo UNESCO, ktoré 
sa uskutoční v Ružomberku.  

30.11.
Príprava rozpočtu spoločnosti  �
Technické služby, m. p.

1.12.
Slávnostné prijatie občanov  �
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová

Pozvánka
OZ Klub Zdravia v spoluprá-

ci v Kultúrnym centrom v Ban-
skej Štiavnici Vás srdečne pozýva-
jú na prednášku Libora Knapeka na 
tému: Stévia a jej liečivé účinky

Kedy: 03.12.2012 o 17:00
Kde: Kultúrne centrum,Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica
Bližšie info: www.klubzdravia.sk

Mikulášsky večer
Milé deti, vážení rodičia!

Strana Smer - SD a Impresso 
Café si Vás dovoľujú pozvať na Mi-
kulášsky večer, ktorý sa uskutoční 
dňa 8.12.2012 (v sobotu) o 16:00 
hod. pri vianočnom stromčeku na 
sídlisku Drieňová. Mikulášske ba-
líčky si môžete objednať najneskôr 
do 5.12.2012 v zariadení Impresso 
Café na sídlisku Drieňová. Cena ba-
líčka je 3 eurá alebo si môžete pri-
niesť svoje balíčky s označením 
mena a priezviska dieťaťa. Príď-
te s nami prebudiť vianočného du-
cha a rozžiariť našim deťom iskrič-
ky šťastia v ich očkách.

Tešíme sa na Vás! Organizátori

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu

Dňa 16.11.2012 o 12.40 hod. te-
lefonicky oznámila M.CH., že v Do-
move Márie  na sídlisku Drieňová 
jeden z ich klientov slovne uráža ich 
ošetrovateľky.  Hliadka MsPo po prí-
chode na miesto a overení totožnos-
ti zistila, že podozrivým zo skutku je  
J.M., ktorý slovne uráža ošetrovateľ-
ky Domova Márie. K danej veci boli 
vypočuté osoby. Bolo zistené, že ide 
o priestupok proti občianskemu spo-
lunažívaniu v ktorom je v súčasnej 
dobe vykonávané objasňovanie.

Domáce násilie
Dňa 22.11.2012 o 21.45 hod. 

bola hliadka MsPo požiadaná  OO 
PZ v Banskej Štiavnici o spoluprácu 
pri preverení oznámenia týkajúce-
ho sa domáceho násilia  na Ul. Pod 
Trojickým vrchom. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o hádku medzi druhom M.V. a 
družkou S.H.. Vo veci  boli vypoču-
té osoby a boli vykonané opatrenia, 
aby nedošlo k vzájomnému napad-
nutiu. Následne  si prípad prevzala 
hliadka OO PZ  k ďalšej realizácii.

Voľný pohyb psa 
Dňa 24.11.2012 o 07.30 hod. bolo 

na útvar MsPo oznámené, že  na 
Drieňovej sa voľne pohybuje veľký 
čierny pes. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto psa odchytila  a násled-
ne zistila majiteľa psa. Priestupok 
bol riešený v zmysle priestupkového 
zákona v blokovom konaní.

Vladimír Kratoš,                                                                                                                                          
 náčelník MsPo
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•1.str. Doc. Juraj Ďurove, 
PhD., podpredseda Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Sloven-
ska so sídlom v Banskej Štiavnici, 
Ing. Norbert Werner, podpredse-
da Slovenského združenia výrob-
cov kameniva v Košiciach a Ing. 
Richard Kaňa, predseda banícke-
ho spolku. Pred členmi čestného 
predsedníctva kráčali za zvukov 
fanfár a klopania klopačky M. 
Šesták v aušusníckej uniforme 
s klopačkou, 2 uniformovaní v 
aušusníckych uniformách s roz-
svieteným baníckymi kahanca-
mi (Ing. Gubriansky a Bc. Kaňa) 
a 2 vlajkonosiči so spolkovou a 
mestskou zástavou (M. Špunta a 
I. Grolmus).  Medzi ďalšími čest-
nými hosťami boli aj Ing. Ervín 
Kubran, generálny sekretár Zvä-
zu hutníctva, ťažobného prie-
myslu a geológie SR, zástupcovia 
baníckych spolkov z Pezinka, z 
Kremnice, z Handlovej, z Novák, 
z Banskej Bystrice, zo Španej Do-
liny, zo Starých Hôr, z Vyhní, z 
Košíc a z Pukanca. Slávnostný 
príhovor predniesol Ing. Kaňa, v 
ktorom načrtol krátku retrospek-
tívu 20-ročnej úspešnej činnosti 
baníckeho spolku, prvého ofici-
álneho baníckeho spolku na Slo-
vensku, podľa jeho vzoru neskôr 
vzniklo na Slovensku ďalších 24 
baníckych spolkov, a poďako-
val sa všetkým subjektom, kto-
ré akýmkoľvek spôsobom prispe-
li na činnosť baníckeho spolku. 

Primátorka Banskej Štiavnice vo 
svojom príhovore vyzdvihla prí-
nos baníckeho spolku pre Mesto 
Banská Štiavnica v oblasti obno-
venia a udržiavania starobylých 
baníckych a akademických tra-
dícií, ako aj v oblasti publikač-
nej činnosti. Osobitne vyzdvih-
la členku baníckeho spolku Ing. 
Dalmu Štepánekovú, ktorá ne-
pretržite od roku 1992 zabezpe-
čuje pre mesto organizovanie Sa-
lamandrových sprievodov. Spolok 
ocenil 11 právnických subjek-
tov vyznamenaním „Za zásluhy“: 
Hlavný banský úrad, Mesto Ban-
ská Štiavnica, Obec Hodruša – 
Hámre, Slovenskú banskú komo-
ru, Slovenské banské múzeum, 
Slovenskú banícku spoločnosť, 
Slovenskú banskú, s.r.o., Hod-
ruša – Hámre, Štátny ústredný 
banský archív, Strednú priemy-
selnú školu Samuela Mikovíniho, 
Združenie baníckych spolkov a 
cechov Slovenska a Rudné bane, 
š.p., Banská Bystrica. Za ocenené 
subjekty sa poďakoval PhDr. Jo-
zef  Labuda, riaditeľ Slovenského 
banského múzea, ktorý súčasne 
odovzdal predsedovi baníckeho 
spolku pamätnú striebornú me-
dailu múzea. Banícky spolok oce-
nili aj ďalšie subjekty, primátor-
ka mesta mu odovzdala pamätný 
list, Ing. Ján Totkovič, riadi-
teľ SPŠ S. Mikovíniho, odovzdal  
trom jeho členom, Ing. Kaňo-
vi, Ing. Durbákovi a Ing. Feren-

covi, pamätné dekréty, vydané k 
250. výročiu založenia Baníckej 
akadémie. Milý dar od Sloven-
ského združenia výrobcov ka-
meniva, obrovitú fľašu Spišskej 
borovičky, odovzdal  baníckemu 
spolku Ing. Werner. Recipročne, 
banícky spolok venoval mestu 
Banská Štiavnica originálny vý-
tlačok publikácie Krištofa Trau-
gotta Deliusa „Úvod do baníctva 
z roku 1773“ v českom preklade 
Jiřího Hlávku z roku 2012,  pod-
písaný pánom Dušanom Čaplo-
vičom, ministrom školstva SR 
a Ing. Jaroslavom Jiskrom, zá-
stupcom Českej republiky, na 5. 
stretnutí banských miest a obcí 
Slovenska dňa 23.6.2012.  Súčas-
ťou programu bola aj prezentácia 
novej publikácie prof. RNDr. Jo-
zefa Šteffeka, CSc. „Pán Boh za-
plac aj za malý luon“, ktorú vydal 
banícky spolok.  Podujatie mode-
roval Ing. Durbák a intonáciu ba-
níckych piesni zabezpečil spevo-
kol Štiavničan.

Po skončení oficiálnej časti sa 
uskutočnila malá recepcia, kto-
rú pripravila Združená škola ob-
chodu a služieb v Banskej Štiav-
nici. Poďakovanie za prípravu a 
dôstojný priebeh podujatia parí 
členom prípravného výboru ba-
níckeho spolku, Mestu Banská 
Štiavnica za poskytnutie priesto-
rov Kultúrneho centra a jeho za-
mestnancom za prípravu sály. 

Milan Durbák

Banícky spolok – jubilant

Poďakovanie
Slovenské banské múzeum ďa-

kuje aj touto cestou všetkým zúčast-
neným akcie Stretnutie generácií na 
Starom zámku. Akcia sa konala vďa-
ka finančnej podpore mesta Banskej 
Štiavnice, sponzorom: Potraviny – p. 
P. Ernek, Zelovoc – p. R. Antalová. Ďa-
kujeme za podporu SOŠ služieb a ob-
chodu, ktorej študenti prezentovali 
činnosť svojej školy, za zaujímavý kul-
túrny program študentom Gymná-
zia A. Kmeťa. Obdiv patrí aj členom 
Živeny, banskoštiavnickým Klubom 
dôchodcov, ktorí si pripravili vystúpe-
nia vo forme recitácie, spevu, výstavky 
zručností. Tešíme sa na naše už piate 
spoločné stretnutie v roku 2013.

Eva Lovásová

Poďakovanie Mikulášovi Mirkovi
Oh, ako ten čas letí...

Už je to 44 rokov, čo nám kaž-
dý december, začínajúc Pletou, 
materskými a základnými škola-
mi v našom meste, vo Zvolene, 
v Banskej Bystrici a na ďalších 
miestach, rozdával s úsmevom 
a láskou balíček, ktorý rozžiaril 
nejedno detské očko, náš Miku-
láš Mirko Kyjovský.

Boli to tie najšťastnejšie det-
ské chvíle, ktoré sme prežíva-
li aj my, všetky učiteľky v ma-
terských školách v deň, keď na 
saniach k nám privítal najskôr 
Dedo Mráz, dnes Mikuláš. 

Aby potešil a obdaroval našich 
najmenších, ktorí už s nedočka-

vosťou čakali na túto chvíľu.
Sú to nezabudnuteľné spo-

mienky na detstvo, teraz už do-
spelých ľudí, ktorí nezabúdajú na 
svojho Mikuláša Mirka. 

Preto sa mu chcem osobne a 
dúfam, že aj v mene všetkých 
učiteliek materských škôl  a 
detí, poďakovať za nesmierne 
vzácne chvíle a radosť, ktorú 
rozdával štyridsaťštyri rokov 
všade tam, kde ho pozvali a de-
tičky túžobne čakali.

Mirko, sme nesmierne šťastní, 
že Ťa máme a vyslovujúc ešte raz 
vďaku so želaním, nech Ti pán sve-
ta píše ďalšie stránky do knihy ži-
vota tým veľkým entuziazmom, 
s ktorým robíš všetkým malým aj 

veľkým mikulášsku radosť.
Marta Gašparová

Krádež
Poverený príslušník Obvodné-

ho oddelenia PZ v Banskej Štiav-
nici vykonal super rýchle skráte-
né vyšetrovanie vo veci krádež, 
kde vzniesol obvinenie osobe Ľ.B., 
ktorý dňa 22.11.2012 bez použitia 
násilia odcudzil 1 ks skelet moto-
cykla zn. Jawa, ktorý na fúriku od-
niesol do zberných surovín v Ban-
skej Štiavnici a to aj napriek tomu, 
že bol v predchádzajúcich 12 me-
siacoch postihnutý za majetkový 
priestupok. Osoba bola umiest-
nená do CPZ a Okresnou prokura-
túrou bol podaný návrh na poda-
nie obžaloby na Okresnom súde v 
Žiari nad Hronom.
Poškodenie chalupy

Príslušníci Obvodného oddele-
nia PZ v Banskej Štiavnici vyko-
návajú pátranie po páchateľovi, 
ktorý dňa 26.11.2012 vykonal po-
škodenie chalupy v obci Štiavnic-
ké Bane, kde poškodil celodrevené 
vchodové dvere v oblasti zámku a 
kovania, čím spôsobil majiteľovi 
škodu vo výške 230 eur. 
Vlámanie do rekreačnej chalupy 

Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia PZ v Banskej Štiav-
nici začal dňa 27.11.2012 trestné 
stíhanie vo veci krádež, kde do-
posiaľ nezistený páchateľ vykonal 
vlámanie do rekreačnej chalupy na 
Ul. Remeselníckej v Banskej Štiav-
nici, kde poškodil vnútorné zaria-
denie chalupy a odcudzil práčku. 
Polícia po páchateľovi pátra.

Vladimír Fábry,
riaditeľ OO PZ BŠ
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Pátrali sme po nositeľovi mena 
Mikuláš v Banskej Štiavnici. Našli 
sme ho v osobe riaditeľa MV SR 
Štátneho archívu v B.Bystrici, 
pobočka Banská Štiavnica PhDr. 
Mikuláša Čelka, ktorému sme 
položili niekoľko otázok.

1.Pán Čelko, máte dnes zried-
kavé meno Mikuláš. Ako sa Vám 
s týmto menom žije? 

Pre staršiu a strednú generá-
ciu meno Mikuláš nebolo zried-
kavé, stalo sa ním v posledných 
obdobiach, keď sa začali používať 
moderné a pre Slovensko často 
netypické mená. Na meno Miku-
láš sa celkom nezabudlo, použí-
va sa v odvodených formách ako 
napríklad Nikolas. Ako nositeľ 
mena Mikuláš v Banskej Štiavnici 
nie som ojedinelý, sú aj nositelia 
priezviska Mikuláš. V našej rodi-
ne meno Mikuláš je viacgenerač-
ná tradícia. S menom Mikuláš od 
detstva sa mi spája predovšetkým 
sviatok svätého Mikuláša 6. de-
cembra a očakávania obdarováva-
nia od mojej osoby či už spolužia-
kov, spolupracovníkov a najbližšej 
rodiny. A takisto aj moje rodisko 
Liptovský Mikuláš.  

2. Rád a čím obdarúvate Va-
šich najbližších?

V súčasnosti v našej rodine sme 
dvaja Mikulášovia (aj syn), takže úlo-
hy obdarovávania sú jednoduchšie. U 
mňa osobne je 6. december o to zlo-
žitejší, že okrem sviatku sv. Mikulá-
ša mám narodeniny a meniny, oslavy 
veľmi neobľubujem, ale najbližších 
obdarúvam maličkosťami ako pripo-
menutím si tohto sviatku.

3.Vybrali ste si povolanie ar-
chivára. Aké predpoklady a vlast-
nosti by mal mať archívny pra-
covník?

Archívnictvo a pomocné vedy his-
torické, študijný odbor, ktorý som 
vyštudoval na Filozofickej fakul-
te UK (po roku 1989 je možnosť ho 
študovať aj v Prešove) je úzko špecia-
lizovaný na zámer prác v archívoch 
rôznych typov v SR. V archívoch sú 
uložené archívne dokumenty vznik-
nuté z činnosti inštitúcií, úradov 
rôznej proveniencie a kompetencií, 
taktiež z činnosti osôb, rôzne zbier-
ky a súbory archívnych dokumen-
tov. Tieto archivár odborne spracúva 
tak, aby sa stali prístupnými pre ve-
rejnosť či už odbornú (historici, mú-
zejníci) a laickú. Samotné štúdium 
archívnictva okrem poznania histó-
rie, pomocných vied historických je 
náročné na jazykové znalosti. Popri 
latinčine, nemčine, maďarčine, kto-
ré sa stali od stredoveku jazykmi za-

chovaných archívnych dokumentov, 
sú potrebné znalosti týchto jazykov 
v rustikálnych formách. V praxi ab-
solvent, ktorý sa pracovne zameria-
va na najnovšie obdobia, znalosti 
týchto jazykov už nevyužíva tak ako 
ten, ktorý spracúva a sprístupňu-
je archívne dokumenty z obdobia 
od stredoveku po vznik ČSR v roku 
1918. Pre pracovníka archívu sú 
predovšetkým nutné znalosti z de-
jín, pomocných vied historických, 
jazykov a znalosti špecifík toho – 
ktorého archívneho fondu, ktorý 
odborne usporadúva a sprístup-
ňuje, a to organizačná štruktúra, 
manipulačné systémy a iné. Archi-
vár popri odborných znalostiach 
nadobudnutých štúdiom a pra-
xou, ktoré si priebežne doplňu-
je štúdiom z odbornej literatúry, 
by mal mať zmysel pre systema-
tičnosť, schopnosť objektívne-
ho zhodnotenia výpovednej hod-
noty archívneho dokumentu ako 
historického prameňa, ktorý 
spracovaný vo forme regestu, in-
ventárneho alebo katalogizačné-
ho záznamu sa stane objektom 
ďalšieho výskumu historika, zá-
ujemcu o históriu pre štúdium 
nimi zvolených problematík.
Ďakujeme za odpovede.

Nora Bujnová

Predstavujeme Nikolaja Taligu

Jeden z Mikulášov v našom meste

V našom meste máme aj nositeľa 
ruskej podoby mena Mikuláš – Ni-
kolaja Taligu. Objavili sme ho medzi 
ocenenými žiakmi v literárnej sú-
ťaži Živeny – Inšpirácie spod Sitna. 
Opýtali sme sa ho:

Ako sa ti páči Tvoje meno?
Keď som bol menší, trochu mi 

moje nezvyčajné meno vadilo. Teraz 
som si už zvykol. Má to aj svoje vý-
hody. Väčšinou nikde nemusím ho-
voriť svoje priezvisko, každý hneď 
vie, o kom je reč.

Ako ťa volajú doma a spolužia-
ci v škole? 

Doma ma volajú Nikolaj, Nikolaj-
ko, ale spolužiaci a kamaráti použí-
vajú skrátený tvar Niki.

Kedy oslavuješ meniny?
Meniny mám na výročie SNP 

29.augusta. Vtedy je štátny sviatok, 
tak sa to dobre pamätá.

Máš aj súrodencov ?
Mám jedného brata, má 5 rokov a 

volá sa tiež netradične: Alexej. 

Ako sa ti darí v škole? 
Som piatak, zatiaľ mi všetky 

predmety idú ľahko, na vysvedče-
niach som mal vždy samé jednot-
ky.. Dúfam, že to tak aj ostane, aj 
keď viem, že to bude z roka na rok 
náročnejšie. Ale budem sa snažiť.

Ktoré predmety máš naj-
radšej?

Celkom mám rád slovenský ja-
zyk /musím, lebo moja mama je slo-
venčinárka/, dramatickú výchovu a 
samozrejme telesnú. Rád sa učím 
angličtinu, chodím aj do súkromnej 
jazykovej školy, lebo viem,  že to bu-
dem v živote potrebovať. 

Aké sú tvoje záľuby? 
Venujem sa futbalu, ktorý ma 

veľmi baví. V lete hrávam bed-
minton a plávam. Keď mám prí-
ležitosť, zapájam sa do rôznych 
literárnych súťaží v predne-
se i vlastnej tvorbe. A ako kaž-
dý chlapec rád trávim čas so svo-
jimi kamošmi. V zime chodíme 

celá rodina lyžovať, už sa teším 
na tohtoročnú sezónu. Ktovie, či 
môj menovec stihne zariadiť sneh 
do 6.12. ?! Inak sa mu na tých sa-
niach pôjde po asfalte dosť zle.

Ďakujeme za odpovede a Ni-
kolajovi prajeme, aby sa mu na-
ďalej darilo v škole, v športe i v 
literárnych súťažiach. 

Nora Bujnová

Za miesto jeho narodenia 
( okolo r. 280 – 286 n.l.) sa 
uvádza prístavné mesto Patara 
na južnom pobreží Malej Ázie.

Stal sa biskupom v meste Myra 
(územie dnešného Turecka). Za vlá-
dy cisára Diokleciána bol poslaný do 
vyhnanstva. Po návrate sa v r. 325 
zúčastnil koncilu v Niceji. Navštívil 
aj rímskeho pápeža. 

S jeho menom sa spája viacero 
legiend – zachránil tri dcéry schu-
dobnenej šľachtickej rodiny pred 
potupou (otec ich chcel predať na 
prostitúciu), vyviedol potápajúcu 
sa loď s námorníkmi do bezpečia, 
pomáhal hladujúcim, zaslúžil sa o 
zbúranie pohanských chrámov. Bol 
ochrancom detí, najmä sirôt. Zo-
mrel 6. decembra v polovici 4. sto-
ročia. Pochovali ho v kostole v Myre. 
Za svätého bol uznaný veľmi skoro 
Uvádza sa, že z jeho hrobu vytekali 
dva pramene  vody, ktorá vracala ľu-
ďom zdravie. Kult Mikuláša sa rozší-
ril najmä v Rusku, kde sa stal národ-
ným patrónom. V Európe sa šíril od 
X. st. najmä v Nemecku, Francúzsku 
a Anglicku. V r. 1087 grécki emigran-
ti, ktorí utekali pred Turkmi, spolu s 
talianskymi námorníkmi, sa zmoc-
nili ostatkov sv. Mikuláša v Myre a 
previezli ich do Bari v Apulii. V Bari 
mu vystavili nádhernú baziliku. Po 
Panne Márii je sv. Mikuláš najosla-
vovanejším svätcom Býva zobraze-
ný v červenom odeve, na hlave mit-
ra a v ruke biskupská berla. 

 (spracované podľa internetu)
VIETE?
Aké sú podoby mena Mikuláš v 

rôznych jazykoch?
Nicolas, Niccolo, Claus, Nikolaj, 

Nikola, Miklós
Kde má tento svätec najkrajšie 

chrámy?
Rím, Bari, Benátky, Florencia, 

Amsterdam, Moskva, Praha, Brno, 
Košice, Trnava, Stará Ľubovňa

Ktoré mestá (obce) na Slo-
vensku majú v názve meno 
Mikuláš?

Liptovský Mikuláš, Plavecký Mi-
kuláš, Borský Mikuláš

Koľko obyvateľov nášho mes-
ta nosí meno Mikuláš?

Zistili sme, že 17. V súčasnos-
ti znie toto v minulosti obľúbe-
né a pekné meno už archaicky a 
nepatrí k tým, ktoré rodičia vy-
berajú pre svojich synov. 

ŠN

Kto bol svätý 
Mikuláš?
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Lyžovanie so Salamandra Resort
Prinášame vám rozhovor s 
marketingovou manažérkou 
Salamandra Resort, s.r.o., 
Ing. Dianou Klauzovou.

1.Pani Klauzová, načo sa môžu 
tento rok tešiť priaznivci lyžo-
vania?

SALAMANDRA Resort tento rok 
otvorí už svoju štvrtú lyžiarsku se-
zónu, umelo zasnežovaná zjazdov-
ka má 1450 metrov a uspokojí  aj 
náročných klientov. Novinkou se-
zóny je štvorhviezdičkový hotel SA-
LAMANDRA s kapacitou 156 lôžok 
ležiaci priamo pod zjazdovkou. Sa-
lamandra hotel ponúka pre rodiny 
s deťmi 14 rodinných apartmánov 
s priestrannou obývačkou, spálňou 
a  samozrejme kuchynkou, ktorú 
rady využijú mamičky pri príprave 
detskej stravy. K dispozícii sú tiež 
klasické dvojlôžkové izby a rodin-
né izby. V  hoteli sa nachádza det-
ský kútik, lyžiareň, denný - nočný 
bar, kongresové sály s komplet-
nou videoprojekciou a vlastným 
ozvučením, multifunkčná hala – 
telocvičňa, reštaurácia, kde sa o 
kulinárske zážitky postará šéfku-
chár Ľubo Herko, Pre aktívny od-
dych rodičov, ale aj detí je k dispo-
zícii priestranné wellness centrum 
s bazénom, detským bazénom, ja-
kuzee, squashové ihrisko a mnoho 
iných možností. Celý hotel je rieše-
ný bezbariérovo. Pre klientov bude 
počas celej sezóny pripravovaný za-
ujímavý program s možnosťou vy-
užitia pobytových balíkov nielen 
pre rodiny s deťmi, ale aj pre dámy 
a pánov. Skúsení animátori sa zasa 
veľmi radi postarajú o deti, ktorým  
pripravia atraktívny program. Na 
blížiacu sa zimnú sezónu je pripra-
vený zaujímavý  mikulášsky, via-
nočný a silvestrovský pobyt.

2.Kedy plánujte otvoriť lyžiar-
ske stredisko?

Prípravné práce na zimnú sezónu 
prebiehajú priebežne podľa stanove-
ných termínov revízii všetkých do-
pravných zariadení v stredisku ako 
aj technológií zasnežovania. Podľa 
poveternostných podmienok potre-
bujeme celodenné mínusové teploty 
min. -3, keď môžeme začať zasnežo-
vať. Na zasneženie celej zjazdovky 
potrebujeme cca 7 – 10 dní. Takže 
otvorenie sezóny sa stále odvíja od 
vývoja počasia a  pripravenosti zjaz-
dovky s dostatočnou snehovou po-
krývkou, veríme, že počasie bude 
priať a že začneme čo najskôr.

3.Aké služby budete posky-
tovať?

Požičovňa lyžiarskeho výstroja -
Ski servis, ski shop -
Lyžiarska škola a škôlka -
Apress – ski bar, reštaurácia -
Záchranná služba -
Snowtubingová dráha dlhá cca  -
300m
Wellness a spa centrum s plaveckým  -
bazénom a výhľadom na zjazdovku
Squash -
Kongresové sály pre 280 ľudí -
Ubytovanie v SALAMANDRA hoteli -
4.Čo pripravujete na Mikulá-

ša, Vianoce a Nový rok?
SALAMANDRA hotel bude v 

prevádzke od 1.12.2012 a pri tejto 
príležitosti budeme organizovať v 
piatok 7.12.2012 o 17.00hod. Mi-
kulášsku párty priamo v priesto-
roch detského kútika. O zába-
vu detí sa postarajú naši hoteloví 
animátori a nebude chýbať ani 
sladké potešenie od  Mikulá-
ša. Komu by sa v hoteli zapáčilo, 
môže využiť všetky hotelové služ-
by formou víkendového pobytu. 
Počas vianočných sviatkov, keď 
veríme že lyžiarska sezóna bude 
v plnom prúde, chystáme Šte-
fanskú zábavu v Apress- ski bare 
nielen pre ubytovaných hostí, ale 
aj pre verejnosť, počas dňa budú 
na svahu prebiehať rôzne promo 
akcie s ochutnávkami výrobkov, 
darčekmi pre návštevníkov stre-
diska. Silvester bude o hudbe, zá-
bave počas dňa a zavŕšime to Sil-
vestrovskou večerou so zábavou v 
priestoroch hotela.

5.Ako to je s dopravou a par-
kovaním v stredisku?

Dokončením hotelovej časti pri-
budli nové parkovacie miesta v bez-
prostrednej blízkosti hotela, ktoré 
budú slúžiť pre hotelových hostí, 
ostatné priľahlé parkovacie plo-
chy sú oproti minulým sezónam 
nezmenené. Parkovanie je v celom 
areáli bezplatné. Údržbu príjazdo-
vej cesty o dĺžke cca 2km si stredis-
ko zabezpečuje vo vlastnej réžii, so 
skúseností vieme, že mnohí šofé-
ri niekedy podcenia situáciu, čoho 
dôsledkom sú kolízie na príjazdovej 
ceste. Odporúčame preto vodičom, 
aby si k povinnej zimnej výbave v 
podobe zimných pneumatík neza-
budli pribaliť aj snehové reťaze.

6.Čo by ste chceli odkázať 
všetkým, ktorí chcú zavítať do 
Vášho strediska?

Stredisko SALAMANDRA Re-
sort si počas troch rokov prevádz-
ky získalo mnohých priaznivcov, 
nielen z blízkeho okolia, ale vďa-
ka svojej polohe k nám prichádza-
jú ľudia zo západného či južného 
Slovenska. Keďže výstavba lyžiar-
skeho strediska je dlhodobá a fi-
nančne náročná, usilujeme sa kaž-
dú sezónu priniesť návštevníkom 
nejakú novinku, čim sa snažíme 
zlepšiť úroveň už poskytovaných 
služieb. Pre tento rok, ako som už 
spomínala, najväčšou novinkou je 
Salamandra hotel. Obdarujte seba 
a svojich blízkych a príďte si od-
dýchnuť od predvianočného zho-
nu už od 1. decembra 2012. 

Michal Kríž

Anketa
Aký je Váš názor na štrajk 
učiteľov?
,, Som presvedčená o tom, že má 
veľký spoločenský význam. Ak aj 
neprinesie splnenie všetkých po-
žiadaviek, signalizuje, že systém 
je zle nastavený.“   T.R.

,,Dejiny sa opakujú, ale ľudia sa 
z nich aj tak nepoučia, je smut-
né, že to došlo až k takýmto pro-
testom. Bojím sa, čo bude ešte 
nasledovať.“  S.S.

,,Kedysi boli doktor, učiteľ, sudca 
a farár najváženejší ľudia. Dnes sú 
to ohrozené druhy.“  J.H. 

,, Na jednej strane by si zaslúžili 
viac  uznania a lepšie ohodnote-
nie, ale majú aspoň  robotu, mzdu, 
prázdniny, v niektorých odvet-
viach ľudia pracujú oveľa viac a 
ťažšie za minimum a niekedy ani 
to nedostanú.“  L. D.

,, Držím im palce, mnohí z nich 
zasvätili učiteľskému  ,,poslaniu“ 
život, ich práca nekončí zazvone-
ním na prestávku, ani poslednou 
hodinou, často musia suplovať aj 
to, čo zanedbá rodina, zaslúžia si 
dôstojné spoločenské postavenie 
a úctu.“  M.K.

,,Štrajk je málo, tu by pomoh-
la nová revolúcia, lebo táto spo-
ločnosť je o pár vyvolených, ko-
rupcia, rodinkárstvo, známosti. 
Človek je nakoniec rád, že má 
aké- také zamestnanie a zo stra-
chu, aby oň neprišiel, nechá na 
sebe aj orať.“  V. E.

,,Ja si nemyslím, ž e by sa učiteľ-
ské platy mali zvyšovať takto ce-
loplošne, veď ani štrajkujúci nie sú 
celkom jednotní. Aj to načasovanie 
pokladám za nešťastné. “  L.K.

,,Ak to mám hodnotiť z pohľadu 
študenta, pár dní voľna navyše 
poteší, ale samozrejme držíme na-
šim pedagógom palce.“  V. P.

Janka Bernáthová

Stretnutie baníkov 
Oznamujeme, že pravidelné 

stretnutie baníkov sa uskutoční 
dňa 30.novembra 2012 v baníckej 
krčme u p. Karabellyho o 16:00. 
Nak sa páči prísť čo najväčšom poč-
te budeme trénuvat na Vianoce. Na 
Vašu účasť sa tešia usporiadatelia
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K nedožitým narodeninám našej 
kolegyne Evky Hrbáčikovej
Dňa 12. novembra by sa bola 
dožila svojich 53 narodenín, 
naša dlhoročná kolegyňa, 
ktorá pracovala na Mestskom 
úrade od roku 1983.

Veľká a neopísateľná bolesť na-
plnila naše srdcia , keď sme sa 19. 
júla naposledy boli rozlúčiť  s na-
šou Evkou  v  obci Svinná, v okre-
se Trenčín. Srdce Evky Hrbáčiko-
vej sa navždy zastavilo. Srdce robí  
človeka človekom a Evka ho mala 
dokorán otvorené pre všetkých. 
Milovala život, svoju rodinu, po-
máhala ľuďom, bola hlboko veria-
cim, charizmatickým človekom,  
svojou láskavosťou a múdros-
ťou obdarúvala svoje okolie a po 
duchovnej  stránke podporovala 
každého človeka.

Evka prišla na Mestský národ-
ný výbor/Mestský úrad  v roku 
1983. Pracovala krátko na eko-
nomickom úseku a neskôr na 
odbore  výstavby, odbore škol-
stva a posledných 22 rokov pra-
covala na sekretariáte pred-
nostky MsÚ. Bola vždy vzornou 
a pracovitou kolegyňou, kto-
rá obetavo venovala všetok svoj 

voľný čas pre Banskú Štiavnicu. 
Oceňovali sme jej svedomitú  a 
obetavú prácu. Bola vždy ochot-
ná pomôcť aj pri mimoriadnych 
úlohách. Svoju prácu si vždy  
dobre organizovala a každú úlo-
hu splnila vždy presne a  načas. 
Osobne bola vždy  veľmi skrom-
ným a priamym čestným a spra-
vodlivým človekom. Nikdy si ne-
potrpela na verejné pochvaly a 
uznania a svoju veľkú lásku k ľu-
ďom prejavovala vždy v pracov-
nom úsilí v ochote pomôcť. 

Každý jej krok bol poznačený 
rozvážnym a ustáleným charak-
terom a ochotou všestranne pri-
spieť v ďalšom rozvoji mesta. Zá-
kladom jej mravných vlastností 
bola predovšetkým čestnosť, lás-
ka k rodine a spoluobčanom. 

Nie je možné vymenovať všet-
ky vzácne vlastnosti,  pre ktoré 
sme ju mali radi, pre ktoré sme 
si ju vážili a obľúbili. Z našich 
radov odišla vzácna kolegyňa. 
Odišla, no navždy zostane v srd-
ciach svojej milovanej rodiny,  
ale i nás jej spolupracovníkov a 
našich spoluobčanov. 

Evka Hrbáčiková bola najmil-

šou kolegyňou a bolo nám cťou 
s ňou spolupracovať. Zostáva v 
našich srdciach i v tej žiarivej 
hviezde na oblohe, ktorá nám 
bude svietiť  z hviezdneho neba, 
kde  našla  svoj nový domov   a z 
ktorého bude chrániť ako stráž-
ny anjel nielen svoju rodinu, ale 
i nás všetkých. 

Evka spí svoj večný sen a my,  
jej kolegovia, na ňu nezabúdame.

Nezabúda ani väčšina Štiav-
ničanov, ktorí ju poznali a 
mali veľmi radi, ktorí na ňu s 
úctou stále spomínajú. 

J. Simonidesová

V našom meste sa v súčas-
nosti nachádza šesť lekární. 
Ako druhú som navštívil 
lekáreň Helios spol. s.r.o., 
ktorá sa nachádza na ulici 
Dolná 3 (pod Poštou) v 
Banskej Štiavnici.

Požiadal som o krátky rozhovor 
majiteľa lekárne pána Beňu.
1. Ako u Vás vznikla myšlien-
ka otvoriť ďalšiu lekáreň pri 
dosť veľkom počte lekární v 
našom meste?
Keď u mňa vznikla myšlien-
ka na otvorenie lekárne, boli 
v Štiavnici v prevádzke len dve 
lekárne. V súčasnej dobe sa po-
čet zvýšil, ale to je dobre pre 
pacientov, majú možnosť väč-
šej voľby a pevne verím, že voľ-
ba je naša lekáreň. 
2. Odkedy ste začali svo-
ju činnosť a aká je otváracia 

doba lekárne?
Našu činnosť sme začali od 
06.04.2006, ale myšlienka bola 
rok predtým. 
Otváracie hodiny lekárne
Helios sú: 
Po – Pi 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 10:00
3. Mgr. Alexandre Beňušo-
vej, zodpovednej farmaceut-
ke, som sa opýtal na dosta-
točný sortiment liekov a aj 
na čakaciu lehotu prípad-
ného objednaného lieku pre 
pacienta.
Sortiment máme široký a prí-
padné nedostatky vieme vyrie-
šiť do 24 hodín. 
4.Na záver Váš odkaz pre pa-
cientov?
Ak sú zákazníci spokojní, 
nech to povedia ďalším a ak 
sa v našej lekárni stretli s ne-
jakým nedostatkom, nech to 

oznámia nám a my vynaloží-
me maximálne úsilie na od-
stránenie nedostatku tak, aby 
sme uspokojili požiadavky 
každého z nich.
Ďakujem za rozhovor.

Vladimír Poprac

Zamerané na banskoštiavnické lekárne

Zoznam 
vianočných 
podujatí ZUŠ
ZUŠ bude v tomto roku vystu-
povať na týchto podujatiach.

Streda 5.12. V. MIKULÁŠ v ZUŠ-
ke  od 14.00 hod. program pre na-
šich žiakov -  koncert 16.00 hod.
Štvrtok 6.12.  SV. MIKULÁŠ v KC  
o 15.30 hod.  
Štvrtok 6.12. Triedny koncert 
16.00 hod. klavír  p. uč. Počai 
Piatok 7.12. Štyavnické vianoč-
né trhy  v Kammerhofe  17.00 a 
18.00 hod. (Zborík - Živý Betle-
hem)
Sobota 8.12. Štyavnické vianoč-
né trhy  v Kammerhofe  12.30 a 
14.30 hod. 
Ženy - folkloristky  s vianočným 
koledovaním pod vedením  p. uč. 
Hajdučíkovej
Utorok 11.12. Vianočné koledo-
vanie pre MŠ  9.00 a 10.30 hod.
Streda 12.12. Triedny koncert 
16.00 hod. spev - Voberová, klavír 
- Knapeková, gitara Pigoš
Utorok 18.12. Zvuková skúš-
ka Vianočného koncertu  15.00 
(zbor) Farský kostol
Utorok 18.12. Oslávme spolu 
Vianoce KC pre p. primátorku o 
16.00 hod.  
Štvrtok  20.12. Vianočný kon-
cert Farský kostol o 17.00 hod.

Radi vás na ktorejkoľvek akcii 
privítame. Potešte i Vy svoje deti 

prítomnosťou a potleskom.
Tešíme sa na vás!

Irena Chovanová

Slovenský Červený kríž v Banskej 
Štiavnici v spolupráci  NTS Banská 
Bystrica  Vás pozýva na odber krvi, 
ktorý sa uskutoční dňa 5.12.2012 
od 7.00 hod. do 10.00 hod. v priesto-
roch nemocnice na rehabilitačnom 
oddelení v Banskej Štiavnici. Spravte 
všetko pre to, aby ste krv prišli daro-
vať, a tak pomohli tým, čo sú na vašu 
tekutinu odkázaní. Prineste si ob-
čiansky preukaz, poistenecký preu-
kaz, je to potrebné pri registrácii dar-
cu krvi. Dobre sa zavodnite, nejedzte 
nič mastné, nepite alkohol, nefajčite 
12 hodín pred odberom krvi.
Ak tak spravíte, vopred Vám 
ďakujeme.

Organizátori odberu

Pozvánka
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Uplynulo už 
25 zím, od-
kedy nás na-
vždy opustila 
Anna Pivar-
čiová a nič nezastavilo stopy 
láskavých spomienok, kto-
ré ostávajú v našich srdciach. 
Tichú spomienku jej venujú 
deti, vnúčence, pravnúčence, 
rodina a všetci známi.

Dňa 3.12.2012 
si pripomína-
me 15 rokov, 
čo nás náhle 
navždy opustil 
náš milovaný 
ocko Ján Gonda. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou na neho 
spomínajú milujúce dcéry Jan-
ka a Elena, zať Boško, vnúča-
tá Sandra s manželom, Rastík, 
Branko a pravnúčik Dinuško.

OZ túlavá labka – ako môžete pomôcť 
psíkom a mačičkám bez domova?
Útulok OZ Túlavá labka sídli na 
Brezovej ulici, pod Povrazníkom. 
Taktiež máme niekoľko depozit-
ných miest v meste pre psíkov a 
mačičky bez domova (Štefultov, 
Drieňová). To len na upresnenie 
pre tých, ktorí si nás stále mýlia 
s inými objektmi a nevedia nás 
niekedy nájsť.

Viac o našich členoch, činnosti, zve-
rencoch nájdete na www.tulavalabka.sk. 
Ako pomôcť?

1. „venčenie“ psíkov v našom de-
pozite: Do jedného z najväčších depo-
zitov nám začali chodiť pomáhať deti a 
3 šikovné študentky, čo nám spestrilo 
čas tu strávený a trošku nás to odľah-
čilo. Jedno z dievčat sa dokonca pra-
videlným venčením útulkáčov takmer 
zbavilo strachu zo psov. Deti sa nau-
čia starostlivosti o psíkov, či mačičky, 
sú na čerstvom vzduchu a budujú si 
vzťah so zvieratami a prírodou.

Ak máte záujem aj vy pomôcť, 
budeme radi. Hľadáme zodpoved-
ných ľudí s láskou ku zvieratám. 

2. pomoc s dočasnou opaterou zvie-
ratka: Tento systém je rozbehnutý po 
celej SR. Je to pomoc hlavne v čase, 
keď zvieratko v núdzi nemáme kam 
dať, pre ktoré už v útulku či karantén-
nej stanici nie je miesto... tak ho prichý-
lite doma VY. Dočasná opatera slúži aj 

na zotavenie zvieratka, napr. po operá-
cii, kastrácii alebo keď je slabší jedinec a 
ide o tzv. vypiplanie zvieratka. 

Pomôžete k záchrane opuste-
ných či týraných zvierat, naučíte 
sa niečo viac, vyskúšate si starost-
livosť o zviera. My popritom hľadá-
me zvieraťu nový trvalý domov. 

3. materiálne dary, finančná po-
moc: Deky, handry, obliečky, oboj-
ky, vôdzky, hrnce, misky, vedrá, 
granuly, hračky pre psíkov a ma-
čičky, či finančná pomoc.

Vďaka Vašej finančnej pomoci 
a našej energie a času pomôžeme 
odvrhnutým, týraným či túlavým 
zvieratám. Či už je to zaplatenie 
stravy, veterinárnej starostlivosti, 
operácií a najmä kastrácií, ktorých 
cieľom je zamedzovať rodeniu ne-

žiadaných šteniatok a mačiatok. 
Na Slovensku sú plné útulky, 

rómske osady, karanténne stanice 
takýchto neželaných zvierat. Keďže 
vláda SR a naša legislatíva na utrpe-
nie zvierat "kašle" a ľudia sebecky 
zvieratá množia, zostáva to len na 
nás, bežných ľudoch, ktorým osud 
zvierat nie je ľahostajný. Ak by ste 
i Vy radi prispeli, môžete tak učiniť 
finančným príspevkom na č. účtu: 
0412242313/0900. 

Peniaze sú vždy použité výhradne 
pre zvieratá, na ich starostlivosť.

Ak by ste sa chceli stať členom 
OZ Túlavá labka, či inak nám po-
môcť, ozvite sa: tulavalabka@gma-
il. com, 0911291083, 0918050524, 
0908953783, 0903261807.

Ďakujeme. OZ Túlavá labka

Spomienky

Zľava: deti Terka, Adriana, Viktor, Tamara, Mirka so psíkmi 
Eliškou, Štucom, Korou, Gipsy a Ylom foto túlavá labka

Kultúrna stanica bola v Benátkach
Vystavovať na prestížnom 
svetovom podujatí, ako 
je Bienále v Benátkach, je 
pre umelcov a architektov 
ako účasť na olympiáde pre 
športovcov. 

Projektu Banská St a nica, za 
ktorým stoja ľudia z občianske-
ho združenia Štokovec, sa to ten-
to rok podarilo. Celé 3 mesiace 
(od 29.augusta do 25.novembra 
2012) sa v Československom pa-
vilóne na 13. ročníku Bienále ar-
chitektúry v Benátkach prezen-
tovala aj štiavnická železničná 
stanica a s ňou spojené kultúrne 
aktivity tohto združenia. Kurátor 
československého pavilónu archi-
tekt Ján Pernecký vybral projekt 
na základe unikátneho narábania 
s prostredím a architektúrou sta-
ničného objektu, ktorý jej „užíva-

telia“, umelci, teoretici a kultúrni 
aktivisti radikálne nemenia, ale 
kultivujú a realizujú v ňom verej-
noprospešnú kultúrnu nadstav-
bu. Návštevníci pavilónu mohli 
do priestorov stanice nazrieť cez 
mobilné tablety, na obrazovke 
ktorých sa striedali statické fo-
tografie aj animácie umeleckých 
akcií zo stanice. Divák sa tak do-
slovne premiestnil priamo do 
prostredia stanice a bol súčasťou 
tlačenia grafík pri grafickom lise, 
či sledoval stavbu sochy, šikmého 
paneláku od Tomáša Džadoňa. 
Keďže stanica stále slúži svojmu 
pôvodnému účelu, ku ktorému 
od roku 2009 pribudla ďalšia 
kultúrna úroveň, na fotkách a fil-
moch nechýbali ani cestujúci a 
zvedaví diváci, ktorých na stani-
cu za umením  chodí najmä v let-
nom období veľa. Čakáreň  sta-

nice je v slovenskom prostredí 
unikátnym príkladom verejného 
priestoru, v ktorom okrem čaka-
nia na vlak môžete vidieť umel-
cov v akcii, prípadne obdivovať 
umelecké diela. Aktuálne ešte do 
konca roku 2012 monumentál-
nu maľbu Erika Šilleho s názvom 
Nostalgia BŠ, ktorú autor na-
maľoval počas svojho rezidenč-
ného pobytu v mesiaci júl pria-
mo na stanici. Benátske Bienále 
zavrelo svoje dvere len v nedeľu 
25. novembra 2012, no už teraz 
je jasné, že 6500 rozdaných kata-
lógov, ktoré si návštevníci z pa-
vilónu odniesli na všetky možné 
svetové strany, je skvelou rekla-
mou, nielen pre štiavnickú kul-
túrnu stanicu, ale aj pre mesto a 
región, v ktorom umelci zo Što-
kovca realizujú svoj projekt.

Zuzana Bodnárová

Poďakovania
Touto cestou chceme poďakovať 

všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šou drahou mamkou, starkou, ses-
trou, svokrou, tetou a krstnou ma-
mou Emíliou Kadovou, ktorú si po 
ťažkej chorobe povolal náš Pán dňa 
19.11.2012. Ďakujeme za kvetinové 
dary a modlitby. Osobitná vďaka pat-
rí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomohli v súvislosti s jej ťažkým 
zdravotným stavom ako aj s prípra-
vou a realizáciou pohrebného obra-
du. Pán Boh vám to všetkým odplať. 

Smútiaca rodina

Mal nás všetkých rád a chcel 
ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa – 
11.11.2012 – keď musel do večnos-
ti odísť. Nechajme ho tíško spať, čo 
bolo súdené muselo sa stať. Úprimne 
ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spo-
lu s nami odprevadili Jána Buzalku – 
báčiho, na jeho poslednej ceste. A tým, 
ktorí nám pomáhali znášať žiaľ, za ich 
ochotu a krásne slová útechy, ktoré za-
zneli počas celej rozlúčky. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a množstvo kveti-
nových darov. Smútiaca rodina
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Žiaci SOŠ Ľudovíta Greinera v Nórsku
V rámci projektu Mládež v 
akcii - ZDRAVÝ LES/ HEALTHY 
FOREST sme hostili skupinu 
kamarátov z Nórska. 

Nórom sa u nás v Banskej Štiavnici 
a celkovo na Slovensku veľmi páčilo. 
Na revanš sme my prijali ich pozva-
nie do Nórska. Dovoľte nám rozpo-
vedať vám, ako bolo. 

Najviac sme sa báli letu, veď pre väč-
šinu z nás to bolo prvýkrát, čo sme zažili 
letiskové kontroly, vzlietanie aj pristáva-
nie. Už na palube sme si precvičili anglič-
tinu, keď sme si od letušiek pýtali nápo-
je. Po prílete nás na letisku čakal minivan  
družobnej školy a ďalšie 2 hodinky sme 
sa  presúvali na sever do mesta Elverum, 
do strednej školy Sonsterud. 

Vo veľkej drevenej budove bol inter-
nát, ubytovali sme sa v izbách po dvoji-
ciach. Zvláštne bolo, že tie izby iba pre 
nás uvoľnili chalani a bez obáv si ne-
chali v jednej poličke osobné veci, no-
tebook, značkové oblečenie. A na chod-
be si sušili drahé lesnícke topánky, časti 
motorovej píly... Trocha s hanbou sme 
skonštatovali, že u nás na internáte 
by si to dovoliť nemohli, lebo by im to 
všetko zmizlo. Na prízemí bola spolo-
čenská miestnosť s veľkou LCD obra-
zovkou a jedáleň. Večierka bola o 22, 
ale dovtedy si každý robil, čo chce, cha-
lani, čo mali autá, sa prevážali do okoli-
tého mestečka, na návštevy... Celkovo 
tam panovala väčšia voľnosť ako u nás. 

Raňajky boli formou bufetových 
stolov, ešte aj desiatové chlebíky sme 

si pripravili. Potom sme už vyrážali za 
programom. Na obed sme si opekali v 
lese, pri jazere ... Večera bola opäť na in-
ternáte. Stravy bolo dosť a bola chutná, 
hlavne rôzne rybacie pasty a pomazán-
ky. Chýbali nám ale polievky. 

Školské triedy boli v budove hneď 
oproti. A vedľa školy mali ihrisko na 
tréning. Nie športových, ale lesníckych 
zručností v práci s motorovou pílou. 
Stínka, rozborka, presný rez – to všet-
ko si po škole trénujú dobrovoľne, vo 
voľnom čase. Viacnásobné získanie ti-
tulu juniorský majster sveta hovorí za 
všetko. Je to ale aj o tých podmien-
kach, o financiách. Ale aj o prístupe. 

Náš pán zástupca Ing. Ferko Šimon 
asi potichu závidel, že byrokratickej 
práce majú oveľa menej. A iný je aj cel-
kový prístup. Až sa smial – vraj za trest 
tu chlapci dostanú „vylúčenie“ zo školy 
- na týždeň ich pošlú domov k rodičom. 
U nás by to asi nebol trest, ale odmena. 
Hlavný majster Mgr. Laco Lupták by 
možno rád vymenil niektoré naše sta-
ré stroje za ich novšie. Ale skonštatova-
li sme, že vzhľadom na charakter teré-
nu a druh porastu sa u nás v dubových 
strminách lepšie využije stará LKT :-) V 
Nórskom smrekovom lese sme si vy-
skúšali prácu v novej „vývozke“ s hyd-
raulickou rukou. Presnú a rýchlu prácu 
obrovského najmodernejšieho Har-
vestora sme radšej pozorovali len z bez-
pečnej vzdialenosti.
Motivačné boli exkurzie. Lesná sprá-
va, kde sa zberá ťažba prepojená s 
pílou do jedného komplexu, všetko 

plne automatizované, bez možnos-
ti korupcie... Najmodernejšie stroje 
a hodinová mzda zaškoleného absol-
venta 13 eur  na hodinu. Asi sa sem 
po škole všetci budeme hlásiť :-) Ve-
ríme, že maturitné vysvedčenie a vý-
učné listy z našej školy ako aj táto za-
hraničná skúsenosť a naša vylepšená 
angličtina, nám v tom pomôžu.  

Najlepšie však boli výlety. Lovili 
sme ryby na jazere, poznávali histó-
riu lesníctva v lesníckom múzeu, za-
žili poľovnícke trhy. V hlavnom mes-
te Oslo sme obdivovali Kráľovský 
palác aj pešiu zónu. Múzeum Vikin-
gov so zanieteným sprievodcom, kto-
rého ukážkovej angličtine sme skoro 
všetci rozumeli. Z toho mala okrem 
nás veľkú radosť aj naša angličtinár-
ka a „sprievodkyňa“ projektom - Mgr. 
Zuzka Hermanová. Najkrajší výhľad 
na Oslo a okolité fjordy bol z areálu 
Svetového pohára Holmenkolen, nie-
komu sa zas najviac páčila prechádzka 
nábrežím popri zakotvených lodiach a 
celková pohoda, ktorá v tomto hlav-
nom meste vládne.  

Týždeň ubehol ako voda, a práve 
keď sa nám po anglicky začínalo už aj 
snívať, čakal nás let domov. Ďakujeme 
našej Spojenej škole, SOŠ Ľudovíta 
Greinera a pani riaditeľke PhDr. Vier-
ke Gregáňovej, že nám takáto skúse-
nosť bola umožnená. Veríme, že sa z 
toho stane tradícia a podobné výmeny 
sa budú opakovať každý rok.

13 žiakov Spojenej školy Banská 
Štiavnica, SOŠ Ľudovíta Greinera

Založenie klubu autorov poľovníckej literatúry
V sobotu 24. novembra 2012 sa vo 

svätoantonskom kaštieli uskutočni-
lo stretnutie s cieľom založenia Klubu 
autorov poľovníckej literatúry. Múze-
um vo Svätom Antone hostilo tridsať 
dobrých ľudí, ktorí píšu poľovnícku 
odbornú literatúru i beletriu. Na stret-
nutí nechýbali viceprezident Medziná-
rodnej rady pre poľovníctvo a ochranu 
zveri – C.I.C. – výkonný riaditeľ ústre-
dia Slovenského poľovníckeho zvä-
zu a Slovenskej poľovníckej komo-
ry – PaeDr.  Imrich Šuba, šéfredaktor 
časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina a 
predseda Klubu histórie slovenské-
ho poľovníctva RNDr. Štefan Šramka. 
Okrem rokovania o založení klubu si 
účastníci so záujmom prehliadli kaštieľ 
a kultúrny program v kaštieľskej ka-
plnke. V programe účinkovali žiaci ZŠ 
a ZUŠ Žarnovica, ktorí predstavili aj 

básne a poviedky autorov vznikajúce-
ho klubu. Zaznela aj báseň Svätý An-
ton od autora Mariána Šebu, v ktorej je 
nádherne predstavený svätoantonský 
kaštieľ, no taktiež priateľ nášho mú-
zea - skúsený lesník a poľovník Marián 
Siekela. Na záver programu zaspieva-
la Mgr. Barbora Legényová zo Svätého 
Antona s klavírnym sprievodom svojho 
ocka Štefana Legényho Pieseň o svätom 
Hubertovi, ktorú vždy spieva na úvod 
svätohubertovskej omše  počas Dní sv. 

Huberta. V kaštieli vo Svätom Antone, 
ktorý je významným miestom poľov-
níckej histórie,  už bol aj v novších ča-
soch uvedený Klub trubačov, Klub slo-
venských poľovníčok, hymna i zástava 
Slovenskej poľovníckej komory a sme 
úprimne radi, že sme zas pri tom, keď 
vzniká – práve v našom múzeu, ďalšie 
zoskupenie tvorivých ľudí, za ktorými 
ostávajú skutočné hodnoty - Klub auto-
rov poľovníckej literatúry pri SPK. 

 Marian Číž

Punčové rezy 
s čokoládovým 
krémom
Recept od Aničky Štefankovej
Cesto :
8 vajec
8 lyžíc práškového cukru
9 lyžíc polohrubej múky
1/2 prášku do pečiva
Rozdeliť a upiecť dve piškótové cestá
Plnka:
Vyšľahať nad parou 20Dkg práš. 
cukru, 3 vajcia, 2-3 lyžice kakaa, 
1 vanilku.
Vyšľahať a nechať vychladnúť. 
Vymiešať 25 Dkg masla, postup-
ne pridávať 
vychladnutú plnku a trochu rumu.
Punčová šťava:
2dcl siného ruského čaju
2dcl rumu
15 Dkg cukru
2-3 lyžice kakaa
šťava z 1 pomaranča
trochu ( 2-3 lyžice) červeného vína

Jeden plát natrieme dob-
rým lekvárom, priložíme dru-
hý, polejeme punčovou šťavou, 
natrieme čokoládovou plnkou 
a polejeme čokoládou.

Dobrú chuť

Srdečne Vás pozývame na 
stretnutie podpornej skupi-
ny príbuzných, starajúcich sa o 
blízkeho s Alzheimerovou cho-
robou, ktorá sa  uskutoční dňa 
06. 12. 2012 o 14.00 hod. v 
spoločenskej miestnosti DO-
MOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, 
Banská Štiavnica.
Téma: Zmeny správania a nála-
dy u chorého
Prednášajúci: Bc. Alena Masaryková 
TEŠÍME SA NA VÁS!
Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk
              zdravdm@domovmarie.sk
Tel.: 045/6921401, 6921366
         0903/266 212

Pozvánka
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Twilight sága Úsvit 2
Streda 5.12. o 18:30 hod. Dobrodružný/Romantika/fantasy/dráma/USA,115min, Vstupné:2,50 €

Záverečná časť svetoznámej upírskej ságy nás naposledy zavedie do sveta, kde upíri a 
vlkolaci bojujú nielen o svoju lásku, ale aj o vlastné životy. Novorodené upírka Bella a 
jej manžel Edward môžu byť konečne navždy spolu a šťastní, ale príchod ich pozoruhod-
nej dcéry Renesmee uvedie do pohybu nebezpečný reťazec udalostí, ktoré pre nich môžu 
skončiť katastrofou. Rodina Cullenovcov sa ale rozhodne bojovať a kontaktuje priateľov 
z celého sveta, aby spojili svoje sily a postavili sa vládnucemu rodu Volturiovcov. Veľko-
lepá bitka, kde víťazstvo môže všetko zmeniť, práve začína...

Srdečne vás pozývame na divadel-
né predstavenie na motív Jána Drdu

"Zabudnutý čert"
ktoré sa uskutoční 1.12.2012 

o 17:00 v sále Kultúrneho centra v Ban-
skej Štiavnici. Vstupné je dobrovoľné.

Pozývame malých aj veľkých
na stretnutie s Mikulášom.

Batoh 
Mikulášskych 

prekvapení
Vo štvrtok 6.12.2012 od 15:30-17:30 hod.

V Kultúrnom centre Mesta
Banská Štiavnica

Čaká na vás kaleidoskop vystúpení 
žiakov Základnej umeleckej školy, tvo-
rivé dielničky plné vianočných motívov, 
hravé animácie s Erikom,maľovanie na 
tvár,voňavé dobrôtky, sladké prekvape-
nia, ktorými vás odmení Mikuláš a jeho 
pomocníci, a rozsvietenie vianočného 
stromčeka na Námestí sv.Trojice.

Urobte svojim deťom radosť!
Vstup voľný

Tešíme sa na vás.

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.41/2012: „Veľkí myslite-
lia diskutujú o ideách, priemerní o 
udalostiach a malí o ľuďoch.“ Vý-
hercom sa stáva Zuzana Veselá, 
Križovatka 23, B.Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva Arabská 
múdrosť: 

A., Poros, Leonard, nevojak, 
ozn. áut Žiaru/nad Hronom,

B., Tona, Začiatok tajničky, 
C., Časť konského postroja, 

vsal, Helena domácky,    
D., Naježí, kofola, suka, kilo,      
E., Patriaci levovi, poranenie, 

nádoba na kúpanie, druh stup-
nice, 

F., Andrea, hanbí, Sárka, hŕba, 
G., Omieta, domáce zviera, 

Monika, ozn. áut Thajska,
H., Žen. meno, star, kôš, pred-

ložka 3 pád, 
I., Pridaj, sneh do koláča, oce-

án, vlastnil, 
J., Žen. meno, divoko, skupen-

stvo vody, príjemná,
K., Patriaca Ivkovi, veľká 

miestnosť, poctivý chlapec, 
L., 500 v Ríme, 3.časť tajničky, 

dokovali, 
M., Amerícium, ktorási, tiež, 

český pesničkár, textová skrat-
ka.

1., Mužské meno, rabat, zn. 
kozmetiky,

2., Rút papá,  2.časť tajničky, 
výbor domova mládeže, skr.,  

3., Presýpa cez sito, druh syra, 
ako po rusky,

4., Opečie, kabanice, torta čes-
ky,  

5., Je v ľahu, morský živočích, 
pivko, 

6., Evke, myšiaky, dievča, er-
bium,

7., Osobné zámeno, vonia čes-
ky, biograf, tká,  

8., Napnula, výr, jednoduchý 
nástroj, 

9., Vážia si, nádoba na kvety, 
natieraj farbou,.

10., 46 v Ríme, dom farára, 
Nórika, dom kultúry,  

11., Slovenská rieka, Henrie-
ta, nočný motýľ, zelenina, 

12., Ženské meno, karbaly, 
červené poľné kvety,     

13., Fialkový, pani v Španiel-

ku, strovil,  
14., Spapá, krhla, zakaľovala,
15., Tuto nárečovo, koniec taj-

ničky.
Pomôcky: Elida, pivčo, keta, 

raja, Kryl 
Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Ďalšia zaujímavá kniha o našom meste
S pribúdajúcimi rokmi sa 
človek čoraz častejšie 
obzerá dozadu, spomína, 
hodnotí, bilancuje...

Cesta pred ním sa skracuje, síl ubú-
da, ale pamäť ešte vynikajúco slúži. Pre-
to je pochopiteľné, že významný sloven-
ský spisovateľ, banskoštiavnický rodák 
Anton Hykisch v roku svojho okrúhle-
ho životného jubilea sa rozhodol zaspo-
mínať si na svoje detstvo, dospievanie a 
početné návraty  do Banskej Štiavnice. 
Učinil tak v autobiografickej knižočke s 
jednoduchým názvom Moja Štiavni-
ca. Keďže je aj čestným občanom nášho 
mesta, každú svoju novú knihu príde 
predstaviť  svojim rodákom.

A tak sa 23. novembra v podvečer-
ných hodinách v kaviarničke Gavalier 
(praskala vo švíkoch) zišli milovníci lite-
ratúry, autorovi priatelia a známi. Spolu 
s autorom pricestoval aj vydavateľ pán 
Albert Marenčin, ktorý ho, ako priznal 
pán Hykisch, vyprovokoval k napísaniu 
týchto pamätí. Vydavateľstvo Marenčin 
PT výrazne podporuje domácu sloven-
skú tvorbu a je aj zárukou kvality. 

Knižočku uviedli do života prachom 
štiavnických rúd primátorka mesta 

Nadežda Babiaková,  ktorá konštato-
vala, že takýto autor je pýchou mesta, 
a autorov dlhoročný priateľ doc. Ladi-
slav Welward. Vo svojom vystúpení si s 
humorom zaspomínal na mnohé spo-
ločné historky. Podujatie so šarmom 
moderovali Renáta Taligová a Peter Da-
náš. Hrou na gitare ho spestril pán To-
máš Chrien.

Treba obdivovať autorovu pamäť 
pri opise štiavnických domácností, 
spôsobu života rodín, jedálneho líst-
ka, „móresov“ učiteľov, keď ešte ne-
boli zakázané telesné tresty. Spomína 
si na štiavnické krásavice, ktoré vzru-
šovali dospievajúcich mládencov. Hoci 
sa autor po maturite definitívne zo 
Štiavnice odsťahoval, pri častých ná-
vratoch (má tu chalupu) sleduje osud 
Štiavnice, trápia ho jej problémy a teší 
sa z úspechov.  Veľa pozornosti venu-
je štiavnickej prírode, najmä nádher-
ným tajchom. Dodnes najkrajšie chvíle 
prežíva na svojom obľúbenom Klinge-
ri. Osvieži ho nielen príjemná vodička, 
ale aj „objav nových krásavíc“(citujeme 
z knihy). Táto knižočka je aj vzácnym 
dokumentom o živote v Banskej Štiav-
nici za prvej Česko- Slovenskej repub-
liky, Slovenského štátu, vo vojnových 

rokoch i v čase budovania socializmu 
až do „nežnej“, ktorej aktívnym účast-
níkom bol aj sám autor. 

Anton Hykisch je výborný štylista a 
má dar zaujímavého rozprávača, a tak 
sú jeho spomienky lahôdkou pre čitate-
ľa. .Sme presvedčení, že zaujmú nielen 
staršiu generáciu, ale aj mladých ľudí, 
ktorí sa z tohto prameňa dozvedajú o 
osudoch svojich otcov, matiek a starých 
rodičov. Podaktorí autorovi priatelia sa v 
knihe aj nájdu. Príťažlivosť knihy zvyšu-
je bohatá fotografická dokumentácia.

Knižočku si môžete kúpiť v kníhku-
pectve pani Drbohlavovej.

Nora Bujnová

Banská Štiavnica - Ako sme tu žili iii.
V stredu 21. novembra 2012 sa vo 
veľkej posluchárni SPŠ Samuela 
Mikovíniho v B. Štiavnici usku-
točnila slávnostná prezentácia v 
poradí už tretieho pokračovania 
mimoriadne úspešnej knižnej      
( zatiaľ) trilógie, ktorú za aktívnej 
spolupráce viacerých nadšených 
prispievateľov zostavil a vydal 
Ing. Vladimír Bárta. 

V nostalgických tónoch pomaly od-
chádzajúcej jesene sa niesli melódie 
harmoniky pána Dorkíniho. Do hudob-
ných spomienok vstúpila Mgr. Mária 
Petrová a po srdečnom privítaní hos-
tí a  krátkom predstavení autora, kto-
rý sa v Banskej Štiavnici narodil, pre-
žil detstvo, mladosť a svojím srdcom ju 
nikdy neopustil, sa otvoril zázračný po-
myselný ,,kufor“ plný starých fotografií 
a príbehov obyčajných ľudí, ktorí  kaž-
dodenným životom tvorili dejiny svoj-
ho mesta. Oči divákov sa upierali na fil-
mové plátno, kde vďaka premietaným 
obrázkom ožívali spomienky, doplne-
né vtipnými i vážnejšími  úryvkami z 
novej knihy, ktoré prečítali Mgr. Pavol 
Brnčo a Janka Bernáthová. Po prího-

vore autora, ktorý bol zároveň  poďa-
kovaním všetkým, čo s ním na knihe 
spolupracovali, nasledovalo jej sláv-
nostné uvítanie do života. 

Tejto milej povinnosti sa ujal vice-
primátor Banskej Štiavnice JUDr. Du-
šan Lukačko, a to  vskutku originálne, 
otvorením starého regrútskeho kuf-
ra autorovho strýka Karola Šomogyi-
ho. Niekoľko slov vďaky a uznania pri-
cestoval až z Popradu vyjadriť pán  Ečo 
Zolo Kukula. V závere autor obdaro-
val novou publikáciou pána viceprimá-
tora, deti z materskej škôlky ( ktorým 
bola predchádzajúca kniha za záhad-
ných okolností odcudzená), Klub dô-

chodcov v Banskej Štiavnici, i vyžre-
bovaných výhercov ankety ŠN. Pri 
pekných melódiách a pohostení nasle-
dovala autogramiáda. Záujem o knihy i 
podpisy autora bol veľký, veď nová kni-
ha, alebo celá trilógia v darčekovej ka-
zete, určite poteší všetkých, ktorých ži-
vot bol a je spätý s Banskou Štiavnicou 
a jej okolím, alebo sa kúzlo tohto mesta 
ešte iba rozhodnú spoznávať.  

Podujatie pripravili Pohronské osve-
tové stredisko Žiar nad Hronom- Praco-
visko Banská Štiavnica, Vydavateľstvo 
AB ART press, s.r.o., Slovenská Ľupča, 
SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici.

J.Bernáthová

Terra banensium 
– 3.kolo

Uvítanie knihy do života foto lubo lužina

Súťaž o novú knihu o Banskej 
Štiavnici a okolí

Nová obrazová kniha Terra ba-
nensium predstavuje štiavnickú 
banícku krajinu, mesto, obce a osa-
dy v okolí Banskú Belu, Banský Stu-
denec,  Hodrušu – Hámre, Sklené 
Teplice, Štiavnické Bane a Vyhne a 
samozrejme Banskú Štiavnicu.

V knihe slovom i obrazom sú 
predstavované aj jednotlivé ban-
ské diela (šachty, štôlne, ťažné veže, 
huty, tajchy, klopačky, významné 
prevádzkové objekty, budovy ban-
ských správ apod.). Okrem súčas-
ných fotografií obsahujú publikácie 
aj staré historické snímky, vzác-
ne mapy, plány, kresby zo zbierok 
Slovenského banského múzea a 
Štátneho ústredného banského ar-
chívu. Vďaka pochopeniu Jozefa 
Labudu a Eleny Kašiarovej. V kni-
he nájdeme aj sakrálne pamiatky, 
ktoré si baníci stavali v obciach a pri 
svojich šachtách a štôlňach (kos-
tolíky, kaplnky, kríže, Božie muky, 
krížové cesty, sochy svätcov a iné). 
Unikátom budú nevšedné fotogra-
fie odlesnených priestorov štiav-
nického Starého mesta so základmi 
historických budov, vrátane gotic-
kej hradnej kaplnky, ktoré budú pr-
výkrát verejne publikované.
3.súťažná otázka

Mladý borovicový les pod vr-
chom Tanád, neďaleko Hornej 
Rovne ukrýva povrchové do-
bývky kde vychádzala na po-
vrch výnosná zlatostrieborná 
rudná žila. Nazývala sa?

a/   Spitáler
b/   Terézia
c/   Alžbeta
Súťaž pripravuje Klub fotopub-

licistov SSN v spolupráci s vydava-
teľstvom AB ART press, s.r.o.

Pozvánka 
Pozývame Vás na vernisáž vý-

stavy Fera Liptáka a sochára Jura-
ja Čuteka a zároveň na krst knihy 
Dierožrút vydanú v spolupráci s vy-
davateľstvom Slovart. Krst sa usku-
toční v piatok 30.11.2012 na Ná-
mestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici v 
Joergesovom dome o 19.00. V rám-
ci vernisáže sa odpremiérujú krátke 
filmy o oboch výtvarníkoch S vrtu-
ľou v zadku (Juraj Čutek) a Táranie 
do vetra (Fero Lipták).
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V. liga v 
stolnom tenise
V derby prehra LN TRADE

V derby stretnutí dvoch zá-
stupcov Banskej Štiavnice v V. 
lige stolného tenisu podľah-
li hráči LN TRADE ašpirantovi 
na celkové prvenstvo  družstvu 
ŠKST Banská Štiavnica jedno-
značne 2:16. Treba podotknúť, 
že družstvo ŠKST ešte minu-
lý rok hralo 3.ligu, ale admi-
nistratívnym nedopatrením sa 
ocitlo v V.lige, kam ale výkon-
nostne rozhodne nepatrí. Krok 
s bývalým hráčmi 3. Ligy do-
kázal držať iba  Martin  Dob-
rovič,  ktorý získal aj oba body 
LN TRADE. Jesennú časť V. ligy 
ukončia hráči LN TRADE na 
stoloch OŠK Stará Kremnička v 
nedeľu 2.12.2012 o 10:00.
LN TRADE – ŠKST Banská 
Štiavnica 2:16

Body za LN TRADE: Martin 
Dobrovič 2 Ján Sedílek

Strelecká súťaž v Šali
Dňa 24.-25.11.2012 sa konali 
v športovej hale v Šali ďalšie 
kolo extraligy a ligy talento-
vanej mládeže v streľbe zo 
vzduchových zbraní. Tentoraz 
sa strieľalo na elektrické terče, 
kde sú zásahy vyhodnocované 
pomocou výpočtovej techniky.

Toto zariadenie, nakoľko 
sa strieľalo v Šali bolo zapo-
čítané aj s obsluhujúcim per-
sonálom z Maďarska, nakoľko 
na Slovensku takéto zariade-
nie v takom rozsahu nemáme. 
Mladí strelci zo SŠK Banská 
Štiavnica aj na tejto strelec-
kej súťaži preukázali svoju 
streleckú úroveň a Štefan Šu-

lek ml. obsadil 2.miesto. 
Patrik Jány obsadil 3.miesto.

Ľubomír Drbohlav,
SŠK B.Štiavnica

Patrik Jány a Štefan Šulek ml. foto archív šn

Svätá Katarína vo Vindšachte
Na svätú Katarínu tento rok ni-

komu sneh neklopal na oblok. Ten, 
kto nezaliezol pod perinu, mal mož-
nosť vybrať sa k Vindšachtskému 
tajchu po blate, no s túžbou, že sa 
naplnia ľudové pranostiky a Viano-
ce budú na ľade. Zatiaľ sa mu po-
núkalo stretnúť  v jesennom opare 
nejednu Katarínu a možnosť zabla-
hoželať jej k sviatku. 

Jednu z nich, možno práve tú 
svätú, mohol vidieť dokonca v 
plavkách. Medzi 63-mi priazniv-
cami  celoročného a zimného plá-
vania v prírode. Opäť sa tu zišli 
otužilci z rôznych častí Sloven-
ska. Akcia s názvom Štiavnické 
letokruhy sa na Piargoch konala 
25.novembra, v poslednú nedeľu v 
mesiaci, už po štvrtý raz.

Zjavne si našla svojich stálych 
priaznivcov. Ľadové medvede, mro-
že, tučniaky, tulene, to sú názvy, 
pod akými sa členovia občianskych 
združení stretávajú v rozličných re-
giónoch. Nechýbalo veľa a bol by sa 
medzi nimi objavil i liptovský bo-
bor, či vydry z Vranova. Nemali asi 
dostatok síl, lebo o deň skôr, v sobo-
tu, na Domaši po prvý raz otvárali 
zimnú plaveckú sezónu.

Je potešiteľné, že na Piar-
goch každý rok pribúdajú aktív-
ni jednotlivci, plavci z domáceho 
prostredia. Sú to obyvatelia z obce 
Štiavnické Bane, z Banskej Štiavni-
ce, no i z prostredia chatárov, kto-
rí tu trávia nejeden víkend. Zrejme 
i preto medzi nimi doposiaľ vždy 

vládla pohoda a dobrá nálada. Inak 
tomu nebolo ani teraz.

Chlad bolo cítiť len z priezvis-
ka jedného z trojice organizátorov 
podujatia, Paľa Zimu. Ten však za-
hnal riaditeľ ZŠ M.Hella, ktorý pri-
jal zúčastnených v priestoroch ma-
terskej škôlky, kde im starosta obce 
Stanislav Neuschl, ktorý akciu toho 
roku znovu podporil a otvoril, zais-
til po plávaní horúce občerstvenie. 

Stalo sa zvykom, že účastníci po- 
dujatia sa každý rok majú možnosť 
stretnúť so zaujímavou osobnosťou 
a informáciami. Tento raz im ich o 
chove a love rýb vo Vindšachte  sprí-
stupnil RNDr. Karol Weis, otužilec 
a zimný plavec z Banskej Štiavnice. 
Prednáša na Katedre geografie, geo-

lógie a krajinnej ekológie, na Fakul-
te prírodných vied  UMB v Banskej 
Bystrici. Svojich poslucháčov doká-
že a má čím zaujať. 

Pri sviatočnej nedeľnej teplote 
vzduchu a vody 5°C aj napriek hmle 
svietil úsmev na tvárach väčšiny 
plavcov všetkých vekových kategó-
rií. Každý z nich totiž vie, že zlé po-
časie nikdy nie je a v jazerách i rie-
kach sa dá plávať v každú dennú 
hodinu, ak ste dostatočne zodpo-
vedný a nepreceňujete svoje schop-
nosti. Keď začnete s pravidelným 
tréningom i vy, radi vás medzi se-
bou uvidia v poslednú novembro-
vú nedeľu opäť o rok, na jubilejnom 
piatom ročníku zimného plávania.

Drahoš Šišovič

Ľadové medvede foto  marian jány

Pozvánka
Lions clubu – Banská Štiavnica
na voňavý vianočný punč
Lions club international je medziná-
rodná organizácia s 1,5 miliónmi čle-
nov v dvesto krajinách na všetkých 
kontinentoch. Všetkých spája jeden 
spoločný cieľ – poskytovať pomoc 
ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôso-
bom hendikepovaní. Na Slovensku je 
evidovaných 369 členov. Prostriedky 
na túto pomoc získavajú členovia rôz-
nymi aktivitami. Jednou z kľúčových 
aktivít je pre všetky Lions kluby pre-
daj tradičného vianočného punču na 
Vianočných trhoch. 

Banskoštiavnický Lions klub 
Vás tento rok srdečné pozýva 
do nášho charitatívneho stánku 
s označením Lions na Námestí 
svätej Trojice. 

Slávnostné otvorenie spojené s 
bohatým kultúrnym programom 
a ľudovou hudbou s Klenovca  a 
Detvy sa uskutoční 7. decembra 
2012 (piatok) o 17:00 hod pred 
reštauráciou Gallery. Po slávnost-
nom otvorení bude pre všetkých 
spoločné občerstvenie.

Výťažok z predaja vianočného 
punču venujú členovia na chari-
tatívne účely v našom meste.

Príďte si kúpiť „lionský via-
nočný punč.“ We Serve - slúžime

Ján Totkovič
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práca

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Doučujem anglický jazyk od začiatoč- �
níkov po vyššie pokročilých, príprava na 
maturity, tel.č. 0903 571 358

Stredoškolská profesorka s dlhoročnou  �
praxou doučí matematiku ZŠ a SŠ so zá-
rukou úspešného výsledku. Pripravím na 
prijímacie skúšky na SŠ a VŠ. Tel.č.: 0917 
947 880, e-mail: kolarnika@zoznam.sk 

Ponúkame prácu predavača/-čky záb.  �
pyrotechniky od 8.12. do 31.12.v našej 
predajni v Banskej Štiavnici. Podmien-
ky: vlastný telefón, zodpovednosť, bez-
úhonnosť. Tel.: 0902 506 395.“

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny

OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

Až do Mikuláša 6.12.2012

dostane každý k platbe nad 99,-€

Mikulášsky balík v hodnote

10% nákupu zdarma!

Kto Vám dá 10% ?

Nemusíte žobrať o žiadne „klubové“ karty,

stačí ak poviete čo chcete!

 + dovoz zakúpených aj odvoz starých 
výrobkov:

TV, chladničiek, pračiek a podobne 
zdarma

SERVIS ELEKTRONIKY

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácať začnete až o 3 mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

MINIBUS
Osobná preprava osôb

- po celej Európe: 
Taliansko, Praha, Bratislava

- na letiská
- preprava detí, študentov a iné

Objednávky volať na tel.č.:
0908 159 203 

reality

služby

inzercia

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, stavebni-
ny, štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Súrne darujem  nábytok - za odvoz,  �
tel.č.: 0918 404 532

Predám  suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Predám Mercedes C220 Die- �
sel, Opel Vectra 2,0i lacno, tel.č.: 
0915 615 521

Predám dámske, pánske vreckové,  �
staré, funkčné, nefunkčné hodinky 
zn. Regina, Meisen, Zenit, skrinko-
vý starý gramofón aj s platňami, ori-
ginál 2-dvierka na kachlovú pec, sta-
rožitnosť, skrinková šijací stroj len 
vážny záujemca, tel.č.: 0908 086 791 
od 17:00 – 18:00.

Darujem strážneho psa, kríženec  �
NO, ostrý, vhodný na stráženie ob-
jektov, zvyknutý na reťaz, vyrástol 
na samote. Rodinné dôvody, tel.č.: 
0907 108 770

Predám rohovú sedačku rozťaho- �
vaciu s úložným priestorom, farba 
biela káva 250 x 180 cm za 50,-Eur, 
sklenený konferenčný stolík za 20,-E-
ur, tel.č.: 0904 203 759

Predám Opel Combo 1.3 TD rok  �
výr.2005, zimné gumy, malá spotre-
ba, tel.č.: 0903 313 542

Predám piecku Peterku, cena 35  �
Eur, tel.č.: 0918 996 465

Predám nelúpané orechy, á 2,50  �
Eur, tel.č.: 0910 270 632

Predám 4 ks zimné pneu na dis- �
koch 195/65 R 15, jazdené 4 mesiace, 
tel.č.: 0908 618 563

Predám prasce cca 200 kg, tel.č.:  �
0915 537 325

Predám na Povrazníku v bytovom  �
dome nadštandardný 2-podlažný 
byt 100 m², cena 55 000,-Eur, tel.č.: 
0903 121 901

Predám garáž na Povrazníku s elektri- �
kou, cena 5 000,-€, tel.č.: 0903 121 901

Predám veľký 3-izbový byt, cena do- �
hodou, tel.č.: 0907 049 145

Dám do prenájmu RD v Banskej Be- �
lej, tel.č.: 0903 029 083

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v silnej slovenskej realitnej 
spoločnosti Dobré reality, 0948 959 
697, 0918 561 181, e-mail: madar@
dobrereality.sk

Predám RD v centre BŠ, časť Penzi- �
ón, tel.č.: 0915 615 521

Ubytujem krátkodobo, dlhodobo v  �
centre mesta, tel.č.: 0915 615 521

Predám 3-izbový byt v Banskej Be- �
lej. Plastové okná, podlahy, dlažba, krb, 
vstavaná skriňa, veľká loggia. Cena do-
hodou, tel. č. 0911 040 502 

Prenajmem 3-izbový prerobený  �
byt na Drieňovej (Ul. L.Svobodu) za 
300,-€/mesačne, tel.č.: 0908 902 712

Dám do prenájmu 1 – izbový byt v  �
Banskej Štiavnici, tel. č.: 0905 762 039

Prenajmem 2-izbový byt na Kr   �
 žovatke zariadený, tel.č.: 0903 322 178

Vymením príjemný 2-izbový byt v  �
ZH na Hviezdoslavovej ul. za byt v BŠ, 
tel.č.: 045/673 56 13, 0944 165 479

Kúpim garáž, tel.č.: 0902 827 287 �
Predám 1-izbový byt na Ul. L. Ex- �

nára 4, neprerobený, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 421 566

Dám do prenájmu 3-izbový byt na  �
Drieňovej, tel.č.: 0903 761 217

Predám garáž za Tabakovou to- �
várňou, cena 5 000,-Eur, tel.č.: 
0905 924 219

Predám garáž na sídlisku Drieňová.  �
Cena dohodou, tel.č.:0905 411 858

Predám pozemok na garáž v rade  �
garáží na Drieňovej. Cena dohodou, 
tel.č.:0905 411 858

Dám do prenájmu 3 (2)-izbový  �
byt na Ul. Dolná v Banskej Štiavnici, 
tel.č.: 0904 808 947

Prenajmem zariadený 2-izbový byt  �
v centre/250€, tel.č.: 0949 116 142

Dám do prenájmu 4-izbový byt čias- �
točne prerobený od januára 2013, tel.č.: 
0911 828 427

Spoločnosť Tidly s.r.o.
so sídlom Dolná 5, vyhlasuje 

výberové konanie na pracovnú 
pozíciu čašník + prevádzkar. 

Miesto: BAR ESPRESSO, dátum: 
4.12.2012, začiatok:9.00.

Záujemci prineste si životopis.


