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InzercIa

Slovenský Český Krumlov, 
česká Banská Štiavnica?

Oslávme Vianoce spolu
Najkrajšie rodinné sviatky v 
roku sa blížia a my sme rozbeh-
nutí v nákupoch, plánovaní a 
chystaní všetkého tak, aby 
naši blízki zažili dni, na ktoré 
budú dlho spomínať. 

Predvianočný čas sa pre 
mnohých za posledné roky 
zmenil na čas stresu a nahá-

ňania, pri ktorom sa stráca 
pravý zmysel tohto sviatku. 
Zapálením prvej sviece na ad-
ventnom venci by sme nema-
li odštartovať najdivokejšiu 
fázu nákupov, ale práve obdo-
bie, v ktorom spomalíme a po-
rozmýšľame nad tým, čo sme 
v uplynulom roku zameškali 
aj v medziľudských vzťahoch 

a skúsili to počas štyroch týž-
dňov čo najviac napraviť. Prá-
ve o stretávaní sa tých, čo 
Vianoce majú s kým osláviť, a 
tých, ktorí ostanú počas tých-
to sviatkov opustení, je pod-
ujatie Oslávme Vianoce spo-
lu, ktoré si 18.12. od 16:00 
hod. zapíše už svoj druhý roč-
ník existencie. •4.str.

V meste Český Krumlov 
oslavujú v tomto roku 20. 
výročie zápisu jeho  histo-
rického centra  do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. 

Súčasťou osláv bol i odborný 
program –  Medzinárodná kon-
ferencia na tému „Moderný ma-
nažment historických miest na 
príklade pamiatok UNESCO“. Pred-
stavitelia Českého Krumlova sa roz-
hodli na tieto oslavy pozvať zo Slo-
venska práve Banskú Štiavnicu. V 
pozvánke sa okrem iného uvádza-
lo: „Často počúvame, že Vaše mesto 
je slovenský Český Krumlov, oplýva 
krásou pamiatok, nádherným kop-

covitým okolím, žije bohatým spo-
ločenským a kultúrnym životom a 
je veľmi pekné a dobre vedené. Za-
ujíma nás Vaša práca, akým spô-
sobom spravujete mesto pre obča-
nov a turistov, aké máte problémy 

a úspechy, plány v kontexte zápisu 
do Zoznamu UNESCO.“

Oslavy sa začali v utorok 4.decem-
bra 2012 slávnostným otvorením 
konferencie a spoločenským stret-
nutím za prítomností významných 
hostí (námestníčka ministra kul-
túry, predseda Českého dedičstva 
UNESCO, vedúci útvaru pre UNE-
SCO ministerstva kultúry atď.). 
V závere tejto časti bol slávnost-
ne odovzdaný mestu Český Krum-
lov certifikát o zápise do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO, 
nakoľko podobne ako Praha a Telč 
(zapísané súčasne s Českým Krum-
lovom) takýto certifikát pred 20 
rokmi nedostali. •3.str.

Vianočná súťaž 
Štiavnických novín

Milí naši čitatelia, čakáme vaše 
odpovede do 17.12. (12.00 
hod.). Na zasadnutí redakčnej 
rady Štiavnických novín vyžre-
bujeme výhercov. Ich mená a 
správne odpovede uverejníme 
vo vianočnom čísle našich no-
vín 20.decembra. red

Terra 
banensium
Súťaž o novú knihu o Ban-
skej Štiavnici a okolí
Správne odpovede: 
1. súťažná otázka c/ Klinger
2.súťažná otázka a/ Ondrej
3.súťažná otázka b/ Terézia
4.súťažná otázka c/ Glanzenberg
Výhercovia:
1. Mgr. Anna Belovická, BŠ
2. Mgr. Peter Konečný, BŠ
3. Mária Považanová, BŠ
4. Ing. Juraj Čabák, BŠ
Srdečne blahoželáme! Všetci 
výhercovia si publikáciu 
môžu osobne prevziať na 
slávnostnej prezentácii kni-
hy, ktorá sa uskutoční v pia-
tok 14.12.2012 od 16:00 
v priestoroch Slovenského 
banského múzea, kaplnka 
Kammerhofu, prípadne v re-
dakcii ŠN. red 
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky Moje mesto, Naše 

svetové dedičstvo

Organizácia miest svetového 
dedičstva (OMSD), jej členom 
je Mesto Banská Štiavnica, 
vyhlasuje súťaž videí pre 
mladých ľúdí s názvom Moje 
mesto, Naše svetové dedičstvo. 

Súťaž je určená pre mladých ľudí 
v dvoch vekových kategóriách: 14 – 
17 rokov a 18 – 21 rokov.  Podmien-
kou súťaže je natočiť video s dĺžkou 
max. 5 minút, ktoré bude vystiho-
vať váš pohľad na mesto svetového 
dedičstva, v ktorom žijete a zverej-
niť ho na internetovej stránke Yo-
uTube. Termín registrácie a zverej-
nenia videa je do konca júna 2013. 
Jazykom videa musí byť angličtina.

Víťazi súťaže si odnesú odmenu vo 
výške 500,- a 1 000,- USD a víťazné vi-
deá budú premietnuté na 12. sveto-
vom kongrese OMSD, ktorý sa bude 
konať v dňoch 19. - 22. 11. 2013 v me-
xickej Oaxace. Neváhajte a prihláste 
sa do súťaže, pomôžete zviditeľniť 
nielen seba, ale aj svoje mesto. Ban-
ská Štiavnica si to zaslúži.

V prípade záujmu bližšie informácie 
o súťaži môžete získať na e-mailovej 
adrese henrieta.godova@banskastiav-
nica.sk alebo osobne na Mestskom 
úrade v Banskej Štiavnici, Odd. regi-
onálneho rozvoja a medzinárodných 
vzťahov, Kultúrne centrum, Kam-
merhofská 1, B. Štiavnica.

 Henrieta Godová

Touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať p. primátorke Mgr. Nadež-
de Babiakovej, viceprimátori JUDr. 
Dušanovi Lukačkovi, prednost-
ke Ing. Ivane Nikolajovej a členom 
Mestskej rady, že dňa 6.12.2012 
prijali Mikuláša na radnici a dali sú-
hlas, aby som mohol túto funkciu 
absolvovať a stráviť tak celý deň me-
dzi obyvateľmi nášho mesta. Ďalej  

sa chcem poďakovať všetkým spon-
zorom, ktorí prispeli na darčeky a 
sladkosti do mikulášskeho koša. 
Spolu s čertíkom Bertíkom som ich 
rozdával z koča, p. kočišovi Paľkovi 
Jaškovi z Banskej Belej a veľké ďa-
kujem patrí aj Ing. Marianovi Zim-
mermanovi, poslancovi VÚC BBSK 
a Impresu Café p. Zorke.
 Miroslav Kyjovský  

Poďakovanie

Redakčná rada VIO TV.  �
Slávnostné prijatie milovní- �
kov zvierat, ktorí sa pričinili o 
pomoc a záchranu opustených 
zvierat v našom meste a okolí.   
Účasť na zasadnutí Rady školy  �
ZŠ J. Kollára.
Stretnutie občanov s predsta- �
viteľmi samosprávy Mesta a so 
zamestnancami MsÚ k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2013 a 
k ďalším otázkam verejného ži-
vota v našom meste.  
  
11.12.
Účasť na Valnom zhromažde- �
ní oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región Štiav-
nica.  Zasadnutie Komisie na 
riešenie problematiky lokali-
ty UNESCO - mesto Banská 
Štiavnica a technické pamiat-
ky okolia. 
Stretnutie občanov s predsta- �
viteľmi samosprávy Mesta a so 
zamestnancami MsÚ k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2013 a 
k ďalším otázkam verejného 
života v našom meste.  
  
12.12.
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici.    
  
13.12.
Pracovná cesta do Miškolca s  �
cieľom účasti na oslavách 250. 
výročia založenia Baníckej aka-
démie, ktoré organizuje Univer-
zita v Miškolci.   
  
14.12.
Práca v meste. �
Účasť na prezentácii novej knihy  �
"Terra banensium".

Andrea Benediktyová 

10.12.

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – pla-
váreň, oznamuje obyvateľom a náv-
števníkom mesta Banská Štiavnica, 
že v dňoch 24.12.2012, 25.12.2012, 
26.12.2012, 31.12.2012 a 1.1.2013 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň  zatvorená.

Slezáková Denisa

Voľný pohyb psa 
Dňa 5.12.2012 o 11.13 hod. bolo na 
útvar MsPo oznámené, že po Ul. F. 
Urbánka v Banskej Štiavnici  sa voľ-
ne pohybuje pes, ktorý ohrozuje 
bezpečnosť občanov. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zabezpečila 
vykonanie opatrení proti voľnému 
pohybu psa a následne zistila  ma-
jiteľa psa, ktorým je J.H. prechodne 
bytom Banská Štiavnica. Priestu-
pok bol riešený  priamo na mieste v 
zmysle priestupkového zákona.  

Dopravná nehoda 
Dňa 7.12.2012 počas obchádzkovej 
služby hliadka MsPo zistila, že  na 
Ul. Kolpašská v Banskej Štiavnici 
došlo k dopravnej nehode. Hliadka 
MsPo  na mieste dopravnej neho-
dy zabezpečila bezpečnosť a plynu-
losť cestnej premávky do príchodu 
hliadky OO PZ a príslušníka  Okres-
ného dopravného inšpektorátu OR 
PZ Žiar nad Hronom.   

Priestupok proti verejnému po-
riadku 
Dňa 8.12.2012 o 23.25 hod. bolo na 
útvar MsPo telefonicky oznámené, 
že  v byte  na Ul. Dolná 27 v Banskej 
Štiavnici dochádza k rušeniu noč-
ného pokoja. Hliadka MsPo po prí-
chode na miesto zistila, že k rušeniu 
nočného pokoja dochádza v byte na 
druhom poschodí, kde sa nachádzal 
D.J. z Banskej Štiavnice. Priestupok 
bol riešený v zmysle priestupkové-
ho  zákona v blokovom konaní. 

Vladimír Kratoš                                                                                                                                           
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Blíži sa obdobie, ktoré majú obča-
nia a podnikatelia spojené s podáva-
ním daňových priznaní na Mestský 
úrad, a to konkrétne daňové prizna-
nie na daň z nehnuteľností.  Na zá-
klade noviel zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady boli vo Všeobec-
ne záväznom nariadení premietnuté 
viaceré zmeny, s ktorými vás v tomto 
článku oboznámim bližšie.

• Základná zmena je v tom, že od 
roku 2013 sa podáva len jedno daňové 
priznanie, v ktorom sa budú priznávať 
štyri dane, a to: daň z nehnuteľností, 
daň za psa, daň za predajné automa-
ty a daň za nevýherné hracie prístro-
je. Každý daňovník podá priznanie za 
daň, ktorá sa ho týka.  

• Daňové priznanie na rok 2013 
podáva len ten daňovník, u ktoré-
ho nastala zmena v predmete dane 
a  samozrejme nový daňovník. Da-
ňové priznanie podáva teda len ten 
občan a podnikateľ, u ktorého nasta-
la zmena v dani z nehnuteľnosti, ale 
aj v dani za psa, prípadne tie podnika-
teľské subjekty, kde je zmena v pred-
mete dane za predajné automaty a ne-
výherné hracie prístroje. Aj keď je táto 

pomerne významná zmena v zákone 
o miestnych daniach, daňové prizna-
nia sa nepodávajú celoplošne nové.

• Termín na podanie daňových  pri-
znaní je do 31.1.2013. 

• V dani z nehnuteľností bola schvá-
lená jedna zmena, a to, že sa schválila 
nová sadzba dane  a to daň za nebyto-
vé priestory vo výške 0,20 €/m2/rok. 
Ide o nebytové priestory v bytových 
domoch (určené na liste vlastníctva), 
kde doteraz bola schválená rovnaká 
sadzba dane za byty aj za nebytové 
priestory. Okrem týchto jednoznačne 
identifikovaných nebytových priesto-
rov v jednotlivých bytových domoch,  
sa v zmysle § 14 Zákona č. 582/2004 
Z.z. ods. (2), za nebytový priestor po-
kladá aj byt alebo časť bytu v bytovom 
dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňova-
cieho obdobia využíva na iný účel ako 
bývanie. Túto skutočnosť je povinný 
daňovník priznať v daňovom prizna-
ní. Týka sa to aj prípadov, keď sa jed-
na izba v byte využíva napr. ako kan-
celária.

• Daňové priznanie v časti dane z 
nehnuteľností je od predchádzajúcich 
rokov odlišné  aj tým, že daňovník pri 
jednotlivých nehnuteľnostiach vypĺ-
ňa len výmeru v m2 – celú daň už vy-

počíta správca dane. 
• Na základe daňového priznania 

každý dostane  jedno rozhodnutie, v 
ktorom bude vyrubená daň z nehnu-
teľností, daň za psa, daň za predajné 
automaty a daň za nevýherné hracie 
prístroje. 

• O tom, ako budú občania platiť, 
aká bude forma rozhodnutia, bude-
me informovať hneď, ako bude zná-
me programové riešenie celej agendy 
miestnych daní. 

• Všetky oslobodenia a úľavy na 
dani z nehnuteľností a na dani za psa 
zostali v rozsahu predchádzajúceho 
roka, to znamená, že úľavy platia pre 
občanov starších ako 70 rokov, drži-
teľov preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím a pri dani za 
psa aj pre občanov, ktorí vlastnia psa 
z útulku, prípadne z karanténnej sta-
nice.

V tomto období sa schvaľuje Vše-
obecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Štiavnica o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobný 
stavebný odpad. Po jeho schválení 
bude pripravená informácia o zme-
nách, ktoré nás všetkých čakajú v bu-
dúcom roku aj v tomto poplatku. 

Kamila Lievajová

Oznam pre občanov mesta – zmeny 
v miestnych daniach

Večer nasledovala jedinečná 
video-mappingová šou pri prí-
ležitostí 20 rokov UNESCO v 
Českej republike pod názvom 
„Rozsvieťme UNESCO 2012“ v 
podobe multimediálnej kocky o 
veľkosti 3x3x3 m.

Konferencia sa uskutočnila 
v stredu 5. decembra 2012 za 
účasti viac ako 100 účastníkov, 
vrátane novinárov.  Prezentova-
li sa nasledujúce mesta svetové-
ho dedičstva UNESCO – rakúsky 
Hallstatt (Hallstatt – hľadanie 
rovnováhy medzi ochranou a vy-
užitím pamiatky UNESCO), čes-
ké Holašovice (Definícia ma-
nažmentu obce v 21. storočí 
v podmienkach dedinskej pa-
miatkovej rezervácie UNESCO), 
nemecký Regensburg (Orga-
nizácia, úlohy a metódy manaž-
mentu pamiatky UNESCO na 

príklade mesta Regensburg), 
rakúsky Salzburg (Manažment 
Svetového dedičstva a kultúr-
ny cestovný ruch), naša Ban-
ská Štiavnica (Banská Štiavnica 
– využitie značky Svetového de-
dičstva UNESCO), talianske San 
Gimignano (Moderný návštev-
nícky dopravný systém v histo-
rickom meste – pamiatke UNE-
SCO), Český Krumlov (Správa 
pamiatky UNESCO) a nakoniec 
manželia Wrightovci priblížili 
lokalitu Machu Picchu (Peru).

   Primátorka nášho mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková zača-
la svoje vystúpenie dokumen-
tom „Spomienka na zomierajúce 
mesto“ (ako naše mesto vyzera-
lo v 70. rokoch minulého storo-
čia), po ktorom nasledovala PPT 
prednáška  o najvýznamnejších 
kapitolách z dejín nášho mes-

ta, čo predchádzalo zápisu do 
Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO a čo nasledovalo, o 
našich úspechoch a nezdaroch,  
o vyriešených, aj existujúcich 
problémoch. 

Stretnutia primátorky s pred-
staviteľmi Českého Krumlova, 
Telča, Prahy, Holašovíc a  Kut-
nej Hory naznačili možnosti na-
šich ďalších spoločných aktivít.  
A ešte jedna zaujímavosť.  Po 
skončení našej prezentácie nás 
oslovil konateľ jedného vydava-
teľstva, ktoré pripravuje sprie-
vodcu “Česká republika –  UNE-
SCO“, kde sa chcú zmieniť aj o 
slovenských lokalitách UNESCO.  
Aj na základe našej prezentácie,  
Banskej Štiavnici namiesto pô-
vodne uvažovanej jednej strán-
ky budú venované dve. 

Miron Breznoščák

Slovenský Český Krumlov, 
česká Banská Štiavnica?

Odcudzenie kovových rúr
Dňa 06.12.2012 bolo oznámené 

na Obvodné oddelenie PZ v Ban-
skej Štiavnici odcudzenie kovových 
rúr na Ul. Dolnej v Banskej Štiav-
nici, kde vec zdokumentovali prí-
slušníci OO PZ a vo veci vykonáva-
jú objasňovanie. 
Poškodzovanie cudzej veci
Dňa 10.12.2012 bolo oznáme-

né príslušníkmi mestskej polície, 
že zaistili osobu Š.S. pri páchaní 
trestného činu, a to poškodzova-
nie cudzej veci, rozbíjaní výkladov 
na budove Slovenskej sporiteľne, 
a.s., na Radničnom námestí v Ban-
skej Štiavnici. Vec prevzal a doku-
mentoval príslušník PZ, ktorý za-
čal trestné stíhanie.
Ohrozenie pod vplyvom návy-

kovej látky
Dňa 10.12.2012 poverený prísluš-

ník ODI OR PZ Žiar nad Hronom 
začal trestné stíhanie a vzniesol ob-
vinenie pre prečin „Ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky“ podľa § 
289/1 Trestného zákona voči  oso-
be Z.B., ktorý ako vodič osobného 
motorového vozidla spôsobil do-
pravnú nehodu v obci Svätý An-
ton tým, že narazil do protiidúceho 
vozidla a následne čelne narazil do 
zábradlia premostenia, pričom bol 
hliadkou OO PZ Banská Štiavnica 
podrobený dychovej skúške, ktorá 
preukázala, že vozidlo viedol pod 
vplyvom alkoholu. 

Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

pondelok zatvorené
utorok 11:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 4.9.2012):

 Heslo dňa
„Nezabudni odkiaľ si prišiel, 
lebo je možné, že ťa tam o chvíľu 
niekto pošle.“
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Názov z titulku článku mala 
konferencia, ktorej druhá 
časť sa aj za účasti zástupcov 
Banskej Štiavnice uskutočnila 
29. – 30.11. 2012 v Pisztoryho 
paláci v Bratislave. 

Podujatia, ktoré pomocou 
grantu z Audiovizuálneho fon-
du (AVF) zorganizovala spoloč-
nosť Film Europe, sa zúčastnilo  
180 dramaturgov a vedúcich kín 
z celého Slovenska, zástupcovia 
Ministerstva kultúry SR, Audio-
vizuálneho fondu, Slovenského 
filmového ústavu, distribučných 
spoločností a ďalších ľudí, kto-
rých práca je spojená s filmom 
a kinom. Na akcii nechýbali ani 
niektorí primátori a starostovia, 
ktorí sa živo zaujímali o tému 
digitalizácie. Hlavnou témou 
podujatia boli jednosálové kiná 
a možnosti ich záchrany.

Situácia slovenských kín je 
skutočne alarmujúca. Z pôvod-
ných viac ako 700 kín na začiat-
ku deväťdesiatych rokov ostá-
va na Slovensku v súčasnosti 
funkčných približne len 30%, 
pričom ďalšie kiná mesiac po 
mesiaci položí na kolená digita-
lizácia. Pri súčasnom trende je 
pravdepodobné, že na Sloven-
sku ostane po realizácii digitali-
zácie maximálne 100 - 110 kín. 

Banská Štiavnica má ako jed-
no zo 79 okresných miest Slo-
venska pochopiteľnú ambíciu 
kino zachovať. Aj o tom, akú his-
tóriu má kino v Banskej Štiavni-
ci, s akými problémami sa borí a 
aké možnosti na jeho záchranu 
vidí vedúci oddelenia kultúry, 
športu a mediálnej komuniká-
cie na Mestskom úrade R. Mar-
ko sa mohli oboznámiť účastníci 
stretnutia prostredníctvom jed-
nej z individuálnych prezentá-
cií. Bolo veľmi potešujúce vypo-
čuť si, že mnohé z navrhovaných 

riešení sa nachádzajú v novej 
koncepcii MK SR zameranej na 
komplexné riešenie digitalizácie 
slovenských kín. Podstatnou a 
veľmi dôležitou novinkou je sku-
točnosť, že Audiovizuálny fond 
pripravuje nízko úročené pôžič-
ky, ktorými reaguje na nedosta-
tok prostriedkov malých miest 
a ktorými chce pomôcť pri fi-
nancovaní digitalizácie. Ďalšou 
dobrou správou je, že od roku 
2013 prídu na trh nové digitál-
ne projektory, vhodné pre malé 
kiná a s výrazne nižšou obstará-
vacou cenou, čo by mohlo celý 
proces záchrany cenovo sprí-
stupniť aj menším kinám.

O tom, ako dopadla digitalizá-
cia v iných mestách, hovorili ich 
zástupcovia. Z pohľadu Banskej 
Štiavnice boli veľmi zaujímavé 
príklady miest, ktoré sú jej veľ-
kostne podobné – Galanty, Štú-
rova a Trstenej.  Vo všetkých 
troch prípadoch platilo rovna-
ké vyhlásenie – digitalizovať sa 
oplatí. Nemyslelo sa tým len za-
chovanie kina, ale aj ekonomic-
ký efekt, spôsobený možnos-
ťou premiérovať  nové tituly. Vo 
všetkých prípadoch návštevnosť 
kina stúpla, pričom v Štúrove 
dokonca výrazne. V kombinácii 
s vyšším vstupným sa kiná do-
stali v príjmovej časti do nových, 
dovtedy nepoznaných úrovní a 
prostriedky, ktoré sa vložili do 
digitalizácie sa tak v pomerne 
krátkom čase vracajú.  V Galan-
te sa napr. výška ročných tržieb 
v kine v rokoch 2010 a 2011 po-
hybovala na úrovni 10 000 €, v 
prvých dvoch mesiacoch po digi-
talizácii kino zarobilo 20 000 € 
(takže mesačná tržba vyrovnala 
ročnú tržbu z predchádzajúcich 
rokov). V menšom Štúrove sa 
tržby pohybovali v rokoch 2009 
a 2010 na úrovni 13 000 € roč-
ne, v roku 2012 (kino bolo digi-

talizované v polovici roka 2011) 
už v októbri dosiahli priebežné 
ročné tržby 53 000 €. Nárasty, 
ktoré asi nie je potrebné komen-
tovať. Z mnohých pohľadov sú 
však povzbudzujúce v tom, že aj 
v menších mestách má kino šan-
cu na prežitie a lepšie ekonomic-
ké fungovanie, pokiaľ sa nájde 
dostatok konsenzu v prvom kro-
ku, ktorý je finančne najnároč-
nejší.

Z podujatia sme si odnies-
li okrem množstva pozitívnych 
príkladov a povzbudivých infor-
mácií aj viacero pochvalných vy-
jadrení na adresu našej prezen-
tácie a snahy o záchranu kina. 
Veríme, že napriek tomu, že prvá 
verzia rozpočtu mesta na rok 
2013 s digitalizáciou nepočíta, 
po zverejnení nových nástrojov 
na záchranu kín zo strany štá-
tu (materiál prerokuje vláda SR 
ešte tento mesiac) sa k téme zá-
chrane kina vrátime aj k Banskej 
Štiavnici a spoločnými silami sa 
nám jeden z mála prostriedkov 
pravidelného kultúrneho vyžitia 
občanov a návštevníkom mesta 
podarí zachovať.

Rastislav Marko

Quo vadis, cinema?

V atraktívnom progra-
me vystúpia Texasky, žiaci Základ-
nej umeleckej školy, tanečníci z Fa-
ber Dance School a iní. Necelý týždeň 
pred Vianocami tak budeme mať jed-
nu z posledných možností stretnúť 

sa v tomto roku so svojimi priateľ-
mi a známymi, poželať si všetko dob-
ré, skutočne spomaliť a spríjemniť si 
chvíle pekným programom. Svoje že-
lania na podujatí vysloví aj primátor-
ka mesta  Nadežda Babiaková, ktorá 

sa akcie ako jej iniciátorka zúčastní. 
Veríme, že si cestu do Kultúrneho 
centra nájde čo najviac Štiavničanov, a 
spoločne tak zakončíme aj bohatý kul-
túrny rok 2012.

Rastislav Marko

•1.str.

Oslávme Vianoce spolu

Verejno-
obchodná súťaž

Mesto Banská Štiavnica vyhla-
suje opakovanú obchodnú verej-
nú súťaž na odpredaj domu súp. 
č. 921, na Ul. Križovatka 25 a pri-
slúchajúcich pozemkov p. č. C 
KN 1957/1 o výmere 260 m2 a 
1957/2 o výmere 228 m2.

Minimálna požadovaná cena je 
50.000 eur.  

Bližšie informácie: Mestský 
úrad, odd. právne a správy majet-
ku, tel. 6949637, 0905 413 945, 
e-mail: olga.nigriniova@banskas-
tiavnica.sk. 

Vyhlásenie súťaže v celom znení 
nájdete na www.banskastiavnica.sk. 

MsÚ

Verejná zbierka
Občania mesta v spolupráci s mes-
tom Banská Štiavnica organizujú 
charitatívne akciu na pomoc obča-
nom, ktorí to potrebujú.
Dňa 14.12.2012 (piatok) v Kultúr-
nom centre (Kaplnka), Kammerhof-
ská 1, Banská Štiavnica sa bude konať 
zber vecí od 8:00 – 16:00. Môžete tak 
pomôcť v tomto predvianočnom čase 
aj vy. Zbierka sa týka šatstva, hračiek, 
školských potrieb, vecí do domácnos-
tí – behúne, záclony, riady...
Dňa 15.12.2012 (sobota) v Kultúr-
nom centre (Kaplnka), Kammer-
hofská 1, Banská Štiavnica sa bude 
konať výdaj vecí od 12:00 – 18:00. 
Táto akcia sa koná súbežne s chari-
tatívnou akciou „Vianočné dieťa.“ 

Organizátori

OZNAM
Pozývame absolventov II. základnej 
deväťročnej školy v Banskej Štiav-
nici (dnešná Základná škola Jozefa 
Horáka) z roku 1967 z triedy p. uč. 
Eleny Lačnej a p. uč. Karola Horáka 
na stretnutie po 45. rokoch. Ide o 
ročníky narodenia 1952, resp. 1951 
(tým, ktorým „zle vychádzali roky“). 
Termín a miesto stretnutia pri no-
voročnej kapustnici oznámime ma-
ilom, alebo telefonicky každému pri-
hlásenému (ej) spolužiakovi (čke). 
Záujemcovia o „ stretávku“ prihlás-
te sa telefonicky na č. 0917 420 280, 
alebo 0903 909 282, resp. e-mai-
lom na adrese spoluziak1952@gma-
il.com. Po prečítaní tohto oznamu to 
dajte vedieť aj ďalším našim spolu-
žiakom. Ďakujeme!
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Mikuláš v Dome sociálnych služieb  foto archív ŠN

V predvečer sviatku sv. 
Mikuláša 5. decembra 2012 
otvorila ZUŠ v Banskej 
Štiavnici svoje brány pre 
všetkých svojich žiakov 
a ich rodičov, aby mohli v 
ľudovo vyzdobenej budove 
školy osláviť dobrosrdeč-
ného biskupa a cez výtvory 
a výkony svojich detí 
potešiť sa navzájom.

 Vo vstupnej hale školy vítal 
všetkých živý stromček, za ktorý  
ďakujeme  Mestským lesom Ban-
ská Štiavnica, špeciálne  ochot-
ným oteckom pánom Ervíno-
vi Kissovi a Jurajovi Lulákovi. Z 
mrazivo zasneženého námestia 
vchádzali deti i rodičia do pun-
čom a kapustnicou rozvoniava-
júcej školy objavovať a ochutnať 
všetko, čo sme pre nich pripravi-
li. Už od 14.00 vítali páni učite-
lia deti v tvorivých dielňach. Vo 
výtvarnom odbore zdobili deti 
medové perníčky, ktoré pre nás 
upiekla p. uč. Mgr. Zuzka Bobová, 
v literárno-dramatickom odde-
lení zas pod vedením p. uč. Mgr.
art. Ľudky Klimkovej predčítavali 
na pokračovanie mikulášske a via-
nočné príbehy. Na pódiu koncert-
nej sály sa už pripravovali žiaci 
hudobného a tanečného odboru, 
aby o 16.00 privítali v tento deň 
toho najčakanejšieho, sv. Mikulá-
ša (vďaka, pán Madara). Privítali 
sme ho známou piesňou Mikuláš-

ku, dobrý strýčku a následne sme 
celý koncert venovali na diaľku 
nášmu nemocnému pánu učiteľo-
vi Milanovi Oravcovi.  Ten  si mo-
hol aspoň časť z kolied a skladbi-
čiek vypočuť cez mobilný telefón. 
Deti, tak trochu i vyplašené stra-
šidelným čertom (pán Osvald), sa  
predstavili prítomným. Všetci, 
hlavne premiéroví hráči na bicie 
nástroje, zožali úprimný potlesk 
svojich rodičov, priateľov, spo-
lužiakov i mladších súrodencov, 
ktorých bolo v ZUŠ-ke naozaj po-
žehnane. Za mimoriadne vydare-
nú akciu ZUŠ sa chcem poďakovať 
Rade rodičov pri ZUŠ, potravi-
nám Ernek, mäsiarstvu Stračina 
a pani Anke Chovanovej za uva-
renie chutnej kapustnice. Taktiež 
moja vďaka patrí všetkým pánom 

učiteľom za prípravu milých čísiel 
a všetkým nepedagogickým pra-
covníkom Danke Kohútovej, Evke 
Ďuricovej, Evke Balážovej, Zuzke 
Luptákovej a Zdenkovi Trubanovi 
za pomoc pri výzdobe, organizácii 
a vytvorení príjemnej atmosféry v 
toto sviatočné popoludnie. Záro-
veň srdečne pozývame všetkých 
spoluobčanov, rodičov, deti a 
priateľov umenia na slávnostný 
VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ, kto-
rý sa uskutoční dňa 20. decembra 
o 2012 o 17.00 v Kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie (farský). Po-
žehnaný čas adventu a príjemné 
prežitie vianočných sviatkov vám 
zo srdca želá Mgr. Irena Chovano-
vá  a jej kreatívny tím.

Irena Chovanová

MiKULÁŠKE POPOLUDNiE V ZUŠ

Mikuláš prichádza foto lubo lužina

Na stretnutie s Mikulášom 
nie sme nikdy dosť dospelí.  

Toto  sa znovu potvrdilo pres-
ne v deň, keď kalendár ukazo-
val Mikuláša, na pôde SČK v B. 
Štiavnici v Domove sociálnych 
služieb pre deti, mládež a do-
spelých s mentálnym postih-
nutím s denným pobytom. Mi-
kuláš spolu s čertom síce chvíľu 
meškali, nerátali vraj s takým 
kopcovitým terénom, ako má 
naše mesto, ale na radosť na-
šich klientov sa im napokon 
predsa len podarilo prísť. Od-
menou im bola nielen sladká 
nádielka, ale i možnosť podeliť 
sa o to najlepšie, čo je v nás -  
lásku a ľudské teplo.

Andrea Kočalková

Mikulášske stretnutie pre malých i veľkých

Ľudové zvyky
Svätá LUCIA

Deň Lucie je 13. decembra. Viaže sa 
k nemu kresťanská legenda, pod-
ľa ktorej pochádzala zo Syrakúz. Jej 
krásne oči očarili pohanského žení-
cha, ktorého jej vnútili. Lucia sa za 
neho z náboženského presvedčenia  
nechcela vydať, preto obetovala svo-
je oči. Vylúpila ich a poslala ženícho-
vi na miske. Za túto obetu ju Panna 
Mária obdarila ešte krajšími očami. 
Veriaci ju preto vzývali pri očných 
chorobách. Je aj patrónkou slepých.
Podľa inej legendy bola Lucia pokla-
daná za strigu.  Keď ju chceli upáliť, 
nezhorela, ale žila ďalej.
Na dedinách bol taký zvyk, že „Lu-
cia“ chodila z domu do domu s mú-
kou a husacím krídlom.  Vošla do 
izby bez slova, vymetala kúty „ko-
nopným vretienkom, husacím kríd-
lom“ alebo vareškou a robila poriad-
ky. Členov domácnosti zamúčila, 
potom ich ometala krídlom. Ľudia 
jej dávali do košíka rôzne dobroty. 
Podľa iných prameňov prikazovala 
domácim bozkávať kríž.  Kto to neu-
robil, bila ho po prstoch a to vraj pre-
to, aby mali ľudia „frišké“ ruky.
Známa je aj povera, podľa ktorej 
dievčatá napísali na 13 papierikov 
mená chlapcov a po jednom ich há-
dzali každý deň do ohňa. Posledný 
lístok dievča rozbalilo na Štedrý deň 
a bolo na ňom napísané meno jej bu-
dúceho partnera.
Toto meno v súčasnosti patrí medzi 
obľúbené dievčenské mená.

(Podľa knihy  Z Trnavskej roviny 
spracovala Nora Bujnová)  

Píšeme vianočné a 
novoročné pozdravy

V tomto čase si častejšie spo-
míname na svojich blízkych, pria-
teľov a známych zasielaním via-
nočných a novoročných prianí. 
Pokiaľ nepoužijeme pohľadnice s 
hotovým textom, riaďme sa tými-
to pravopisnými pravidlami: Via-
noce, ako názov najobľúbenejších 
sviatkov, píšeme s veľkým „V“, ale 
vianočné sviatky. Nový rok – s veľ-
kým „N“ – je iba 1. január. Ak chce-
me popriať šťastie a zdravie po celý 
rok, píšeme nový rok. Kolektívna 
adresa: rodina Kováčová, prípadne 
Kováčovci (nie Kováčoví!). Dodr-
žaním týchto pravopisných pravi-
diel potvrdíme, že sme boli v škole 
dobrými žiakmi a na hodinách slo-
venského jazyka sme „neblicovali“ 
a nechodili k zubárovi.   NB



6 číslo 45 • 13. december 2012
sn@banskastiavnica.skzaujímavostI

Reštaurátorské práce na 
banskoštiavnickom oltárnom 
obraze v impozantnom 
zlátenom ráme „Kristus v 
Getsemanskej záhrade“ 
vykonal akad. mal. Mário 
Flaugnatti so svojím kolek-
tívom vďaka dotácii MK SR z 
fondu Obnovme si svoj dom, 
ktorým úprimne ďakujeme. 

Reštaurovanie prebiehalo v let-
ných mesiacoch až do septembra, aby 
v októbri pred Pamiatkou reformá-
cie bol už opäť na svojom pôvodnom 
mieste a zažiaril v novom čistom šate.

Na štiavnickom oltárnom obraze je 
monumentálna pašiová scéna s mod-
liacim sa Kristom a spiacimi učeníkmi 
Jánom, Pavlom a Jakubom, posade-
ná do skalnatej nočnej krajiny so svi-
tajúcim horizontom, mesačnou ob-
lohou  a hviezdami. Olejomaľba bola 
značne poškodená vekom, krakelážou 
a nánosmi stáročného prachu a dymu 
sviec. Až teraz je jasne vidno, že v zad-
nej časti obrazu je epizodická scéna s 
Judášom, privádzajúcim rímskych 
žoldnierov a že pozadie tvorí krajina s 
olivovníkmi. 

Stal sa malý zázrak. Obraz dostal 
nové dimenzie a naplno zaznelo oné 
antifonické „Noc pokročila, deň sa 
priblížil“ a podčiarkol aj to, aby sme 
aj my jednotlivci odložili skutky tmy a 
obliekli sa do výzbroje svetla, ako ten-
to náš nádherný obraz, ktorý v roku 
1872 namaľoval Than Mór. No nie-
len obraz dostal novú tvár, ale aj nád-
herný vyrezávaný rám, ktorý má nové 
zlátenie a svieti do krásy.

Stabilizovať stav obrazu a v maxi-

málne možnej miere prinavrátiť jeho 
pôvodný výtvarný výraz z obdobia 
jeho vzniku sa majstrom reštauráto-
rom podarilo. My, starší, sme však taj-
ne dúfali, že pod touto maľbou reštau-
rátorský prieskum odhalí aj tajomstvo 
jeho staršieho brata, pôvodného oltár-
neho obrazu z čias postavenia a vysvä-
tenia kostola v roku 1796,  no nestalo 
sa. Bolo totiž jednoznačne preukáza-
né, že súčasná olejomaľba je primár-
nou vrstvou a nie premaľbou. Záha-
dou ostáva, čo sa stalo s pôvodným 
oltárnym obrazom a kam  sa podel.

Kiežby sa poškodenia a poruchy 
duše človeka dali eliminovať retušou 
podobne, ako sa to stalo v prípade ol-
tárneho obrazu. Viem, že treba omno-
ho viac, no verím, že mnohým sa to 
podarí. A predsa rozmýšľam, či du-
chovná zmena života nejedného z nás 
bude aspoň taká viditeľná a rukolap-
ná, akou je premena tohto obrazu.

Dovetok: Keď som informáciu po-
dobného znenia napísala do inter-
netového Života Banskej Štiavnice, 
(www.zivotbs.sk) vzápätí sa mi ozva-
la kunsthistorička p. Mgr. Mária Čel-
ková, bývalá vedúca Galérie Jozefa 
Kollára pri SBM a to, čo sme viacerí 
považovali za záhadu, obratom vyrie-
šila. Z úprimného srdca jej za to ďaku-
jem. Uviedla, že pôvodný oltárny ob-
raz s názvom "Večera v Emauzoch", sa 
nachádza v depozite múzea v priesto-
roch Starého zámku a v roku 1797 ho 
namaľoval Adam Fridrich Oeser. Ob-
ratom som zalistovala v encyklopédi-
ách a dozvedela sa, že išlo o nemecké-
ho maliara a sochára, ktorý sa narodil 
v roku 1717 v Bratislave a umrel v 
roku 1799 v Lipsku, dva roky po do-

končení nášho „strateného a znovu-
nájdeného“ obrazu . Za zmienku sto-
jí fakt, že bola po ňom pomenovaná 
ulica v bratislavskom podhradí (Oe-
serova), takže išlo o veľmi významnú 
osobnosť kultúrneho a výtvarného ži-
vota tej doby.

Zmienený obraz má teda 215 rokov, 
presne toľko, koľko vlani oslávil štiav-
nický evanjelický kostol a ani sme to 
netušili, hoci sme po ňom pátrali. Ale 
zle. Opäť sa potvrdilo, že „pod svieč-
kou býva najväčšia tma“. Hanbím sa 
aj priznať, že v múzeu som pracovala 
takmer 20 rokov, ba dokonca som ho 
aj videla, no nikdy sme ho ani ja, ani 
moji kolegovia evanjelici, nestotožni-
li s hľadaným. Ono sa to ani nedá po-
chopiť, ak ste sami niečo podobné ne-
zažili. Ak mi to vedenie múzea dovolí, 
so záujmom sa aspoň teraz, ako pen-
zistka, pozriem na jeho „rodný list“. 

Vzhľadom na svoju monumentál-
nosť nemohol byť v roku 1986 presťa-
hovaný do Galérie, a tak naďalej čaká 
na svoje lepšie časy za múrmi Starého 
zámku. 

Kráčať v ústrety minulosti sa nieke-
dy oplatí. Tiene vecí dostanú nové ob-
rysy. Oľga Kuchtová

Štiavnický oltárny obraz evanjelického 
kostola v novom šate

V našom meste sa v súčasnosti 
nachádza šesť lekární. Ako 
tretiu som navštívil lekáreň 
Ametyst , ktorá sa nachádza na 
Križovatke v Banskej Štiavnici.

Požiadal som o krátky rozhovor 
Mgr. Hana Hurtíkovú, zodpovednú 
vedúcu farmaceutku.
1. Odkedy ste začali svoju činnosť 
a aká je otváracia doba lekárne?

Lekáreň Ametyst začala svoju čin-
nosť vo februári 2006.

Otváracie hodiny lekárne Ame-
tyst – každý pracovný deň od 8:00 – 

16:00 hod.
2. Máte dostatočný sortiment lie-
kov a aká je čakacia lehota prí-
padného objednaného lieku pre 
pacienta?

Sortiment liekov v lekárni je pri-
spôsobený preskripcii (predpisu) le-
károv a požiadavkám pacientov. V prí-
pade chýbajúcich liekov a sortimentu 
vieme zabezpečiť lieky do troch hodín 
(ak pacient príde do 10:00 hod.) na 
druhý deň ráno. Ale všeobecne sa sna-
žíme, aby sortiment bol čo najširší.
3. Na záver Váš odkaz pre zákaz-
níkov?

Pacientom odkazujem: Príďte, pre-
svedčte sa! Radi Vás privítame a pora-
díme Vám.  Ďakujem za rozhovor.

Vladimír Poprac

Zamerané na banskoštiavnické lekárne

Úprimne 
ďakujem

V mene Pohronského osve-
tového strediska Žiar nad 
Hronom – Pracovisko Ban-
ská Štiavnica úprimne ďa-
kujem všetkým, ktorí nám v 
roku 2012 pomáhali pri prí-
prave a realizácii desiatok kul-
túrno-spoločenských, výchov-
no-vzdelávacích, odborných 
podujatí, súťaží, prehliadok 
a iných akcií v meste Ban-
ská Štiavnica, v našom regió-
ne a neraz aj v iných mestách 
a obciach Slovenska. Ďaku-
jem všetkým spoluusporiada-
teľom, účinkujúcim, súborom i 
jednotlivcom, autorom i inter-
pretom, vedúcim, vyučujúcim, 
láskavým sponzorom, proste 
všetkým, bez pochopenia, po-
moci a ústretovosti ktorých 
by sme nemohli pripraviť toľ-
ko pekných podujatí a na takej 
úrovni, ktorú vysoko oceňujú 
okrem Štiavničanov aj návštev-
níci z iných kútov Slovenska. 
V neposlednom rade ďakujem 
aj Vám, milí diváci a návštev-
níci, ktorí ste svojou účasťou, 
záujmom a empatiou pomáha-
li dotvoriť dôstojnú, príjemnú 
a niekedy až rodinnú atmosfé-
ru podujatí. Veľmi si to vážime 
a ceníme, Vaša pomoc a účasť 
je pre nás odmenou, zadosťuči-
nením i motiváciou zároveň.

Všetkým Vám želáme pekné 
predvianočné dni, krásne a po-
kojné sviatky a nech je pre Vás 
mozaika dní, týždňov a mesia-
cov v roku 2013 vyplnená žia-
rivými farbami zdravia, lásky, 
úspechov a spokojnosti Vás i 
Vašich najbližších a úprimnos-
ti priateľov.

Vaša Mária Petrová, POS

Pozvánka
Okresná rada
Slovenskej národnej strany
Banská Štiavnica
Vás srdečne pozýva
na sobotné popoludnie pri har-
monike a chutnej kapustnici 
(zdarma) za účasti nového kraj-
ského predsedu SNS JUDr. Šte-
fana Tureka
Kedy: 15. decembra  o 16:00 hod.
Kde: Spolok 2012
Obrancov mieru 53, Banská 
Štiavnica - Štefultov
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Materinské srdce je plné lásky. A prá-
ve z nej sa rodia tie najkrajšie myšlien-
ky, slová a skutky. Veď čo môže byť pre 
mamičku krajšie, ako rozžiarené očič-
ká a úsmev jej detí. Aj Martinka Lup-
táková z Banskej Štiavnice chcela po-
tešiť svoje malé dcérenky a tak si po 
večeroch, keď ich uložila spinkať a celý 
dom stíchol, sadala k šijaciemu stroju a 
z kúskov pestrofarebných látok pre ne 

vymýšľala utešené rozprávkové posta-
vičky. Milé, krásne a mäkučké, aké len 
môže byť pohladenie milujúcej ma-
mičky. A tak k prvému zajačikovi pre 
Natálku a Emilku postupne pribud-
li úžasné bábiky, anjeliky, škriatkovia, 
snehuliaci, vianočné sobíky, vankúši-
ky, srdiečka...Každé Martinkine dielko 
je veľmi originálne, nápadité, vypraco-
vané do najmenších detailov. Odzrkad-

ľuje jej šikovnosť, zručnosť, fantáziu, 
bohaté výtvarné cítenie, znalosť det-
skej duše a anjelskú trpezlivosť. Do-
zvedela som sa, že tejto tvorivej záľube 
sa venuje už druhý rok a popri ,,mater-
skej dovolenke" v nej nachádza relax i 
potešenie. Martinkine prekrásne bábi-
ky zmenili jej dom na malú rozprávkovú 
ríšu a zdobia detské izbičky detí jej pria-
teliek a známych.  Janka Bernáthová

Hračky ako pohladenie od mamičky

Prvé korčuľovanie 
v Základnej škole 
Jozefa Horáka

V magický dátum 12.12.2012 
Vás pozýva Základná škola Joze-
fa Horáka na prvé verejné korču-
ľovanie po 33 rokoch.

Ľadová plocha je pre Vás priprave-
ná v športovom areáli Štefana Moj-
žiša v čase od 15.00 do 17.00 hod.  
Všetci ste srdečne vítaní. 
Vstupné je dobrovoľné.

Čas adventu je u nás, v o.z. Marga-
rétka –  pre zdravotne a telesne po-
stihnuté deti, už tradične sprevádza-
ný očakávaním Mikuláša, Vianoc a 
darčekov. 

A v tomto krásnom očakávaní sme 
si v našej klubovni pripravili  vianoč-
ný stromček, na ktorý nám tento rok  
vyrobili ozdoby žiaci praktickej školy. 
Náš starý priateľ Mikuláš k nám prišiel 
v sobotu aj s neposedným čertíkom a 
s bohatou nádielkou balíčkov a slad-
kostí.  Obaja unavení z dlhej cesty sa 

u nás pekne usadili, aby si odpočinu-
li pri vianočnom vystúpení detí z Ma-
terskej škôlky na ulici 1. mája v Ban-
skej Štiavnici. Ich prekrásny program 
plný spevu, tanca a básničiek potešil 
všetkých ľudí dobrej vôle a bol odme-
nený zaslúženým potleskom. Zábava 
pokračovala moderným tancom ta-
nečnej skupiny Zumba pod vedením 
Evky Bradovej, ktorým sa nechali zlá-
kať  aj naše, inak obdarené deti" z Mar-
garétky.  Do tanca sa zapojil aj Mikuláš 
s čertom a zdalo sa, že sa im ani ne-

chce ísť ďalej. Hudba pána Radjanske-
ho a spev Zuzky Šemodovej zaplavili 
miestnosť tónmi vianočných piesní a 
navodili v našich srdciach tú správnu 
sviatočnú atmosféru, s ktorou sme sa 
aj rozlúčili a prisľúbili si ďalšie spoloč-
né stretnutie. OZ Margarétka ďaku-
je všetkým, ktorí sa na príprave tejto 
vydarenej besiedky podieľali: Mesto 
Banská Štiavnica, Ing. Jozef Hrbáčik, 
Pivovar ERB, Potraviny Ernek a mno-
ho ďalších dobrovoľníkov. 

OZ Margarétka

Mikuláš v Margarétke

Dňa 10.12.2012 sa usku-
točnilo v obradnej miest-
nosti banskoštiavnickej 
radnice slávnostné prijatie 
záchrancov, ktorí sa starajú 
o týraných, opustených a 
túlavých psíkov a mačičky. 

Z rúk primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej dostali ďa-
kovné listy členovia OZ Túlavá 
labka: Ivana Michalská, Ing. Zu-
zana Brzíková, Radka Kosecová, 
Veronika Bartolovicová, RNDr. 
Viktória Michalská, Denisa Potan-
čoková, Zuzana Balogová, Mária 
Rihová, Zuzana Hrivnáková, Mgr. 
Ivana Čengerová a detičky, ktoré 
labkám pomáhajú: Viktor Školík, 
Terézia Halmová, Maroš Molnár, 
Adriana Kudláková, Mirka Čierna, 
Tamara Nepšinská, Laurencia Ba-
číková, Janko Antošík a deti a mlá-
dež a dospelí z Útulku za zeleným 
plotom: Kristína Sepová, Slavomír 
Schon, Hanka Hudecová, Simonka 
Petrášková, Teodor Husarčík, Pa-
vel Bačík, Natália Jakubíková, Eri-
ka Augustínová, Ninka Marková, 
Ninka Kališeková, Alicka Uricho-
vá, Janka Líšková, Lucia Prefertu-

sová, Kristian Sep, Martin Stehlík, 
Paulína Konôpková, Sisi Koledo-
vá, Danka Žemberová, Katka Juri-
cová, Mária Knezovičová, MVDr. 
Stanislav Ďurkan, Janka Klaučo-
vá, Želmíra Hoffreiterová, Roman 
Kartík, Ľubomír Sep, Lenka Sepo-
vá a Dagmar Chudášová, ktorým 
primátorka mesta poďakovala za 
obetavosť, nezištnosť, ale aj za 
šľachetnosť všetkým prítomným, 
ktorí svojou prácou pomáhajú slo-
vami: „Vy všetci nosíte vo svojich 
srdciach lásku ku štvornohým ka-
marátom, obetavo sa prichádzate 

starať o tých, ktorí sa o seba ne-
vedia postarať, ktorí stratili do-
mov, a aj keď len na krátky čas im 
nahrádzate domov, ktorý stratili 
a snažíte sa im nájsť domov plný 
lásky. Snažíte sa nájsť ľudí, ktorí 
im vytvoria skutočný domov, kde 
vaši psíkovia alebo mačičky nájdu 
svoje stratené šťastie.“ Primátor-
ka mesta je veľmi rada, že v mes-
te sa našlo toľko záchrancov, kto-
rým osud zvierat nie je ľahostajný 
a tým pomáhajú nielen zvieratám, 
ale i mestu Banská Štiavnica

 Michal Kríž 

Prijatie záchrancov zvierat

Priateľia zvierat na radnici foto archív šn

Terra Permonia

So žiakmi ŠZŠ v B. Štiavni-
ci sme navštívili novú atrakciu  
Banskej Štiavnice – Terra Per-
monia. V spoločnosti  inštruk-
tora, ktorý nás celú dobu tr-
pezlivo sprevádzal, sme  mali 
možnosť rozvinúť svoju fan-
táziu a zručnosti. Nestíhali 
sme sa čudovať, čo všetko vďa-
ka prístrojom prispôsobeným 
pre bezpečnú prácu detí doká-
žeme. Aj tí najväčší  nezbední-
ci tajili dych  a  nechcelo sa im 
ani odísť.  Naučili sa veľa  no-
vého  a aj sme sa poriadne na-
smiali. 

Terra  Permonia  je nielen  
zaujímavá  forma vzdeláva-
nia, ale aj inšpirácia na využi-
tie voľného času.

Milada Snitková 
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Výborné 
pagáčiky
Kvások: mlieko, trochu cukru, 
kocka droždia – nechať vykys-
núť
1/2 kg hladkej múky špeciál
1/2 kg polohrubej múky
2 KL soli
2 žĺtky + 1 celé vajce
250 gramov pomletých škvarkov
250 gramov masla Helia
1 malá kyslá smotana – všetko 
spolu s kváskom vypracovať na 
vláčne cesto, nechať 2 hodiny v 
chladničke vykysnúť

Po vykysnutí rozvaľkať (ne-
prekladáme), vykrajovať pagá-
čiky, potireť posoleným vajcom, 
posypať sézamom.

Piecť vo vyhriatej rúre pri 180 
stup. do ružova.

Júlia Sikulová

Štiavnický vianočný jarmok 
v Kammerhofe – predzvesť Vianoc

V dňoch 7. a 8. decembra 2012 sa 
konal už 9. ročník tradičného vianoč-
ného jarmoku v nádvorí Kammerho-
fu. Príjemná predvianočná atmosfé-
ra umocnená čerstvo napadnutým 
snehom prilákala do nádvoria opäť 
veľa návštevníkov. Rozmanitosť, krá-
sa, vôňa a originalita tradičných re-
meselných  výrobkov zručných ľudo-
vých majstrov a remeselníkov, ale aj 
žiakov miestnych základných škôlu-
možnila mnohým nakúpiť vianočné 
darčeky, a tak potešiť svojich najbliž-
ších. V ponuke boli šperky, drevené 
hračky, slamené vianočné ozdoby, 
tkané pokrovce, vankúše, medovi-
na, bylinky, medovníky, maľované 
obrázky, drôtené šperky, paličkova-
ná čipka, háčkované dečky a ozdoby, 
drevený riad, mydlá, keramické hrn-
čeky, taniere, misky, svietniky, zvon-
čeky, opekance, jablká štiepanky, ruč-
ne pletené svetre, ponožky, čiapky a 
šály, sviečky a oleje, plstené výrob-
ky a veľa ďalších drobností. Opäť sa 
piekli vianočné oblátky, lialo olovo a 
Mikuláš s čertom zabávali a odme-
ňovali sladkými pochúťkami nielen 
najmenších návštevníkov, ale aj do-
spelých a predávajúcich.  Kapustni-
cu, krampampule, bacekýchle, punč,  
klobásky, medovinu a varené víno - 
to všetko si mohli dopriať v mrazi-
vom počasí návštevníci Štjavnyckého 
vjanočného jarmoku. 

Atmosféru Vianoc navodil aj boha-
tý kultúrny program, v ktorom vystú-

pili Koledníci zo Spojenej cirkevnej 
školy sv. Františka Assiského, Buk-
rét banda – ženská spevácka skupina 
ZUŠ, žiaci Základnej umeleckej školy, 
deti z Materskej školy Nezábudka a 
členovia folklórneho súboru Sitňan. 
Počas obidvoch dní prejavili  mnohí 
návštevníci jarmoku záujem o inte-
raktívnu hru Putovanie baníka s bet-
lehemskou hviezdou po expozícii Ba-
níctvo na Slovensku, a tak sa dozvedieť 
viacej nielen o symbolike Vianoc, ale aj 
o histórii baníctva v našom meste.

Naše poďakovanie patrí pracovní-
kom SBM, ktorí sa podieľali na orga-
nizovaní tohto podujatia, Mestu Ban-
ská Štiavnica a sponzorom: Mestské 
lesy Banská Štiavnica, Potraviny Er-
nek, Pekáreň Anton Antol spol. s r. 

o., Technické služby, m. p., Banská 
Štiavnica, SimKor, spol. s r. o., Hotel 
Topky, Penzión Kachelman,  Black M 
– Marián Čierny, Reštaurácia Gallery, 
Penzión Na kopci, Jozef Píš – Staveb-
né remeslá, Slovenské parkety, spol. 
s r. o., ALLCOM spol. s r. o., IMO – 
elektro, SIBAcol, spol. s r. o., RP Do-
mácnosť M. Blahút, Perla – Branislav 
Peták, Banskoštiavnický betlehem, 
MEBR Banská Štiavnica.

Jarmok plný takmer zabudnutých 
remesiel opäť priniesol neopakova-
teľnú predvianočnú atmosféru, kto-
rá zbližovala ľudí, vnášala do duší po-
koj a vyčarovala úsmev na tvárach 
všetkých, ktorí prišli zblízka aj zďale-
ka. Dovidenia o rok, už po 10-krát  
 Mária Tomeková

Čarovná vianočná atmosféra foto z archívu SBM

Predvianočný čas v nás 
roznecuje spomienky na naše 
detstvo. Boli sme bezstarostní, 
a aj obyčajná vločka snehu v 
nás zapálila iskričky fantázie. 
Všetko, čo si z detstva 
pamätáme, sú naše šťastné 
chvíle.

Chvíle, keď nás prekvapilo po-
znanie, že všetko je inak, a svo-
jím spoznávaním sme sa dostali za 
hranice, ktoré sme netušili.

K tým šťastnejším patrili spo-
mienky na sviatok Mikuláša, keď 
sme s nadšením čistili topánky a 
čakali do rána, či budeme odmene-
ní, alebo potrestaní.

Tradíciu sme s láskou zachovali, 
a vo štvrtok 6.12. sa v Kultúrnom 

centre mohli rodičia so svojimi ra-
tolesťami usadiť, započúvať sa do 
spevov detičiek zo ZUŠ,vyblázniť 
sa s Erikom pri jeho nefalšovaných 
kreatívnych hrách, mohli si vytvo-
riť svoje vlastné drobnosti, občer-
stviť sa ...a detičky mohli zistiť, že 
Mikuláš vie byť aj zábavný.

Nikto neodišiel naprázdno, každé 
dieťatko dostalo sladkú odmenu.

Spoločne sme potom na Námes-
tí sv.Trojice rozsvietili vianočný 
stromček. Vianočné sviatky v sebe 
nesú posolstvo lásky, nám sa snáď 
podarilo utužiť tento pocit v kaž-
dom z vás.

Ďakujeme dievčatám zo SPŠ 
Mikovíniho za tvorivé dielne. Vo 
svojom voľnom čase sa odušev-
nene venovali všetkým detičkám, 

žiakom ZUŠ za vystúpenia,a Ši-
monovi,Viktorovi,Kubkovi a 
Naty za skvelú pomoc.

Zuzka Patkošová

Batoh Mikulášskych prekvapení

Pozvánky
UV pizzéria Vás srdečne pozýva 
dňa 21.12.2012 (piatok) v čase od 
12. hod. pred priestormi UV piz-
zérie na predvianočnú kapustni-
cu podávanú zdarma. Kolektív UV 
pizzérie Vám praje príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov a šťast-
ný Nový rok 2013. 

Bývalým baníkom, terajším baní-
kom ich priateľom, známym a ich 
spriazneným dušiam: Oznamuje-
me, že dňa 27. decembra 2012 sa 
bude konať pravidelná akcia po-
sledné fáranie v roku 2012. Fá-
ranie sa uskutoční do Glanzen-
berg štôlne o 15.00 hod. a o 16.00 
hod. spoločné posedenie v baníc-
kej krčme u pána Karabellyho. Na 
Vašu účasť sa tešia usporiadatelia. 
Zdar Boh!

Oznam
Prevencia a pomoc pri bolestiach 

svalov a kĺbov – masáže, bankova-
nie, Plaváreň, Banská Štiavnica.
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Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie 
krížovky z č.43/2012: „Úsmev 
na tvári je ďalší darček ku gra-
tulácii.“ Výhercom sa stáva Eva 
Uhrinčaťová, Križovatka 15, 
Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Syrusa: 
A., Obieli - olúpe, okres skr., 
stred slova poklope,     
B., Začiatok tajničky, 
C., Prípravok na umývanie okien, 
zn. ampér – dioptria - liter, české 
mesto,    
D., Krvný faktor, ihličnatý strom, 
predložka, predajňa elektrospot-
rebičov, ozn. vozidiel Peru,
E., Samohlásky v slove okolo, pa-
soval sa, časť tváre,  

F., Časť tkáčskeho stavu, opica, 
ligot,         
G., Vycišpán zriedkavo, opak 
vidna, nemaj dôveru,            
H., Školák, papagáj, fúka,              
I., Zmrznutá voda, zbaví sa fú-
zov, Dom európskych garantov,     
J., Koniec tajničky,
K., Nalial česky, judejský kráľ, 
mesto v Nemecku,  

1., Rozprávková postava, ruská 
rieka, obyvateľ Ižle,     
2., Otras, stred tajničky, pojem 
duše u Egypťanov, 
3., Uletenie, zamdlel,       
4., Peň bez mäkčeňa,  ruská 
predložka, dub anglicky, otlč,  
5., Ampér sekunda, ampér, osa-
mote, naklonil, 
6., Omar, stráž zastarane,      
7., Kilometer, bil ma, hora,  
8., Pracovali rýľom, upraví sa na pare, 
9., Ožiaria slnkom, ruské žen. meno, 

10., Nadával, zviera púšte s hri-
vou, čistiaca pasta, 
11., Dve Lenky, neznal,     
12., Žrď na vode, zaseje, ozn. áut 
Luxemburska a Španielska,     

13., Sporáky, ozn. áut Slovenska, 
bývalý americký prezident,  
Pomôcky: Regan, Oak, Nasťa, 
Nay, Patrola

Pripravuje: A. Rihová

kultúra

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

Kultúrne centrum vás pozýva
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Piatok 14.12. Lurdy o 
18:30 hod.
Dráma/Francúzsko,Nemec-
ko,Rakúsko, 96 min.MP 15 , 
Vstupné:2,50€

Christine je takmer celý svoj život 
pripútaná na invalidný vozík. Aby sa 
necítila taká osamelá, vydá sa na výlet 
do Lurd, ikonického mesta pútnikov v 
Pyrenejskom pohorí. Jedného rána sa 
prebudí zdanlivo vyliečená.

 Film Lurdy je krutým príbehom. Chorí ľudia z celého sveta prichádzajú na toto 
posvätné miesto s vierou, že získajú späť svoje zdravie, pretože Lurdy sú považované 
za miesto zázrakov, nádeje, pokoja a uzdravenia  pre mnohých zúfalých a umierajú-
cich ľudí. Ale cesty božie sú  nevyspytateľné a nádej, ktorá je tak blízko smrti, sa môže 
naplniť, čo sa zdá absurdné vo chvili, keď sa život uberá k svojmu koncu.

Svätý Anton 15.12.2012  pred Starou kolkárňou
Program : 9,00 Súťaž vo varení kapustnice

Vianočné tvorivé dielne pre deti - hry a súťaže
12,00  Vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu kapustnicu
13,30 – DFS Sitňančok - / MŚ Františka z Asissi B.Štiavnica

15,00 Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov
Ľudové zvyky na Katarínu, na Ondreja,MIKULÁŠ

na Luciu , na Vianoce , na Tri krále
/dramatický krúžok ZŠ Svätý Anton, MÝTO o.z./

18,00 Vianočná tombola
Živý betlehem – SITŇANCI  a Mládež pod Sitnom

Predaj :
Kapustnica. Lámance, Hečepeč, Štiepanky a iné dobroty 

starých materí
Výrobky našich detí – Základná škola s MŠ Svätý Anton

Tradičné vianočné trhy 

Oslávme Vianoce spolu 2012

18.12. o 16:00 hod., Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, B. Štiavnica

Vianočný program, v ktorom vystúpia: 
Základná umelecká škola, Texasky, Fáber Dance 
School a iní. Doprajte si krásny predvianočný čas 
spolu so štiavnickými talentami a príďte sa krásne 

naladiť na najkrajšie sviatky roka. 
Vstup zdarma.

Miesto: Základná škola s 
materskou školou Maximi-
liána Hella, Štiavnické Bane

Kedy: 19. 12. 2012 Čas: 14:30
Program: žiaci materskej a základ-

nej školy, žiaci ZUŠ v BŠ
Vyvrcholenie programu: Divadlo 

bez opony z BB s predstavením  Sne-
hulienka

!!!Vstup zdarma aj pre malých aj 
veľkých!!! Tešíme sa na Vás

Pracovníci ZŠ s MŠ Maximiliána 
Hella v Štiavnických Baniach. Infor-
mácie: Zápis do 1. ročníka základnej 

školy je 06.02.2013 (streda). Pre žia-
kov z BS a okolia zabezpečujeme od-
voz školským  autobusom. Novinka 
v školskom vzdelávacom programe: 
rozšírili sme vzdelávanie o chov koní a 
jazdectvo a budujeme školský jazdec-
ký areál !!! 

Kontakt: 0905 258 847 – Mgr. 
Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ 
M.Hella 

Vianočná veselica na Piargu 
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LIBERTY sloboda
INTELIGENCE tolerancia, duch
OUR náš
NATIONAL národ, občania
SAFETY istota, bezpečnosť

Heslo najaktívnejšej dobročinnej 
organizácie, ku ktorému sa hlási 1,3 
milióna členov fungujúcich v 42 000 
kluboch, znie: „WE SERVE !“ („My slú-
žime!“) Štiavnický Lions  club pomá-
ha od svojho vzniku ....naozaj nezišt-
ne a tam, kde  ho najviac potrebujú. V 
minulosti „ lionsácku“ pomoc  ocenili v 
Nezábudke či v Penzióne pre dôchod-
cov. Rok 2012 sa stal prelomovým. Li-
ons club Banská Štiavnica zakúpil  spo-
lu s Lions clubom Zvolen diagnostický 
prístroj PLUSOPTIX, ktorý významne 
pomáha pri screeningu očných porúch 
najmä u nespolupracujúcich pacientov, 
ku ktorým patria batoľatá a deti pred-
školského veku. PLUSOPTIX svojou 

konštrukciou a funkciami  pripomína 
videokameru. Dokáže merať zrak bi-
nokulárne (obe oči súčasne) a nepotre-
buje pacientovi aplikovať očné kvap-
ky, čo býva veľmi nepríjemné. Meranie 
trvá niekoľko sekúnd, počas ktorých 
sa spoľahlivo identifikujú skryté očné 
poruchy ako tupozrakosť, či škuľavosť 
spôsobuje stratu priestorového vide-
nia a postihnuté oko sa prestáva vyví-
jať. Vďaka prístroju PLUSOPTIX mohli 
optometristi vykonať rozsiahly scree-

ning v materských školách regiónu B. 
Štiavnica. V I.etape v piatich škôlkach 
(Štefultov, Štiavnické Bane, Podhorie a 
MŠ 1. Mája  a Nezábudka) odhalili 38 
očných porúch v počte 176 detí. Navy-
še rodičia detí  dostanú do rúk proto-
kol, ktorý ich usmerní a včas privedie 
do ambulancie očného lekára. II.eta-
pa sa má uskutočniť v januári 2013 v 
ostatných MŠ, pokiaľ zvyšné MŠ preja-
via záujem. Koordinátorom screenin-
gu  je Ing. Ivan Smolka, obchodný ria-
diteľ firmy Drevonaexport , s.r.o.

Charita v rukách Lions clubu zna-
mená predovšetkým aktívnu pomoc 
nielen  tradičným predajom výbor-
ného vianočného punču, ktorého 
výťažok putuje na zlepšenie sociál-
nych či zdravotných podmienok te-
lesne či duševne postihnutých ob-
čanov, ale podporuje aj zdravý vývoj 
našich najmenších.

Ján Totkovič

LiONS CLUB  Banská Štiavnica 
pomáha nielen počas Vianoc...

Komorný 
vianočný koncert

Ars é vitae pre vás opäť pri-
pravilo Vianočný koncert – ten-
toraz netradične – v malej ko-
mornej atmosfére. Uskutoční 
sa 22.12. (sobota) v Koncertnej 
sále Základnej umeleckej ško-
ly v Banskej Štiavnici o 19:00. 
Účinkujú študenti konzervató-
ria Adam Stráňavský (klavír), 
Jozef Sivák (gitara), spolu so 
svojimi básňami Janka Olejová 
a so svojimi prácami výtvarníč-
ka a študentka Akadémie ume-
ní v Banskej Bystrici Michaela 
Lajčiaková. Príďte zažiť hlbo-
ký umelecký zážitok v netradič-
nej malej komornej atmosfére. 
Vstupné je dobrovoľné. Tešíme 
sa na Vás!

Slavomír Michna

Pod týmto názvom bol vydaný 
nový CD nosič ľudových piesní z diel-
ne folklórneho súboru Podhorčan. V 
roku 2003 folklórny súbor Podhor-
čan vydal 1. CD ľudových piesní s 
názvom „Podhorská svadba“, obsa-
huje najmä piesne, ktoré sa spieva-
li v minulosti na svadobnom vese-
lí v obci Podhorie, resp. pred rokom 
1963 v obciach Teplá a Žakýl.

V priebehu celého roku 2012 čle-
novia folklórneho súboru Podhor-
čan, členovia občianskeho združe-
nia Teplá – Žakýl a ďalší aktivisti 
a milovníci ľudovej piesne pilne 
pracovali na tom, aby v decembri 
tohto roka mohli vydať CD nosič s 
názvom „Nad Žakýlom zahrmelo“ 
v náklade 1000 ks.

Pri zrode tohto CD stála myšlien-
ka Mareka Mikušku a Miroslava Pu-
liša zdokumentovať a zvečniť iba v 
textovej podobe zachovaný spevný 
repertoár piesní už zosnulých Tep-
lanov a Žakylanov – Júlie Borgulo-
vej (1914), Anny Kúšikovej (1914) a 
Martina Mikušku (1909), a to najmä 
textov už zabudnutých, ale o to kraj-
ších piesní. Tieto piesne sa podari-
lo oživiť pomocou súčasných star-
ších speváčok, predovšetkým vďaka 
Emílii Pulišovej a Anne Mikuškovej. 
Viaceré z nich považujeme v našom 
výbere podhorských piesní za kleno-

ty. Práve preto sú mnohé nahrané 
tak, aby vyzneli najkrajšie a najau-
tentickejšie, čiže v podaní starších 
žien - žartovné a svieže z úst žo-
viálnej Margity Kúšikovej, baladic-
ké a ľúbostné v podaní Anny Ivani-
čovej a Anny Sopkovej. Na tomto 
CD spievajú v podstate všetky ve-
kové kategórie. Je počuť, ako kaž-
dá generácia do podhorskej spev-
nej tradície prináša to svoje a ako 
miestny spevácky prejav žije v roz-
manitých podobách.

V Teplej a Žakýli v minulosti ne-
pôsobili sláčikové hudby. Počas 
menších spevných a tanečných prí-
ležitostí si ľudia vystačili pri miest-
nom heligónkarovi či huslistovi. 
Keď bol na muziku „nejaký peniaz“, 
volali sa cigánske bandy z Hliníka 
nad Hronom, Dubového, či dokonca 
z Lučenca. Táto nepriazeň osudu je 
na Podhorí dodnes – muziky tu niet. 
Aj preto folklórny súbor Podhorčan 
v súčasnosti spolupracuje s ľudovou 
hudbou Hron zo Žiaru nad Hronom. 
Avšak pri nahrávke tohto „dielka“ 
pomohla muzika Jána Stupku z 
Bratislavy, ktorá vďaka kamarátom 
z Podhoria už dávnejšie spoznala 
miestny repertoár, a tak sa dokázala 
citlivo a presvedčivo naladiť na stru-
nu kraja ležiaceho na pomedzí Teko-
va, Hontu a Podpoľania.

Samotná nahrávka tohto CD sa 
uskutočnila v kultúrnom dome v 
Modra – Kráľová v polovičke augus-
ta 2012, samotné spracovanie hru-
bej nahrávky do Master C a ďalšie 
potrebné úkony sa realizovali počas 
celej jesene 2012.

Bez finančnej pomoci „sponzo-
rov“, či už fyzických osôb alebo 
právnických osôb, by sa táto na-
hrávka realizovať nedala. Hlav-
ný finančný príspevok poskytlo 
občianskemu združeniu Teplá – 
Žakýl Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky, pod ktorým 
folklórny súbor Podhorčan ako 
umelecké telesom bez právnej 
subjektivity pracuje.

V prípade záujmu o kúpu tohto 
CD prosím kontaktuje: občianske 
združenie Teplá – Žakýl, Podhorie 
č. 1, 969 82 Podhorie. 

Marek Mikuška

„Nad Žakýlom zahrmelo“

CHCETE SI 
PREDĹŽIŤ LETO? 
Darujte si letnú dovolenku pod 
vianočný stromček!
Cestovná kancelária GALEB, s. 
r. o, Vám ponúka dovolenku v 
nádhernom prostredí ostrova 
KRK v mestečku Omišaj,  v pavi-
lóne hotelového komplexu Ad-
riatic v termíne 30.08. – 08.09. 
2013, v bezkonkurenčnej cene 
230€ - doprava, ubytovanie, 
polopenzia...Záloha 130€do 
konca januára 2013 na adresu-
:Jozef Rusňák, Cintorínska 55, 
968 01 01 Nová Baňa. V odka-
zoch uviesť: dátum narodenia a 
číslo cest. dokladu.
Bližšie informácie na č. t.: 
0904 593 318, mail: jozef.rus-
nak@seznam.cz .
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V poslednom tohtoročnom kole 
sa našim družstvám darilo, keď 
Sitno dokázalo doma poraziť Hrn-
čiarske Zalužany a Klopačka remi-
zovala v Modrom Kameni.

V ďalšom kole, ktoré sa hrá až 
27.1.2013, privíta Sitno doma silnú 
Hriňovú, tej sa nedarí podľa predpo-
kladov, a tak sa čaká tuhý boj. Ľahkú 
úlohu nebudú mať ani hráči Klopač-
ky, pocestujúci do Hrnčiarskych Za-
lužian, ktoré sa budú chcieť "pom-
stiť" za prehru so Sitnom.

Teraz čaká na šachistov obdobie 
víkendových turnajov, ktorými sa 
lúčia so starým a vítajú nový rok.

Opevnenie Sitno B. Štiavnica  - ŠK 
Slovan Hrnčiarske Zalužany  5,5:2,5

Za Sitno vyhrali Kuchyňa, Pre-
kopp, Hudec a Rendla, remizovali 
Píš, Zicho a Cibuľa 

ŠK Slovan Modrý Kameň - Opevne-
nie Klopačka B. Štiavnica  4:4

Za Klopačku vyhrali Hipszki, Šurka, 
Mosin a Majsniar

ŠK Slovan Nová Baňa - Slovan 
Sliač   7:1

Slávia TU Zvolen B - ŠO Pod-
brezová  2:6

ŠK Magnezit Jelšava B - ŠK Če-
bovce  3,5:4,5

TH Junior Banská Bystrica B - Balas-
sagyarmat Kabel CE (HUN)  5,5:2,5

Prvý ŠK Rimavská Sobota - FTC Fi-
ľakovo B  3,5:4,5

ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Vinica  4:4

ŠK Podpoľanie Hriňová - ŠK Veža 
CVČ Banská Bystrica B  4,5:3,5

FTC Fiľakovo juniori - ŠK Podpoľa-
nie Stožok   3,5:4,5

S. Kuchyňa

1 ŠO Podbrezová 5 4 1 0 9

2 TH Junior Banská Bystrica B 5 4 0 1 8

3 ŠK Čebovce 5 4 0 1 8

4 ŠK Magnezit Jelšava B 5 3 1 1 7

5 FTC Fiľakovo B 5 3 1 1 7

6 Slávia TU Zvolen B 5 3 0 2 6

7 ŠK Slovan Nová Baňa 5 3 0 2 6

8 Balassagyarmat Kabel CE 5 2 1 2 5

9 ŠK Orlová Pohorelá 5 2 1 2 5

10 ŠK Vinica 5 2 1 2 5

11 ŠK Podpoľanie Hriňová 5 2 1 2 5

12 Opevnenie Sitno B. Štiavnica 5 2 1 2 5

13 Slovan Sliač 5 2 0 3 4

14 Prvý ŠK Rimavská Sobota 5 2 0 3 4

15 ŠK Podpoľanie Stožok 5 2 0 3 4

16 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 5 1 1 3 3

17 Opevnenie Klopačka B. Štiavnica 5 1 1 3 3

18 ŠK Slovan Modrý Kameň 5 1 1 3 3

19 ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 5 1 1 3 3

20 FTC Fiľakovo juniori 5 0 0 5 0

Šach 3. liga C2 - 5. kolo

Dňa 08.12.2012 sa v telocvični 
SOŠ Ľ. Greinera v Banskej Štiavnici 
uskutočnil 2. ročník Mikulášskeho 
bedmintonového turnaja. Bedmin-
tonová základňa v našom meste sa 
potešiteľne rozrastá, čoho dôkazom 
bola vysoká účasť ako v mládežníc-
kych kategóriách, tak aj v kategórii 
dospelých. Celkovo sa turnaja aktív-
ne zúčastnilo 40 hráčov z Banskej 
Štiavnice, Štiavnických Baní, Ban-
skej Bystrice a Bratislavy. Zápasy 
v mládežníckych kategóriách mali 
veľmi dobrú úroveň, chlapci aj diev-
čatá bojovali o každý košík a nebola 
núdza o dramatické zápasy. Za svo-
je výkony boli odmenení hodnotný-
mi cenami a sladkou odmenou od 
Mikuláša. Aj keď tréningový proces 
prebieha len 1x týždenne, na deťoch 
je vidieť radosť z hry a evidentný je 
aj ich hráčsky progres.

Výsledky:
Mladší žiaci:
 1. miesto Matej Říha,
 2. miesto Adam Stančok, 

3. miesto Matej Štefanka
Starší žiaci štvorhra: 
1. miesto Július Kotlár, Jakub Halaj
2. miesto Martin Budinský, Domi-
nik Mihalčík
3. miesto Matej Neuschl, Gregor 
Paksi
Starší žiaci mix:
1. miesto Denisa Lakoštíková, Teo-
dor Husarčík
2. miesto Veronika Ferenčíková, 
Maroš Kolpaský
3. miesto Karolína Jarábeková, Bro-
nislava Melcerová

V kategórii dospelých sa odo-
hrali súťaže v štvorhre mužov a v 
miešanej štvorhre. Bedminton sa 
hrá v našom meste len na amatér-
skej úrovni, zápasy však mali veľ-
mi slušnú úroveň a bolo sa na čo 
pozerať. V štvorhre mužov sa sta-
li víťazmi a putovný pohár si od-
niesli Richard Žember s Pavlom 
Denkom a víťazstvo v miešanej 
štvorhre získali Patrik Žember s 
Viktóriou Kyjovskou. Poďakova-

nie patrí hlavne Mestu Banská 
Štiavnica, ktoré poskytlo finanč-
ný príspevok na nákup hodnot-
ných cien a športového vyba-
venia, CVČ Banská Štiavnica za 
pomoc pri organizácii a zabezpe-
čení turnaja, p. Štefanovi Szabovi 
za výrobu bedmintonových stoja-

nov a SOŠ Ľ. Greinera za poskyt-
nutie telocvične. Finančne turnaj 
podporili Richard Žember – Magic 
Computers, Štefan Szabo – cukrá-
reň ŠTUDENT a Miloš Janovský 
– REDINGS. Ešte raz všetkým za 
podporu ďakujeme.

Ivona Volčková

Mikulášsky bedmintonový turnaj

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 

SPROSTREDKOVANIE 

financovania 
a refinancovania 

hypotekárnych úverov

Mobil: 0948 535 917

Víťazi bedmintonového turnaja foto archív šn

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách
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inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

k TV prijímačom stolík (držiak) zdarma -
k DVD prehrávačom fi lmy zdarma -
k notebookom, fotoaparátom, MP3  -
prehrávačom a mobilom puzdro 
zdarma

nákup nad 99 € darčekový balík zdarma -
nákup nad 199 € hodinky zdarma -

Akciové ZĽAVY až do 50%!
 + 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

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

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

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reality, 
0948 959 697, 0918 561 181, e-
mail: madar@dobrereality.sk

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

Predám 1-izbový byt na Ul. L.  �
Exnára 4, neprerobený, cena doho-
dou, tel.č.: 0905 421 566

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

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

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

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

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

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

Kúpim starší RD v BŠ a okolí,  �
tel.č.: 0911 868 019

Prenajmem 2-izbový zariadený  �
byt, cena 210,-Eur + energie, tel.č.: 
0949 116 142

Dám do prenájmu 1 – izbový byt  �
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0904 
552 066

Prijmeme údržbára/kuriča. Čistý  �
mesačný plat od 400,-EUR + príplatky. 
Podmienka: serióznosť, vodičský pre-
ukaz a chuť pracovať. Vítané: vodič-
ské oprávnenie C, T, skúsenosti v elek-
troinštaláciách, zváraní, sústružení.  
0948035530, info@sedacky.com 
WWW.SEDACKY.COM (Tabačka)

Sme novootvorená predajňa a  �
internetový E-shop s originálny-
mi produktmi firmy OREGON®. 
Našou prioritou je Vaša spokoj-
nosť. Viac na www.oregonvyhne.
sk alebo na tel.č.:  0907 370 780 
alebo 0908 385 718

Predám nabíjačky domácej výroby s  �
plynulou reguláciou nabíjania v dobrej 
cene, tel.č.: 0902 114 052

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- �
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-

ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901
Kúpim starý drevený betlehem, tel.č.:  �

0907 710 630
Predám piecku Peterku, cena 35 Eur,  �

tel.č.: 0918 996 465
Predám nelúpané orechy, á 2,50 Eur,  �

tel.č.: 0910 270 632
Predám snežný skúter, cena 1500,-E- �

ur, tel.č.: 0907 522 840
Predám lúpané orechy a jablkovicu,  �

tel.č.: 0919 120 616 


