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InzercIa

29. novembra 2013 vydala 
investičná skupina Penta 
tlačovú informáciu, podľa 
ktorej sa dohodla s vlast-
níkmi súkromnej spoločnosti 
Nemocnice a polikliniky a.s., 
na získaní 100% vlastníckeho 
podielu v tejto spoločnosti, 
a tým aj prevádzkovaní 
nemocnice v našom meste. 

Naša nemocnica sa tak stane sú-
časťou siete Svet zdravia, ktorá v 
súčasnosti riadi 8 regionálnych ne-
mocníc na Slovensku. Transakcia 
podlieha súhlasu Protimonopolné-
ho úradu SR. Nový prevádzkova-
teľ vo svojej správe zároveň popiera 
akékoľvek informácie o likvidova-
ní nemocnice, prípadne prepúšťa-
ní. Naopak, zdôrazňuje, že hlavným 

cieľom akvizície je vnímanie nemoc-
ničného segmentu ako dlhodobé-
ho projektu a príležitosti uskutočniť 
ozdravenie a modernizáciu regio-

nálnych nemocníc tak, aby poskyto-
vali kvalitnejšiu zdravotnú starost-
livosť a ekonomickú návratnosť pre 
investora. 

Nemocnica v Banskej Štiavnici  foto Ján Petrík
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Nový prevádzkovateľ nemocnice Vianočná 
súťaž

Milí čitatelia ŠN! 
Aj tento rok sme pre vás pri-
pravili Vianočnú súťaž o vec-
né ceny. Súťaž pozostáva z 3 
súťažných kôl. Vašou úlohou 
bude zodpovedať na polože-
né 3 otázky a správne odpo-
vede nám treba zaslať spolu 
so súťažnými kupónmi, adre-
sou a tel. kontaktom do redak-
cie ŠN, príp. vhodiť do schránky 
v termíne do 15.12.2013. Zo 
správnych odpovedí vyžrebu-
jeme 10 šťastných výhercov a 
ich mená zverejníme v posled-
nom tohtoročnom vianočnom 
čísle ŠN, vo štvrtok 19.12.2013. 
Prajeme vám veľa šťastia!

3. kolo
Súťažná otázka:
Kto je autorom slávneho štiav-
nického Betlehemu?

Kupón č.3
Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Už v septembri sa stretli 
zástupcovia štiavnických 
bežkárov, oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Región 
Štiavnica a Salamandra Resort, 
aby sa dohodli na spoločnej 
údržbe zimných bežkárskych 
tratí v Štiavnických vrchoch. 

Skupina bežkárov prišla so záme-

rom upraviť trasy medzi Červenou 
studňou a zjazdovkou Salamandra 
Resort nielen pre klasický štýl, ale 
aj pre voľný štýl, tzv. korčuľovanie. 
K dnešnému dňu sa blížia práce ku 
koncu. Trasy vedúce po Dolnohod-
rušskom a Hornohodrušskom jar-
ku a náučnom chodníku Geopar-
ku sú prepojené tromi spojkami, 
odvodnené a rozšírené na 4 metre, 

aby sa dali mechanicky upravovať, 
aby sa zmestila klasická stopa, plo-
cha na „korčuľovanie“ aj chodník 
pre peších turistov. Bežkári spra-
vili kusisko roboty: nielenže strávi-
li prakticky každý víkend prácou na 
trasách a zháňaním materiálu, ale 
stihli aj založiť občianske združenie 
Červená studňa a z vlastných peňa-
zí kúpiť štvorkolku, 

Vitajte bežkári na Štiavnicku  

http://kino.banskastiavnica.sk

Lístky do kina si 

už môžete kúpiť 

cez internet

•3.str.
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

V piatok 6.12. sa na Námestí sv. Trojice stretli Mikulášovia.
  foto M. Kríž

9.12.

Obnovme si svoj dom 2014

Názov stavby/
Adresa

Zaužíva-
ný názov

Popis prác Požadova-
ná dotácia 
(eur)

Meštiansky dom, 
Námestie sv. Tro-
jice č.3

Rubigall Dokončovacie práce na 
1.NP, pre sprístupnenie 
knižnice a zrekonštru-
ovaného podkrovného 
priestoru

142 460,-

Meštiansky dom, 
Sládkovičova ul. 
č.1

B e l h a -
z y o v s k ý 
dom

Oprava ohradného múru, 
oprava strešných žľabov a 
vypracovanie posúdenia 
zavĺhania

19 000,-

Kostol, 
Hella J.K ul. č.1

F r a u e n -
berg

Oprava ohradného múru 13 770,-

Radnica, 
Radničné nám. 
č.1

K aplnka 
sv. Anny

Vypracovanie architekto-
nickej štúdie úprav inte-
riéru miestností na zákla-
de rozhodnutia KPÚ

1 900,-

Meštiansky dom, 
Kammerhofská 
ul. č.1

KASS Oprava poškodených čas-
tí fasády, oprava streš-
ných žľabov  a sanácia 
vlhkosti (severná strana)

34 100,-

I tento rok sa Mesto Banská Štiavni-
ca uchádzalo o poskytnutie dotácie 
z grantového systému Ministerstva 
kultúry SR. Dotácia bola žiadaná z 
programu Obnovme si svoj dom, 
ktorý je určený na podporu projek-
tov obnovy a reštaurovania kultúr-
nych pamiatok zapísaných v Ústred-
nom zozname pamiatkového fondu 
SR a ktoré sa súčasne nachádzajú v 
lokalitách UNESCO. Výzva na ten-
to príspevok bola zverejnená začiat-

kom októbra tohto roka. Termín 
uzávierky bol 2. decembra. Jednou 
z podmienok poskytnutia dotácie je 
minimálne 5%-né spolufinancova-
nie z celkového rozpočtu projektu. 
Program Obnovme si svoj dom je 
rozdelený na ďalších 5 podprogra-
mov. Mesto žiadalo na podprogram 
s označením: 1.2 Obnova kultúr-
nych pamiatok v lokalitách sveto-
vého kultúrneho dedičstva na tieto 
objekty:  Marek Ruščák

Uskutočnila sa gremiálna pora- �
da zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ. 
Účasť na zasadnutí Ekonomic- �
kej komisie pri MsZ.  
10.12.
Účasť na pracovnom seminári  �
„Monitoring a manažment lo-
kalít svetového kultúrneho de-
dičstva“ v Spišskej Kapitule.  
11.12.
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici.  
12.12.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami spoločnosti TESCO. 
Posledná rozlúčka s občanom  �
nášho mesta p. Miroslavom 
Luptákom. 
Slávnostné prijatie bývalých  �
pracovníkov Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici na dôchodku.   
13.12.
Účasť na mimoriadnom Val- �
nom zhromaždení - Nemocnica 
Banská Štiavnica, a.s.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Účasť na slávnostnom stretnutí  �
pri príležitosti 20. výročia vzni-
ku spoločnosti SVETRO, s.r.o..   

Andrea Benediktyová

Mládež na Križovatke 
Dňa 7.12.2013 o 22.00 hod.  na 
základe vyhodnotenia kamero-
vého systému bolo zistené, že v 
Banskej Štiavnici na Križovatke  
v priestoroch autobusových za-
stávok sa zdržuje mládež, ktorá 
svojim správaním narúša verej-
ný poriadok a znečisťuje verejné 
priestranstvo. Príslušníci MsPo 
vykonali kontrolu osôb a zistili 
ich totožnosť. Išlo o osoby, ktoré 
čakali na odvoz. Vec bola riešená 
v zmysle priestupkového záko-
na a miesto bolo vyčistené. Prí-
slušníci MsPo zotrvali na mieste 
až do odchodu osôb. K ďalšiemu 
porušovaniu zákona už nedochá-
dzalo.     
Čierne skládky
Dňa 9.12.2013 a 10.12.2013 
hliadka MsPo počas výkonu 
hliadkovej služby na sídlisku 
Drieňová zistila, že na Ul. L. Svo-
bodu a Ul. energetikov sa nachá-
dzajú skládky  použitého staveb-
ného materiálu. Príslušníci MsPo 
vykonali v daných prípadoch ob-
jasňovanie, v priebehu ktorého 
zistili pôvodcov  uvedeného od-
padu. Osoby boli riešené v zmys-
le priestupkového zákona a boli 
poučené o spôsobe nakladania s 
komunálnymi odpadmi, drobný-
mi stavebnými  odpadmi a elek-
troodpadmi z domácnosti na 
území mesta Banská Štiavnica 
v zmysle  VZN č. 4/2013 a tak-
tiež  boli poučené v zmysle  VZN 
č. 4/2011 o čistote mesta  a verej-
nom poriadku. Pôvodcovia odpa-
du si zabezpečili  odvoz na  vlast-
né náklady.      
Otvorenie nocľahárne pre 
bezdomovcov
Mestská polícia oznamuje, že od 
2.12.2013 v meste Banská Štiav-
nica je k dispozícii nocľaháreň 
pre bezdomovcov, ktorá sa na-
chádza na rovnakom mieste ako 
v roku 2012 a to v objekte mest-
skej plavárne (zo zadnej strany). 
Režim v danej nocľahárni sa riadi 
schváleným ubytovacím poriad-
kom pre nocľaháreň. Nocľahá-
reň je v prevádzke od 19:00 hod. 
do 08.00 hod.. Osobitne upozor-
ňujeme, že pobyt v nocľahárni 
nebude poskytnutý  osobe pod 
vplyvom alkoholu.   Kontrolu do-
držiavania ubytovacieho poriad-
ku vykonávajú príslušníci MsPo.  

Vladimír Kratoš

Oslávme 
Vianoce spolu

Dňa 19.12.2013 o 15:00 ho-
dine vás v tento predsviatočný 
čas, srdečne pozývame do Kul-
túrneho centra, na vianočný kon-
cert. Predstavia sa vám malí aj 
veľkí umelci z nášho mesta. Stret-
nite sa so svojimi známymi a vy-
chutnajte si s nimi blížiaci sa čas 
pohody a lásky. Garantom podu-
jatia je pani primátorka Mgr.Na-
dežda Babiaková.

Stretnutie s Mikulášom
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Ako pre Štiavnic-
ké noviny prezradil hovorca Pen-
ty Martin Danko „našim cieľom 
je zvyšovať kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
regionálnej nemocničnej siete. Z 
toho dôvodu určite nepredpokladá-
me a ani neplánujeme, že by úroveň 
poskytovaných služieb mala kles-
núť, naopak, očakávame postupné 
zlepšovanie ako podmienok pre pa-
cientov, tak aj pre personál. Ruše-

nie jednotlivých oddelení nepred-
pokladáme.“ Na našu otázku, či má 
spoločnosť pripravené nejaké roz-
vojové plány pre našu nemocnicu 
hovorca odpovedal: „Na túto otáz-
ku bude vedieť odpovedať manaž-
ment našej siete Svet zdravia po-
tom, ako sa staneme právoplatným 
akcionárom. Z pohľadu roku 2014 
plánujeme v nemocnici naplniť ob-
chodno-investičný plán, ktorý pri-
pravil jej súčasný manažment. V 

rámci všetkých troch nemocníc sa 
budeme snažiť o postupnú integ-
ráciu nemedicínskych činností, ako 
je nákup, kontroling, IT, finančný 
manažment s cieľom umožniť aj 
novým trom nemocniciam, aby po-
zitívne ťažili z väčšej nákupnej sily 
celej siete a z úspor, ktoré takto do-
siahneme.“

Tejto téme sa budeme v Štiavnic-
kých novinách venovať aj v budúc-
nosti. ŠN

novInky

Čriepok

•1.str.

6. – 7.12. 2013 sa na Námestí sv. 
Trojice uskutočnil nultý ročník 
podujatia Mikulášsky jarmok.

 Cieľom akcie bolo ponúknuť do-
mácim ďalšiu z možností, prečo as-
poň na pár hodín zavítať do centra 
mesta a stráviť tam príjemný čas.

Už úvod akcie v čase príprav na-
značil, že Mikuláš nedonesie len 
jarmok, ale aj zmenu počasia. Vie-
tor i sneh znemožňovali prípravu 
stánkov, no nakoniec okolo obe-
da sa na svoje miesta umiestnilo 
takmer 20 vybraných účastníkov, 
ktorý prezentovali kvalitné vý-
robky, vhodné nielen ako darček 
pod vianočný stromček. Kultúrny 
program tvorili vystúpenia miest-
nych – Sitňanka, ZUŠ, Sitňa, Štiav-
ničan a Podhorčan spríjemňovali 
náladu, pokiaľ to išlo. V prvý deň 
sa najviac očakával príchod Miku-
láša. Ten nakoniec dorazil aj s hrô-
zostrašným čertom, pri ktorom 
mnohé deti mali slzičky na kra-
jíčku. Nakoniec však všetko dob-
re dopadlo, každé z detí dostalo 
od Mikuláša maškrtu a spoločne s 
ním a primátorkou mesta rozsvie-
tili vianočný stromček na námes-

tí. K nemu v tomto roku pribudol 
aj malý betlehem, ktorý pripomí-
na podstatu Vianoc – narodenie 
Ježiška. Za jeho prípravu patrí veľ-
ké poďakovanie Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb (obzvlášť 
M. Osvaldovi) a SPŠ S. Mikovíniho 
(obzvlášť I.Slovenčákovi).

Sobota bola pre podujatie kritic-
ká. Štiavnica sa stala obeťou men-
šej kalamity, čo sa prejavilo aj na 
účasti predajcov i návštevníkov. 
Akcia tak musela byť predčasne 

ukončená, čo však nemení nič na 
tom, že mnoho ľudí si z nej odnies-
lo príjemný pocit. 

Naše poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí na podujatie zavítali ako náv-
števníci, či predajcovia, vystupu-
júcim, obom spomenutým školám 
na čele s ich riaditeľmi, všetkým 
pomocníkom, vedeniu mesta, ko-
legom z oddelenia kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie a OOCR 
Región Štiavnica, za podporu pod-
ujatia.  RM

Nultý Mikulášsky jarmok zasypal sneh

ktorá sa bude použí-
vať nielen na údržbu stopy, ale aj 
na údržbu tratí pre horskú cyklis-
tiku v letnej sezóne. Za priazni-
vých snehových podmienok bude 
pre voľný a klasický štýl strojom 
udržiavaných asi 12 km trás vhod-
ných pre začiatočníkov aj pokroči-
lých bežkárov. Trasy bude udržia-
vať o.z. Červená studňa, Región 
Štiavnica zafinancuje „žehličku“ 
na stopu, pohonné hmoty na 

údržbu a postará sa o zviditeľne-
nie štiavnických bežkárskych trás 
a lyžiarske stredisko Salamandra 
Resort v prípade potreby poskytne 
skúter. Táto spoločná aktivita po-
môže nielen miestnym bežkárom, 
ale po zabehnutí prispeje aj k ďal-
šiemu rozvoju turizmu v regióne.
Mapku trás a aktuálne informácie o 
stave trás nájdete na www.nabezky.
sk/stiavnicke-vrchy a www.bezkar.
sk. Igor Kuhn

Privítanie Mikuláša na Námestí sv. Trojice foto Lubo Lužina

Vitajte bežkári na Štiavnicku  
•1.str.

„Už sa nemusíte hádať, či vás 
ošetrí doktorka hentá, či hentá, 
od Nového roka vás bude mať na 
starosti Penta.“

Matej Buška

Vianočný 
koncert

Základná umelecká škola v 
Banskej Štiavnici vás srdečne 
pozýva na koncert Požehnané 
Vianoce v tónoch hudby žiakov 
a učiteľov ZUŠ, ktorý sa usku-
toční dňa 18.12.2013 o 16:30 
hod. vo Farskom kostole (Nane-
bovzatia Panny Márie). 

Tešíme sa na vašu návštevu!

Mesto Banská Štiavnica ozna-
muje, že do 30.12.2013 je ter-
mín pre podávanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie pre rok 2014.
V zmysle Všeobecného záväz-
ného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č.3/2013 o poskytova-
ní dotácií z rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica, je potrebné žia-
dosť podať písomnou formou 
na predpísanom tlačive, ktoré 
nájdete na stránke mesta www.
banskastiavnica.sk, alebo pria-
mo v Klientskom centre.
Žiadosť o poskytnutie finanč-
ného príspevku musí obsahovať 
povinné prílohy 
- stručný popis pripravovanej 
aktivity a jej cieľ
- účel použitia príspevku
- rozpočet akcie, projektu
- ďalej všetky náležitosti pod-
ľa § 
č. 6, VZN č. 3/2013.

Ing. Ivana Ondrejmišková
prednostka MsÚ

Podávanie
žiadostí 
o poskytnutie 
finančných 
prostriedkov pre 
rok 2014

Nový prevádzkovateľ nemocnice
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Dňa 28.11.2013 sa uskutočnilo v 
historickej aule Strednej prie-
myselnej školy S. Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici 22. valné 
zhromaždenie Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho 
spolku, ktorého sa zúčastnilo 
46 členov. 

Správa o činnosti za rok 2013, 
ktorú predniesol jeho predseda Ing. 
Richard Kaňa, obsahovala aj nasle-
dovné informácie. V priebehu roka 
spolok zorganizoval viacero spolo-
čenských podujatí, 21. reprezentač-
ný banícky ples v Hoteli Grand-Ma-
tej, 9. ročník Náckova Štiavnica, 16. 
Náckov štiavnický pochod, viaceré 
šachtágy, medzi ktorými domino-
vali slávnostný šachtág Salaman-
der 2013. Účastníkov potešila aj in-
formácia o vydaní ďalšej publikácie  
„Hodušské hlbiny – podzemný svet 
baníkov“ s podporou Slovenskej 
banskej, s.r.o., Hodruša – Hámre. 
Pokračovalo sa aj v prácach na obno-
ve banských technických pamiatok, 
opravil sa portál Kornberg dedičnej 
štôlne, sprístupnil sa portál štôlne 
Šmintorín v Banskej Štiavnici, po-
kračovalo sa s prácami na sprístup-
není štôlne Felix na Štiavnických 
Baniach, obnovil sa portál štôlne 
Brenner – Trojkráľová a portál štôl-
ne Birnbaum v Hodruši-Hámroch. 
Uvedené práce boli vykonané s pod-
porou nasledovných subjektov: 
Rudných baní, š.p. B. Bystrica, EL-
GEO-Trading, s.r.o. Pezinok a OZ 
KERLING v Hodruši –Hámroch. Vý-
znamným počinom je začatie prác 

na obnove Taviarne bývalej Strie-
bornej huty v B. Štiavnici, na čom 
má hlavnú zásluhu Ing. Erik Som-
bathy. OZ KRUH B. Štiavnica po-
kračovalo v projekte „Glanzenberg 
– Staré mesto, obnova torzálnej ar-
chitektúry 1. etapa“  s podporou 
Mesta B. Štiavnica, Úradu práce so-
ciálnych vecí a rodiny v B. Štiavnici a 
Slovenského banského múzea, čím 
sa vykonal ďalší krok na revitalizácii 
daného územia pre účely turizmu. 
Potešila aj informácia o úspešnom 
pokračovaní dobývania zlato-strie-
borných rúd na Bani Rozália, ako aj 
informácia o príprave podkladov pre 
možnú budúcu renesanciu banskej 
činnosti zo strany Rudných baní v 
dobývacom priestore Banská Štiav-
nica. Mimoriadne potešila tiež in-
formácia o zavŕšení 8 - ročnej snahy 
o sochu štiavnického Nácka, kto-
rá je od októbra súčasťou štiavnic-
kého „trotuáru“. Na jej zhotovenie 
významným spôsobom prispeli aj 
banské organizácie a priaznivci ba-
níctva. V tomto roku sa pokračova-
lo aj v osadzovaní pamätných tabúľ 
významným dejateľom, Jozefovi 
Karolovi Hellovi, Krištofovi Traut-
gottovi Deliusovi a Dionýzovi Štú-
rovi. V rámci vzdelávacej  sekcie sa 
uskutočnili dve odborné prednášky 
a dve výjazdné zasadnutia, na Glan-
zenbergu a v Hute, lektormi boli 
Ing. Kaňa, Ing. Ivan, Dr. Labuda, J. 
Novotný a Ing. E. Sombathy. Počas 
podujatia odovzdal Dr. Andrej Sitár, 
predseda Baníckeho bratstva Her-
rengrund v Španej Doline, Ing. Ka-
ňovi vyznamenanie „Signum laudis 

Herrengrundi“ za jeho významný 
prínos na obnove a udržiavaní ba-
níckych tradícií na Slovensku. Ro-
kovanie pozdravila aj Mgr. Nadež-
da Babiaková, primátorka mesta. 
Účastníci zvolili nový 25 členný ria-
diaci výbor a predsedu, ktorým sa 
opäť stal Ing. Kaňa. Následne sa 
uskutočnil v jedálni školy slávnost-
ný šachtág. Jeho hlavnými funkcio-
nármi boli Ing. Durbák – prezídium, 
Ing. Urbánek – adlát, Ing. Ferenc – 
kontrárium, Ing. Karabelly – fuch-
smajor, M. Špunta – pivný dispečer 
a Mgr. Kružlic – kantor s prispením 
spevokolu Štiavničan. Do baníckeho 
stavu boli prijaté „skokom cez kožu“ 
tri osoby, Ing. Štefan Filip, Mgr. Bra-
nislav Séleš a Ľubomír Matkovič. V 
pivnom súboji zvíťazil študent SLŠ 
Martin Maloyer nad Ľubomírom 
Sásikom. 

Za spoluprácu a podporu ba-
níckeho spolku v tomto roku patrí 
osobitné poďakovanie Mestu Ban-
ská Štiavnica, Slovenskému ban-
skému múzeu, Štátnemu ústredné-
mu banskému archívu, Hlavnému 
banskému úradu, SPŠ S. Mikovíni-
ho, organizáciám: Slovenská ban-
ská, LN Trade, s.r.o. Banská Štiav-
nica, ENGAS, s.r.o. Nitra, Combin 
Banská Štiavnica, s.r.o. B. Štiavni-
ca, Rudné bane, ELGEO-Trading, 
SMZ, a.s. Jelšava, Bytová správa, 
s.r.o. B. Štiavnica, Slovenská baníc-
ka spoločnosť v B. Bystrici, Sloven-
ská banská komora, ako aj ďalším 
nemenovaným subjektom, ktoré 
akýmkoľvek spôsobom pomohli ba-
níckemu spolku.   Milan Durbák

Banícky spolok bilancoval

Presne v mikulášsky deň 6. de-
cembra do nášho zariadenia zaví-
tal Mikuláš aj so svojím pomoc-
níkom čertom. Cestu z ďalekého 
severu zvládli dobre, a tak v plnom 
nasadení a dobrej nálade sledova-
li zimné básne a vianočné pies-
ne v podaní našich klientov. Títo 
ich už od samého rána netrpezli-
vo očakávali. Mikuláš nás teda ani 
v tomto roku nesklamal. Priniesol 
nielen plný kôš darčekov, ale naj-
mä dobré a veselé slovo. Ďakuje-
me preto pánovi Miroslavovi Ky-
jovskému alias Mikulášovi, za jeho 
návštevu v našom zariadení a teší-
me sa na stretnutie opäť o rok.  

Andrea Kočalková

Mikulášske stretnutie v DSS pri SČK 

Kam v BŠ a okolí?
(12.12.-21.12.)
12.12. Jam Session 
Archanjel Caffe Bar, 20:00 
12./19.12. Vianočné tvorivé diel-
ne v Divnej pani. Zdobenie me-
dovníkov a vyrábanie ozdôbok na 
stromček, vstup 3 €, od 17:00
13.12. Lesné dobrodružstvo
Spoznaj prírodu inak. Ľukostrel-
ba a súťaž v hľadaní pokladu.. ZŠ 
J. Horáka, 14:00
13.-14.12. Štyavnycký vjanočný 
jarmok. Pia: 11:00-19:00, so: 9:00-
17:00. Nádvorie Kammerhofu
13.12. Živá Štiavnica
Stretnutie aktívnych ľudí, ktorých 
baví svet.. Zistite, čo robia a inšpi-
rujte sa! . Art Café, 17:00
13.12. Sexi Angels Night
Hrá DJ Lukasss a DJ Josh-Co. . 
Pražovňa, 21:00 
14.12. Svätoantonské vianočné 
trhy. Súťaž vo varení kapustnice 
10:00, Čaro zimy 11:00, Vyhod-
notenie súťaže 13:00, Vianočné 
popoludnie so živým betlehemom 
14:00. Svätý Anton 
14.12. Zraz hrdinov
S obľúbenými postavami splníte 
zábavné úlohy.  Hotel Grand Ma-
tej, 15:30  
14.12. Výstava fotografií: Šest-
násť koní
Vernisáž o 15:00. Výstava Vla-
dimíra  Nino Mulika potrvá do 
27.12. Trotuar Cafe 
14.12. Adventný koncert Ivany 
Mer. Kultúrne centrum, 19:00 
14.12. Koncert: Martin Valihora 
Trio Tour 2013
Juraj Griglák,  Eugen Vizváry, 
Martin Valihora. Kaviareň Divná 
pani, vstup: 10 €, 20:00
14.12. Koncert: Darkness Posi-
tive Quintet . Mladá jazzová for-
mácia. 
Archanjel Caffe Bar, 20:00
14.12. Koncert: Mišo Kaščák & 
Vydrapená bužírka punk system
Art Cafe, 20:30 
18.12. Vianoce pre zvieratká
Park vo Svätom Antone, od 9:30 
18.12. Vianočný koncert ZUŠ
Farský kostol, 16:30
18.12. Prezentácia knihy M. Eliá-
ša:  Zabudnutí hrdinovia protitu-
reckých bojov. Nový zámok, 10:30 
a 12:30, vstup: 1 €.   
19.12. Vianočný School Fair
Vianoce v škole – kaviareň, čajov-
ňa, gril, tombola, predajné stánky. 
Gymnáziu A. Kmeťa, 14:30-18:30
19.12. Oslávme Vianoce spolu
Kultúrne centrum, 15:00

Región Banská Štiavnica         
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Od 14.00 ožila škola sláv-
nostným čítaním mikulášskych 
príbehov žiakmi literárno-dra-
matického odboru a vianoč-
nými trhmi. 

Výtvarníci ponúkli vlastné dielka, 
zdobili chutné medovníčky a tvá-
re detí a  maľovali obrázky na sklo. 
Návštevníci si pochutnali na ka-
pustnici a deti ochutnali i vianoč-
ný punč. Rodičom sa o 15.00  pred-
stavili najmenší tanečníci na ľudovú 
nôtu, o polhodinku neskôr už po-
zdravili sv. Mikuláša a jeho čertíkov-
ských  pomocníkov deti hudobného 
odboru týmto programom:  1. Noša 
pokladov (spev - zborík)/2.B. Cala-
tayud: Valse (gitara - N. Zorvano-
vá)/3. Nemecká pieseň (zobc.flauta 
– K. Grollmusová + p.uč. Kováro-
vá)/4. Vlaje fábor (spev - Pavol Cho-
van,  bicie - M. Chovan) 5. Sarauer: 
Etuda (klavír - Nikolas Slezák)/6. 
Číže si šuhajko (spev - Barborka Ha-
talová)/7. M. Giuliani: Allegro (gita-
ra - Lucia Ivaničová)/8. Vian. koleda: 
Do hory, do lesa (spev - Matúš Sásik,  
klavír -  p.uč. Weisová)/9. Vian. Ko-
leda: Narodil sa Kristus Pán  (husle - 
Paťko Hrnčiar, klavír  - p. uč. M. Já-
nošík, kontrabas - p. uč. M.Timko, 

gitara - p. uč. P. Kružlic, 
husle - p. uč. Marián Kr-
náčik)/10. Vian.koleda: 
Ježiško maličký (spev 
- L.Doletinová , klavír - 
uč. Chovanová)/11.Sa-
rauer: Ujo Vávra (klavír 
- Lea Hrnčiríková)/12.
Duettino (zobc.fl.- Da-
niel Stračina, p.uč. Ko-
várová)ú13.Rus.ľ.pieseň: 
Jedlička  (spev - V.Vlašičová, T. So-
vincová)/A.Kos-Anatolskij: Sánky 
(spev - K.Freigertová, J.Farbiaková, 
V.Vlašičová, T. Sovincová, M. Sásik, 
klavír - p.uč. Weisová)/13.Koleda: 
Vstávajte pastieri  (klavír - Ondrej 
Cánik)/14.Scénický tanec : Vianoč-
né bábiky  (žiačky tan. odboru Ž. Li-
šaníková, K. Hasbach,L. Mojičko-
vá, D. Kminiaková, N. Kružlicová, 
T. Jedličková)/15.Beye: Moderato 
(4-ruč.klavír -J.Balážová, D. Žem-
berová)/16.B.Felix: Sneží, Počtár 
(spev - K.Freigertová, J.Farbiaková, 
P.Uhnáková, M. Sásik/ zobc. Flau-
ta - p.uč. Kovárová)/17.Vian.kole-
da: Štedrý večer (spev - Nina Buzal-
ková, triangel - Anička Chovanová, 
klavír - p.uč. Chovanová)/18.Rolnič-
ky  (akordeón D.Lakoštíková, L. Mo-
jičková, husle B. Sombathyová a p. 

uč. Marián Krnáčik, klavír   p. uč. M. 
Jánošík,  kontrabas p. uč. M. Timko, 
gitara p. uč. P. Kružlic)/ 19.spirit-
uál: „Joshua“ (spev zborík, klavír 
p.uč. Chovanová).  Mikuláš každé-
ho účinkujúceho odmenil sladkou 
salónkou.
K zdarnému priebehu podujatia 
prispeli a za pomoc ďakujeme: Rade 
rodičov pri ZUŠ, reštaurácii BLACK 
M, potravinám p. Ernekovej,  pekár-
ni ANTON ANTOL (za kapustnicu 
a punč), Mestským lesom, menovi-
te našim Zuš-kárskym rodičom Ju-
rajovi Lulákovi a Ervínovi Kissovi za 
stromček a čečinu na výzdobu školy, 
pani Anne Chovanovej za perníčky a 
Ľubkovi Lužinovi za fotodokumen-
táciu,  pánovi Madarovi za prepoži-
čanie kostýmu pre Mikuláša a pá-
novi Marekovi Gregussovi za jeho 
stvárnenie. Irena Chovanová

Mikulášske popoludnie v ZUŠ
Kolobeh predvianočných akcií otvorila ZUŠ svojim  MIKULÁŠSKYM 
POPOLUDNÍM dňa 4. decembra 2013 

Deťom v preplnenom hľadisku 
pomohlo privolať zázračného 
deduška Divadlo HAAF so 
Zuzkou Haasovou.

6.decembra večer v hľadisku Diva-
dla Pivovaru ERB roztomilo džavo-
tali deťúrence v sprievode rodičov 
i starých rodičov a nevedeli sa doč-
kať, čo im najznámejší rozpráv-
kový deduško nadelí. Na pódiovej 
autobusovej zastávke sa zišli zvie-
ratká - oslík akordeonista, papagáj 
saxofonista, ježko gitarista a krás-
na žiarivá Hviezdička, ktorá pre-
zradila, že je do Mikuláša tajne za-
milovaná. Spoločne s deťmi sa ho 
pokúšali privolať pesničkami i tan-
com. Ale nebolo to vôbec jednodu-
ché. Ukázalo sa, že niektorí rodičia 
nespievali a netlieskali ako sa pat-
rí, preto ich Mikuláš nepočul a ne-

mohol nájsť. Napätie v divadle sa 
stupňovalo. Detičky premýšľali, 
spievali, dirigovali, tancovali, zvo-
lávali čarovnú formulku… A až keď 
si príchod Mikuláša prial z celého 
srdca úplne každý, podarilo sa. Pri-
šiel aj so strapatým čertom a veľ-
kým vrecom plným darčekov. Od-
vážnejšie deti vystúpili na pódium 
a ,,zaštebotali“ Mikulášovi svoje 
básničky priamo do uška, za čo ich 
pochválil a odmenil sladkým balíč-
kom. Nakoniec sa stretnutie zme-
nilo na  krásnu veselú oslavu, keď 
Hviezdička so zvieratkami, ale aj 
čertíkom, opustili pódium a poná-
hľali sa obdarovať aj ostatné deti. 
 Zuzana Haasová, známa aj ako 
Sonička zo seriálu Panelák, zís-
kavala prvé herecké skúsenos-
ti už ako šesťročná. Je sestrou 
rozprávkovej Bambuľky (Moni-

ky Haasovej). Mnohí si pamä-
táme jej účinkovanie so skupi-
nou Funny Fellows a neskôr s jej 
vlastnou kapelou The Susie Haas 
Band. V súčasnosti  je umeleckou 
riaditeľkou, herečkou, speváčkou 
a textárkou Divadla HAAF, ktoré 
príťažlivosťou živej hudby,  spe-
vu a dramatizácie dokáže zaujať 
divákov všetkých vekových ka-
tegórií, vo všakovakých priesto-
roch, s prvkami grotesky a klau-
niády, s dramatickým, tanečným, 
speváckym, a najmä hudobným 
žánrom. Zuzka Haasová je ako 
postava, ktorú stvárňuje vo svo-
jich predstaveniach: milá, láska-
vá,  plná nádeje a životného opti-
mizmu. Poriadny kusisko z neho 
nechala – spolu s hlasivkami – 
aj na javisku Divadla Pivovaru 
ERB.  Janka Bernáthová

Mikulášsky autobus so Zuzkou Haasovou 
Radostné očakávanie príchodu Mikuláša sa po prvý raz odohralo aj 
v Divadle Pivovaru ERB v Banskej Štiavnici. 

Kolpašské 
vianočné trhy
7. decembra 2013 nasnežilo 
na objednávku, neutíchajúci  
vietor sa preháňal okolo 
Obecného úradu v Banskom 
Studenci. 

Ale ani nepriazeň počasia neod-
radila  návštevníkov  rozsahom 
malého, ale srdcom veľkého pod-
ujatia. Naším zámerom bolo pre-
zentovať šikovné ruky Kolpašanov 
rodených i prisťahovaných. Mohli 
ste si kúpiť tradičné oblátky, vare-
né vínko či detský punč a vianočné 
dekorácie . Drevené hrable, brezo-
vé metly a výrobky z dreva išli tiež 
na odbyt. Nechýbal med, medov-
níčky, pagáče a iné dobroty , kto-
ré ponúkali „ diovke krojovanje „. 
Sprievodný program  bol veľkým 
magnetom pre príbuzných detí, 
ktoré ho niekoľko týždňov pocti-
vo nacvičovali. Dojímavý živý bet-
lehem , vianočné koledy, veselý 
tanec okolo sánok, harmonika a 
spev Martina Kminiaka  predchá-
dzali  zlatému klincu popoludnia – 
príchodu Mikuláša na skutočnom 
koči s obrovským košom balíčkov. 
A deti si svoje balíčky zaslúžili.  
Precítene recitovali, spievali a tie 
menšie sa aj nefalšovane báli čer-
ta. Tento rok sa anjel kdesi zatúlal, 
asi mal dôležité poslanie inde.  
 Chceli by sme sa poďakovať or-
ganizátorom , účinkujúcim a ich 
rodičom za podporu a prípravu 
programu. Všetkým obetavým 
ženám, ktoré  napiekli  vynikajú-
ce štrúdle , kysnuté koláče a pagá-
če . Prosto všetkým, ktorí nezištne  
priložili ruku a pomohli. Ďakuje-
me aj predávajúcim, ktorí aj v ne-
čase prišli a spestrili naše minitr-
hy. Takže , o rok dovidenia!!! 

Beata Chrienová

Tradície 
nevymierajú
Občianske združenie Teplá-Ža-
kýl – organizátor folklórneho po-
poludnia v rámci Banskoštiav-
nického Mikulášskeho jarmoku, 
by sa touto cestou chcel čo naj-
srdečnejšie poďakovať všetkým 
divákom za ich priazeň, organi-
zátorom za poskytnutý priestor 
a mestu Banská Štiavnica za fi-
nančnú podporu.

OZ Teplá-Žakýl
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Nedávno sa konal krst nového 
CD pod názvom „Bez šance“ 
Banskoštiavničana Václava 
Šimka, prezývaného v 
hudobnej branži „WUASHICA“. 
Postrehli sme už aj jeho nový 
videoklip na internete. 

Preto sme sa ho na jeho hudbu, 
tvorbu a život opýtali.
1. Čo ťa priviedlo k hudbe, od 
kedy sa jej venuješ?
„Pochádzam z Banskej Štiavnice, 
študoval som na Združenej stred-
nej škole obchodu a služieb odbor 
kuchár-čašník (hostinský), v kto-
rom momentálne aj pracujem. K 
hudbe ma priviedlo slabé rodinné 
zázemie. Ako malý chalan som sa 
túlal po Štiavnici s partiou chala-
nov. Bral som to ako únik z domu 
pred rodinnými problémami. Zá-
kladný impulz k hudbe bol už v 8. 
triede na Základnej škole v B.Š., 
kde k nám prišiel do triedy nový 
spolužiak zo sídliska Drieňová 
a ten mi ukázal hip-hopovú kul-
túru. Chvíľu som tancoval bre-
ak dance v Centre voľného času 
na Križovatke spolu so svojimi 
spolužiakmi. Počúval som hud-
bu, tancoval a v 15. rokoch nastal 
zlom. Postupne som sa zoznamo-
val s freestylom a skúšal som be-
atbox vo svojom voľnom čase. 
Začal som chodiť na freestylové 
party po Slovensku, neskôr som 
sa zúčastňoval rôznych podujatí 
a nakoniec som si začal sám písať 
texty. Aktívne som sa hudbe začal 
venovať až v 18-tich rokoch.“      
2. Zaregistrovali sme, že si krs-
til svoje prvé oficiálne CD s ná-
zvom „Bez šance“. S kým si na 
ňom spolupracoval, kde si ho 
nahrával a koľko má skladieb? 
„Nahrával som ho v Handlovej 
v nahrávacom štúdiu Good Fel-
taz s Jozefom Engererom, maji-
teľom štúdia. K nemu som sa do-
stal vďaka majstrovi odborného 
výcviku na škole, kde som štu-
doval, Michalovi Sekerešovi. Na 
CD je 15 skladieb, sú to väčšinou 
skladby motivované Štiavnicou, 
moje výpovede a zážitky zo Štiav-
nice. Na niektoré skladby som si 
prizval aj hostí  napr. štiavnické-
ho rapera Rusta, Sloda z Banskej 

Bystrice, s ktorým som nahrával 
aj prvé demo a Skaza z Kremnice, 
kamoša, s ktorým som nahrával 
aj prvé skladby.“
3. Kde sa konal krst CD, kto ho 
krstil, kde si ho môžu fanúšiko-
via kúpiť, koľko stojí a plánu-
ješ aj jeho promotion?
„Krst CD sa konal v Pražovni 
1.novembra a krstnými rodičmi 
boli Banskoštiavničanka  Zdenka 
Predná a Delik. Krstu sa zúčast-
nilo cca 400 ľudí. CD fanúšiko-
via získajú osobne u mňa, môžu 
ma kontaktovať na facebooku, 
cena je 5,-Eur. Som len na začiat-
ku v hudbe, a preto som otvorený 
všetkým možnostiam spoluprá-
ce. V prípade, že sa niekomu môj 
hudobný štýl páči a chcel by ma 
osloviť a kontaktovať, všetky po-
trebné informácie o mojej tvorbe 
nájde na www.facebook.com/wu-
ashicaofficialpage.“
4.K tomuto CD si natočil aj vi-
deoklip, kde sa natáčal, k akej 
skladbe?
„Je to videoklip ku skladbe „Chcem 
sa predstaviť“. Natáčal ho Maťko 
Kopál z Fourstudia, je to už dru-
hý klip v spolupráci s ním. Natá-
čali sme ho v Banskej Štiavnici na 
Zvonovej ul.,  Ul. A.Kmeťa, Strie-
bornej ul., pod mostom na Ul. 1. 
mája a v interiéroch Meštianskej 
krčmy. Je to klip o mne a vystu-
puje v ňom aj môj kamoš Majky.
5.Aké sú tvoje plány do budúc-
nosti?
„Momentálne pracujem na ďal-
šom CD spolu s Rustom, ktorý by 

mal vyjsť budúci rok v lete. Druhé 
CD by malo osloviť všetky vekové 
kategórie, od mladých až po star-
ších ľudí. Hudba je zatiaľ pre mňa 
hobby. Človek, si v živote musí 
nájsť niečo, čo ho napĺňa, a preto 
by som chcel touto hudbou oslo-
viť široké okolie a odkázať mla-
dým ľuďom v Štiavnici, že ak majú 
svojich „démonov“, ktorí ich ťa-
hajú na samé dno, tak ako kedysi 
mňa, treba sa im vzoprieť a zmys-
luplne žiť, využívať svoj voľný čas 
a neustále pracovať na sebe.“
6. Komu sa chceš poďakovať?
„Touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať svojej rodine za podpo-
ru, Fourstudiu - Maťovi Kopálo-
vi, Jozefovi Engererovi, Rustovi, 
Skazovi, Slodovi a všetkým svo-
jim kamošom a kamoškám, kto-
rí ma podporujú, behajú so mnou 
po vonku, chodia na koncerty a 
Nikolke, ktorá mi pomáha.“ 
Vašovi prajeme na hudobnej ceste 
a v jeho živote veľa úspechov. 
Za rozhovor poďakoval 

 Michal Kríž

Hudba mi zmenila život... 
„zo samého dna až k hudbe“
Prinášame vám rozhovor s mladým štiavnickým raperom Vašom Šimkom

Krst nového CD Bez šance  foto Marián Holub

Mikuláš 
v Kerlingu
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Ich 

predzvesťou je aj sviatok Sv. Mikulá-
ša. Členovia Klubu dôchodcov v Šte-
fultove ho oslávili v hoteli Kerling vo 
štvrtok 5. decembra. Na začiatok sa 
prítomným prihovorila vedúca Klu-
bu dôchodcov pani Ružena Dobro-
vodská. Prítomní členovia si potom 
pripomenuli zosnulého člena Jaro-
slava Turzíka a uctili si jeho pamiat-
ku minútou ticha. Kronikárka klubu 
Blažena Mýttová predniesla sláv-
nostný príhovor. S vlastnou tvor-
bou vystúpili Milan Štencl a Jozefa 
Pšenicová. Členovia boli obdarova-
ní sladkými darčekmi. Potom na-
sledoval slávnostný obed a po ňom 
si členky a členovia Klubu posede-
li pri spoločne zaspievaných pies-
ňach a družnom rozhovore. Záve-
rom chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili o zdarný priebeh 
tejto akcie a v neposlednom rade 
aj pracovníkom hotela Kerling za 
príjemnú atmosféru a vzornú ob-
sluhu.                             Milan Štencl

Tanečná zábava
ImPresso café „Zelený dom“ na 
sídlisku Drieňová vás 21.12.2013 
od 20:00 hod. srdečne pozýva na 
Tanečnú zábavu. Do tanca vám 
bude hrať cigánska kapela Bartoš 
„Šukovci“. Vstupné: 1,-€. Rezer-
vácie na tel.č.: 0944 379 501 alebo 
priamo v bare. Tešíme sa na vás! 

Mestská knižnica 
sa nachádza v náhradných priesto-
roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová až do odvolania. 
Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok    : 8.30- 15.00
Streda     : 8.30-  17.00
Štvrtok   : nestránkový deň
Piatok    :  9.00- 16.30
Nové číslo telefónu: 045/2909035, 
e-mailová adresa: kniznica@ban-
skastiavnica.sk 

Stromčeková 
slávnosť
Učitelia a žiaci Základnej školy Jo-
zefa Horáka vás srdečne pozývajú 
na Stromčekovú slávnosť, ktorá sa 
uskutoční 17. decembra 2013 o 
15:15 v priestoroch telocvične Zá-
kladnej školy Jozefa Horáka. 

Tešíme sa na vašu účasť!
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka 
„Ako slnko za-
padá a tmou 
sa zaplavujú 
zore, tak rých-
lo prišiel voj 
koniec. Ná-
hle bez rozlúčky. A nám ostal 
na teba iba čas snenia a spo-
mínania.“  Dňa 11.12.2013 
uplynie 5 rokov, čo nás 
opustil vo veku nedožitých 
66 rokov Ladislav Čapr-
nda. S úctou a láskou si 
naňho spomína manželka 
Mária, dcéra Danka, vnuk 
Michal a ostatná rodina.

Spomienka 
„Potichu tr-
pel, pokoj-
ne a tíško 
odišiel, ako 
schádza deň 
a v našich srdciach zostáva 
zármutok a spomienka len.“
 Dňa 16.12.2013 si spo-
míname smutné 1.výročie 
smrti nášho milované-
ho syna Romana Labudu, 
ktorý nás po ťažkej choro-
be v 43.roku života navždy 
opustil. S láskou, úctou a 
vďakou si na neho v mod-
litbách spomínajú rodičia a 
sestra Andrea s rodinou.

Vynálezca vodostľpcového stroja
Profesor J.Schitko riešil aj 
ďalšie aktuálne problémy 
banskej prevádzky. 

V roku 1817 sa zaoberal rekonštruk-
ciou hrádze vodnej nádrže v Novej 
Bani, ktorá prepúšťala vodu. V roku 
1818 posudzoval model čerpacieho 
piesta z dubového dreva bez koženého 
tesnenia, ktorý navrhol banský radca 
Augustín Wüst z Mosta na Ostrove. V 
roku 1819 bol na čele komisie, ktorá 
vykonávala skúšky s reaktívnym čer-
pacím strojom, ktorý v roku 1816 po-
stavil v šachte Michal v Hodruši stroj-
ný majster Jozef Chenot. V roku 1824 
v Španej Doline skúmal okolnosti tý-
kajúce sa zabezpečenia čerpania ban-
ských vôd inou energiou ako vod-
nou. J.Schitko navrhol na čerpanie 
vody použiť v tom čase najmodernej-
šie strojné zariadenie -  parný stroj. V 

roku 1826 J.Schitko navrhol a vyskú-
šal nový typ olejovej lampy pre sviete-
nie v baniach. V roku 1827 sa zaobe-
ral čerpaním vody v šachte Siglisberg 
v Štiavnických Baniach v súvislosti s 
razením Voznickej dedičnej štôlne. I v 
tomto prípade J. Schitko na čerpanie 
vody presadzoval parný čerpací stroj. 
V roku 1829 sa zaoberal odvádzaním 
nedýchateľných plynov, ktoré sa ob-
javili v banskom závode Nová štôlňa 
Anton vo Vyhniach. Pred rokom 1829 
sa pretrhla hrádza vodnej nádrže 
Klinger v Banskej Štiavnici. Preto ju v 
rokoch 1829 – 1833 rozobrali a mate-
riál použili na výstavbu novej hrádze 
nádrže, nižšie v údolí. Návrh na novú 
hrádzu vypracoval profesor J. Schitko. 
V roku 1831 J. Schitko navrhol posta-
viť pre pohon dúchadla v Hornej alebo 
Olovenej hute v Banskej Štiavnici par-
ný stroj. Významná bola aj Schitkova 

publikačná činnosť. Išlo o samostatnú 
dvojzväzkovú prácu: „Príspevky k ba-
níctvu, najmä k výučbe banských stro-
jov“ (r.1833) a „Vodnostĺpcové stroje“ 
(r.1834).
Profesor J. Schitko za svoju prá-
cu dostal od nadriadených orgánov 
niekoľko pochvál a poctený bol aj 
čestnými funkciami. Plodný Schit-
kov život ukončila zákerná cho-
roba. Zomrel 24.novembra 1833 
na obrnu. Od jeho úmrtia v tom-
to roku uplynulo 180 rokov. U pro-
fesora Jozefa Schitku sa teoretické 
vyučovanie na Akadémii, ktoré bolo 
na veľmi vysokej úrovni, úzko spá-
jalo s praktickou pomocou baníc-
tvu - riešením náročných banských 
technických problémov, čo bolo jed-
nou z najväčších predností Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici. 

Eugen Kladivík

Jozef Schitko (2.časť)

V ďalšej etape sa pod vedením 
M.K.Hella prikročilo k inten-
zívnej výstavbe nových 
vodných nádrží, aby sa mohli 
vo zvýšenej miere využívať 
vodné čerpacie kolesá.

 V rokoch 1712 – 1715 M.K.Hell vie-
dol výstavbu Veľkej vindšachtskej ná-
drže a v roku 1718 zvyšovanie hrá-
dzí Evička a Spodnej vindšachtskej 
nádrže. V roku 1713 M.K.Hell na-
vrhol zvýšenie práve budovanej Veľ-
kej vindšachtskej nádrže o 5 m, čím 
sa mal jej obsah zväčšiť päťnásobne. 
Okrem toho v roku 1713 vypracoval aj 
návrh na  postavenie štyroch vodných 
čerpacích kolies na šachtách Karol, 
Leopold, Magdaléna a Špitaler v Štiav-
nických Baniach, ktoré mali nahradiť 
5 čerpacích konských gápľov. Na zá-
klade tohto návrhu a v nadväznosti 
na vyššie množstvo vody naakumulo-
vané vo vodných nádržiach M.K.Hell 
v roku 1716 postavil a 1. mája 1717 
uviedol do prevádzky pod odvalom 
šachty Karol vodné koleso, od ktoré-
ho viedol kývavý pákový prevod k čer-
padlám v tejto šachte a v roku 1720 
namontoval na šachte Leopold  do-
konca 2 čerpacie kolesá, ktoré uviedol 
do chodu v roku 1721. V roku 1713 
M.K.Hell vylepšil aj dovtedajší spôsob 
konštrukcie a odlievania kľukových 

hriadeľov, ktoré tvorili veľmi dôležitú 
súčasť čerpacích zariadení a často sa 
lámali. V roku 1718 M.K.Hell postavil 
nad šachtou Karol v Štiavnických Ba-
niach čerpacie zariadenie s piestový-
mi čerpadlami, ktoré bolo možné po-
háňať vodou alebo koňmi. Išlo o veľmi 
progresívne riešenie, pretože kombi-
novalo lacnejšiu, ale ešte nie vždy dosť 
istú vodnú energiu, s drahšou, ale po-
merne stálou zvieracou silou. V roku 
1728 boli v prevádzke až štyri čerpa-
cie zariadenia poháňané koňmi ale-
bo vodnými kolesami – dve na šachte 
Karol a dve na šachte Leopold v Štiav-
nických Baniach. M.K.Hell sa snažil aj 
o vylepšenie piestových čerpadiel na-
hradením zdvíhacích čerpadiel tlako-
vými čerpadlami, ktoré skúšal už v 
roku 1695 a namontoval ich aj v roku 
1718  pri čerpacom zariadení nad 
šachtou Karol. Tlakové piestové čer-
padlá sa v tom čase ešte neujali, ale v 
2. polovici 18.storočia sa už  bežne po-
užívali. M.K.Hell ich presadzovaním 
teda predbehol svoju dobu. V ďalšom 
období M.K.Hell okrem svojich pra-
covných povinností pomáhal i svojmu 
synovi Jozefovi Karolovi Hellovi, kto-
rý tiež začal pracovať v oblasti čerpa-
nia banských vôd. (300. výročie jeho 
narodenia sme si pripomenuli v máji 
tohto roku). M.K.Hell synovi pomá-
hal pri dotváraní konštrukcie vahad-

lového čerpacieho stroja. Okrem toho 
sa už v roku 1737 zaoberal aj vod-
nostĺpcovým čerpacím strojom, ktorý  
v roku 1749  J.K.Hell prvýkrát v ban-
skoštiavnickom revíre postavil v šach-
te Leopold v Štiavnických Baniach.
M.K.Hell umrel 4. novembra 1743. 
Jeho manželka dostala po ňom pen-
ziu 3 zlaté týždenne. V tomto  roku  
od jeho narodenia uplynulo 360 ro-
kov a úmrtia 270 rokov. Matej Kor-
nel Hell pôsobil v banskej prevádzke v 
čase, keď tradičné čerpacie zariadenia 
poháňané zvieracou a ľudskou silou 
svojou výkonnosťou a neúmernými 
finančnými nákladmi prestali pre čer-
panie banských vôd v banskoštiavnic-
kom rudnom revíre vyhovovať. Pre-
to stavbou nových väčších vodných 
nádrží realizoval prechod k vodným 
čerpacím kolesám, často aj s  kývavý-
mi pákovými prevodmi ku piestovým 
čerpadlám, na ktorých výstavbe sa 
tiež významnou mierou podieľal. Jeho 
syn J.K.Hell zase uskutočnil prechod 
k úplne novým moderným typom 
čerpacích zariadení poháňaným vo-
dou, najmä k vodnostĺpcovým čerpa-
cím zariadeniam, ktoré v tomto revíre 
dosiahli významné rozšírenie a výraz-
ne prispeli k tomu, že banskoštiavnic-
ké baníctvo patrilo v 18. storočí k naj-
modernejším v Európe.

Eugen Kladivík

Konštruktér čerpacích gápľov
Matej Kornel Hell (2.časť)

Poďakovanie  
Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať lekárom MUDr. Miro-
slavovi Saskovi, MUDr. Liborovi 
Bafrincovi a personálu z Chirur-
gického odd. nemocnice v Banskej 
Štiavnici za dôkladnú starostlivosť 
počas mojej hospitalizácie.

 Vďačná pacientka Šajmerová

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-
nica, prevádzka Mestské kúpe-
le – plaváreň, oznamuje obyvate-
ľom a návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že v dňoch 24.12.2013, 
25.12.2013, 26.12.2013, 
31.12.2013 a 1.1.2014 bude pre-
vádzka Mestské kúpele – plaváreň  
zatvorená. Slezáková Denisa
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Deniskina 
bábovka
Potrebujeme:
250 g polohrubej  múky
250 g kryštálového cukru
½ prášku do pečiva
4 vajcia
1 dcl oleja
1 dcl vody
1 dcl šľahačkovej smotany
Šťava a nastrúhaná kôra z poma-
ranča umytého v horúcej vode,-
kúsky marcipánu, orieškov, čoko-
lády 
Postup:
Cukor so žĺtkami vymiešame do 
penista, pridáme múku, prášok do 
pečiva, olej, vodu, šťavu a nastrú-
hanú kôru z pomaranča. Všetko 
spolu zmiešame, do cesta pridá-
me kúsky marcipánu, nasekané 
oriešky a čokoládu, nakoniec pri-
miešame vyšľahaný sneh z bielkov 
a ako poslednú vyšľahanú šľahač-
kovú smotanu. Čokoládu nenase-
kajte na veľmi malé kúsky, pretože 
sa v bábovke rozpustia. Bábovko-
vú formu vymastíme maslom a vy-
sypeme ju pomletými orechmi. Pe-
čieme vo vyhriatej rúre na 170ºC 
cca 50 minút (v závislosti od typu 
rúry). Bábovka je hotová vtedy, 
keď do nej pichneme špajdľou a 
cesto sa nelepí. Kúsky orieškov a 
čokolády môžeme nahradiť, alebo 
doplniť kúskami banánu, ľadovou 
čokoládou, sušenými brusnicami, 
prípadne inými ingredienciami 
podľa vlastnej chuti.   Dobrú chuť!

Henrich David Wilckens (1763 
– 1832) sa významne zapísal 
do dejín lesníckeho vysokého 
školstva.

Stal sa prvým profesorom Lesníc-
keho ústavu Baníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici a mal veľkú zásluhu na 
jeho odbornom budovaní. Narodil sa 
14. novembra1763 vo Wolfenbutteli 
pri Braunschweigu. Po ukončení gym-
názia študoval na Lekárskej fakulte v 
Helmstedte, na Baníckej akadémii vo 
Freibergu, na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte univerzity v Gottingene a les-
níctvo študoval súkromne. Na miesto 
profesora lesníctva na banskoštiav-
nickej akadémii v Banskej Štiavnici ho 
vybrala Dvorská komora v roku 1808 
z troch uchádzačov, ktorí boli do kon-
kurzu prihlásení. Ešte v tomto roku 
vypracoval prvý učebný plán Lesníc-
keho ústavu banskoštiavnickej akadé-
mie, ktorý pozostával zo štyroch zá-
kladných okruhov – všeobecný úvod 
do lesníctva, lesnícka veda, lesnícka 
technológia a lesnícke zákonodarstvo. 
Bol prvým, ktorý zahrnul do výučby 
taktiež poľovníctvo a rybárstvo. Prvú 
prednášku z lesníctva pre posluchá-
čov baníctva predniesol 12. februára 
1809, čím začala vysokoškolská výuč-
ba lesníctva na našom území. Okrem 
teoretickej výchovy kládol profesor 
Wilckens veľký dôraz aj na praktickú 
výchovu svojich poslucháčov. Preto už 
v roku 1809 zaviedol v okolí Sklených 
Teplíc a Repišťa praktické cvičenia, pri 
ktorých vykonávali rôzne lesnícke čin-
nosti a pokusy. V roku 1814 toto úze-
mie, ktoré dovtedy patrilo šášovské-
mu komorskému panstvu, dostal do 
správy Lesnícky ústav Baníckej aka-
démie a profesor Wilckens sa stal ria-
diteľom vzniknutého školského pole-

sia. Usiloval sa o aplikáciu poznatkov 
z prírodných vied v lesníctve, najmä 
pri obnove a hospodárskej úprave le-
sov. Ako poradca hlavného komorské-
ho grófa v Banskej Štiavnici mal znač-
ný vplyv na hospodárenie v lesoch. 
Odmietol biologicky neodôvodne-
né zásahy do porastov. V pestovateľ-
skej činnosti propagoval prirodzenú 
obnovu lesov systémom postupných 
clonových výrubov a vykonávanie 
prebierok. Zaoberal sa aj introduk-
ciou cudzokrajných a rýchlorastúcich 
drevín, racionalizáciou výroby drev-
ného uhlia, spracovaním trieslovej 
kôry, zlepšovaním piliarskej techno-
lógie a výrobou cukru z javorovej šťa-
vy. Spolupracoval aj s banskobystric-
kým lesmajstrom Jozefom Dekrétom 
Matejovie. V testamente časť svojej 
knižnice odkázal Evanjelickému lýceu 
v Banskej Štiavnici. Základy lesníckej 
náuky zhrnul v učebnici pre posluchá-
čov lesníctva, ktorá má 5 zväzkov. Pri 
odbočke zo štátnej cesty Banská Štiav-
nica – Sklené Teplice k chatovej osade 
Repište, vztýčili ešte jeho vďační po-
slucháči prvý pamätník na jeho po-
česť. Obnovený bol viackrát. V roku 
1912 ešte Vysokou školou baníckou a 
lesníckou v Banskej Štiavnici a v roku 

1987 z iniciatívy Lesníckeho, drevár-
skeho a poľovníckeho múzea v Anto-
le. Žiaľ bronzová tabuľa časom zmiz-
la a o ďalšie  obnovenie pamätníka sa 
zaslúžili Lesy SR, š. p. a obec Repište v 
roku 2009 pri príležitosti 200. výročia 
vzniku lesníckej akadémie a 140. pu-
tovného zhromaždenia maďarského 
Krajinského lesníckeho spolku. Vte-
dy bol pamätník zaradený medzi vý-
znamné lesnícke miesta. 
Pri príležitosti 250. výročia narodenia 
profesora H.D. Wilckensa, uskutoč-
nil Klub seniorov Lesníckej technic-
kej školy Banská Štiavnica 29. novem-
bra 2013, slávnostné kladenie venca 
na budovu Strednej odbornej školy 
lesníckej. Na slávnostnom akte sa zú-
častnili aj členovia Banskoštiavnicko-
hodrušského  baníckeho spolku a sláv-
nostný príhovor predniesol zástupca 
riaditeľa SOŠL Mgr. Norbert Soroči-
na. Rád by som vyslovil poďakova-
nie členom klubu seniorov – zvlášť 
Ing. Jánovi Ivaničovi a Ing. Viliamovi 
Stockmannovi, CSc  za túto  spomien-
kovú aktivitu. Profesor H.D. Wilckens 
pomohol presláviť našu Banskú Štiav-
nicu pred celým svetom a našu spo-
mienku i vďačnosť si  právom zaslúži. 

Marian Číž  

Významné výročie 
250 rokov od narodenia  Henricha Davida Wilckensa

Odhalenie pamätnej tabule pred školou foto Viliam Stockmann

Podporte útulok OZ Túlavá labka v 
Banskej Štiavnici kúpou kalendára. 
OZ Túlavá labka pripravila pre ve-
rejnosť dobročinný kalendár na 
rok 2014. Nájdete v ňom psíkov na 
adopciu, či tých, ktorí už svoj vysní-
vaný domov majú. Výťažok z pre-
daja poputuje na fungovanie nášho 
útulku, na veterinárnu starostli-
vosť, na krmivo a opateru pre týra-
né, nechcené a opustené psi a mač-
ky. Výťažok tak isto poputuje na 

kastrácie pouličných mačiek, psov, 
aby sa predišlo neustálemu množe-
niu nechcených zvierat. Kúpou ka-
lendára podporíte lepší začiatok pre 
zvieracie dušičky, ktoré si svoj osud 
nevybrali, no je na človeku, aby im 
pomohol. Pomoci zvieratám sa ofi-
ciálne v našom meste venujeme už 
od roku 2008. Činnosť je to dobro-
voľná, fungujeme z darov a 2%, tak-
že veríme, že kalendárov sa predá 
čo najväčšie množstvo. 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí 
nám pri výrobe pomáhali, v prvom 
rade: Bc. Deniske Chríbikovej, Ing. 
arch. Richardovi Murgašovi a Ing. 
Petrovi Pálovi – P.M.P. Tlačiareň.   
Objednávky prijímame na: tulava-
labka@gmail.com, 0903 261 807. 
ĎAKUJEME za podporu. 
Veríme, že kalendár vám vyčarí 
úsmev na tvári tak, ako nám. 

Viktória Michalská 
OZ Túlavá labka

Podporte útulok OZ Túlavá labka v B. Štiavnici kúpou kalendára 
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku podľa vlastné-
ho výberu v hodnote 13,-€ si vý-
herca môže vyzdvihnúť v predajni 
Afashion - pánska a dámska móda, 
A. Kmeťa 14, pri soche Nácka v 
Banskej Štiavnici. Správne znenie 
krížovky z č.43/2013: „Tajomstvo 
napredovania spočíva v tom, že za-
čnete.“ Výhercom sa stáva Ele-
na Luptáková, Banský Studenec 
228. Srdečne blahoželáme! Tento 
týždeň hráme o poukážku pod-
ľa vlastného výberu v hodnote 
13,-€ v predajni Afashion - pán-
ska a dámska móda, A. Kmeťa 
14, Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 
A., Poslal niekde, túz, kula, 
B., Začiatok tajničky, zn. lawren-
cia, 
C., Staršia politická strana, riečica, 
odrež pílou, žen. meno,   
D., Pili, potápaj snem, obilnina,
E., Draslík, vedľa, pooliepaj, patria-

ci Adovi, síra, 
F., Spevohra, náš kraj, dochyť,   
G., Časť tela, kto skúma, vábi,            
H., Oliver domácky, pripravuj je-
dlo, severské zviera, farba, udieraj 
nohou,      
I., Tebe, buničina, zvyšok po ohni, 
meno Edisona, babylónska bohy-
ňa Zeme, 
J., Koniec tajničky,  
K., Menila za iné, pohrebná hosti-
na, nástroj na kopanie.
1., Načas, zábavné zariadenie pre 
deti,  
2., Ytrium, inam, polovička,   
3., 100, koža z hada, dôveruj,      
4., Preš, Imrich, nádoba na kúpa-
nie,   
5., Tina odzadu, dub po anglicky, 
časť atolónu,
6., Ročné obdobie, jedlo,      
7., Eduard, pokrop, takto, 
8., Zvratné zámeno, bol slabší, 
teba,  
9., Meno Surehanda, nelákaj, ošet-

rovanie člena rodiny,         
10., Kupé bez prízvuku, spadla, 
ruské rieka,        
11., Vyvaľujem oči, Adriana, salto 
bez prvej spoluhlásky,        
12., Spoluhlásky v slove visla, zub-
ná pasta, nárečovo vyrovnaní, 

13., Úhor po nemecky, slovenský 
kixboxer, meno herca Hajdu, 
14., Liter, patriaci Leovi, trochu,
15., Tkaný obraz, zjedla detsky.

Pomôcky: Volák, Aal, Oak, Ady, Old
Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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Do 16. ročníka celoslovenskej 
súťaže so zahraničnou účasťou  
NAJKRAJŠIA  DOVOLENKOVÁ  
FOTOGRAFIA  2013 sa prihlásilo 
50 autorov s 383 fotografiami 
v 7 kategóriách.

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž 
výstavy zo súťažných prác sa ko-
nali  22. 11. 2013 (Mesiac fotogra-
fie) v Múzeu vo Svätom Antone za 
účasti autorov, poroty, milých hos-
tí, garantov jednotlivých kategórií a 
samozrejme organizátorov (BBSK – 
Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Múzeum vo Svätom An-
tone a Mesto Banská Štiavnica).
Porota skonštatovala oproti minu-
lému roku celkové zlepšenie úrov-
ne súťažných prác, čo sa prejavilo 
oi. aj tým, že sa na výstave objavilo 
oveľa viac footografií ako v predchá-
dzajúcich ročníkoch. Teší nás, že na 
súťaži "zabodovali" a dobre obstáli 
členovia banskoštiavnického foto-
klubu BLUR.
V mene organizátorov i súťažiacich 
ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri 
realizácii tohto náročného  poduja-
tia – Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica, p. primá-
torka Mgr. N. Babiaková, pán vice-
primátor JUDr. D. Lukačko, výtvar-
níčka POS ZH S. Beňová a kolegyne, 
kolegovia,  Prospect – L. Doletina, 
Cestovná agentúra Jantárová ces-
ta – Ing. J. Roháč, hotel Grand Ma-
tej - rodina Kaníková, Diela a dielka 

slov. Výtvarníkov - rodina Ladzian-
ska, vydavateľstvo AB ART press - 
Ing. V. Bárta, kaviareň Divná pani -  
rodina Celderová, Ranč Nádej -  p. 
O. Binder,  moji dlhoroční "súputní-
ci" touto súťažou Ing. L. Lužina a p. 
M. Garai, pp. Z. Koreňová, M. Bu-
cholcerová, M.Borošková...    
Peknú výstavu si môžete pozrieť 
v Múzeu vo Svätom Antone do 
31.12.2013. Srdečne pozývame. Za 
organizátorov  Mária Petrová
NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ  
FOTOGRAFIA  2013  -  výsledková 
listina
Kategória 1. - Pamiatky UNESCO 
vo fotografii:
Marián Holub,   Štiavnické Bane   
"Noc zázrakov"   1. miesto
František  Prefertus, Banská Štiav-
nica  -  séria fotografií o Banskej 
Štiavnici  -  Cena poroty
Nena NÁDEJE  -  Blanka Mináriko-
vá,   Malacky  " Voľnosť"
Cena primátorky mesta Banská 
Štiavnica za najkrajšiu fotografiu z 
Banskoštiavnického regiónu – Nor-
bert Píš, Banská Štiavnica   "Slnečné 
lúče v daždi"
Kategória 2.  -  Príroda a krajina:
1. miesto :  Ing. Martin Purtz, Po-
prad   -  "Ráno na Horehroní" – sé-
ria/2. miesto :  Martin Kopál, Ban-
ská Štiavnica  -  za sériu fotografií
Čestné uznanie – Vladimír Siklien-
ka "Sojky"/Cena NADEJE  -  Daniel 
Mraz, Nadlak Rumunsko  "Rieka"
Kategória 3.  -  MÚZEÁ – Ožive-
ná minulosť:

Mgr. Kristína Krištofíková, Kátov   
"Múzeum juhomoravskej dediny"  - 
Cena Múzea vo Svätom Antone
Emília Kumpfová, Banská Štiavni-
ca  "Prechádzka storočiami" -  Cena 
Pohronského osvetového strediska 
ZH/Cena NÁDEJE  - Mirka Cham-
razová, Piešťany  "Kováč"
Kategória 4.  -  Dovolenka dýcha 
človečinou:
Ján Petrík,  Banská Štiavnica  "Ho-
rolezec Jožo"  - Cena cestovnej agen-
túry Jantárová cesta/Cena NÁDEJE  
-  Peter Szekely  "Záchrancovia"
Kategória 5.  -  Môj najkrajší 
prázdninový zážitok:
Radimír Siklienka ml., Topoľčianky   
"Let"   -  1. miesto/ Čestné uznanie 
– Barbora Kollárová, ZŠ Holíč   "Ko-
lotoč"/Martin Roško, Janova Leho-
ta   "Zaujatí krásou Álp"
Cena NÁDEJE  -  Katarína Ondrej-
ková, ZŠ Holíč   "Nezabudnuteľný"
Kategória 6. - Čiernobiela  foto-
grafia:
Blanka Mináriková, Malacky   "Ne-
známa"   -  1. miesto/Cena NÁDE-
JE  -  Monika Rosenbergová, Levoča  
"Malý prieskumník"
Kategória 7. -  Podoby vody :
Cena Ing. Vladimíra Bártu:  Matúš 
Latka, Banská Belá  "Príliv"/Cena 
Kaviarne Divná pani:   František 
Prefertus   "Klinger"/Cestné uzna-
nie  -  Vratislav Polák, Olomouc, ČR  
-  Po dešti" – séria fotografií/Cena 
NÁDEJE : Michal Repiščák, Sučany  
"Podoby vody"

Mária Petrová

Najkrajšia dovolenková fotografia 2013     

V príjemnej predvianočnej 
atmosfére sa 5. decembra 2013 
v priestoroch Hotela Grand 
Matej uskutočnil 3.ročník 
obľúbeného podujatia ,,Pred-
vianočný babinec“.

Usporiadateľkou, hostiteľkou i 
moderátorkou v jednej osobe bola 
opäť  p.Anna Blahútová, majiteľka 
kozmetického salóna STUDIO AB 
v Banskej Štiavnici.
Pani Anička je vždy pozorná a cit-
livá hostiteľka, ktorá sa aj podľa 
slov zákazníčok, nestará len o ich 
krásu, ale aj o ich duševnú poho-
du. Často je pre nich láskavou a 
diskrétnou poslucháčkou. To, že si 
svoje zákazníčky váži, svedčí aj to, 
že každá z prítomných „báb“ do-
stala od nej v tomto predvianoč-

nom čase malý darček. Zároveň 
bolo spomedzi všetkých dám vy-
žrebovaných päť výherkýň, ktoré 
dostali hodnotný balíček francúz-
skej kozmetiky značky GUINOT.
Súčasťou večera bolo aj predvede-
nie reflexných masážnych guličiek 
a ďalšej kozmetiky na ošetrenie 
pleti značky CHRISTINA MUSE.       
O príjemný večer sa postarali 
sympatickí súrodenci Zoja a Da-
niel Didiovci temperamentným 
spoločenským tancom, vlastnú 
poéziu zarecitovali Janka Ber-
náthová a Daniela Sokolovičová, 
hudbou potešili Katka Šebeňová 
a talentovaný študent SOŠL, Bo-
rislav  Peciar.  
Zlaté finále programu patrilo pre-
hliadke spoločenských šiat zo 
svadobného salóna VERA, kto-

rý p.Blahútová prevádzkuje v Žia-
ri nad Hronom. Nádherné farby a 
strihy umocnili atmosféru večera a 

boli takto dôstojnou bodkou celé-
ho podujatia. 

Daniela Sokolovičová

Srdce rozdáva aj mimo kozmetického salóna 

Módna prehliadka Anny Blahútovej  foto Janka Bernáthová

Inšpirácie spod 
Sitna 2013
Živena-spolok slovenských žien 
v spolupráci s Mestskou knižni-
cou v Banskej Štiavnici usporia-
dali 19.ročník literárnej súťaže 
Inšpirácie spod Sitna. Podľa záve-
rečného hodnotenia odbornej po-
roty v zložení Mgr. Renáta Tali-
gová, Mgr. Katarína Ivaničová a 
Mgr. Peter Hajšel, bola úroveň sú-
ťažných prác mimoriadne vysoká, 
preto sa rozhodli udeliť aj veľký po-
čet ,,cien poroty“. Spolu hodnoti-
li takmer 1000 literárnych prác od 
110 autorov z celého Slovenska, 
ale aj Česka, Fínska a Indie. A tu 
sú mená najúspešnejších: ZŠ poé-
zia: 1.Emma Brontvayová (Svit), 
2.Natália Timaníková (S.Ľubovňa), 
3. Miriam Jackaninová (Svidník). 
ZŠ próza: 1.Samuel Ondrija (Pre-
šov), 2.Eva Suchárová (Kys.N.M-
esto) 3.Viktória Kanašová (Ľu-
botice). SŠ a VŠ poézia: 1.Adam 
Kollár (S.Ľubovňa), 2.Borislav Pe-
ciar (SOŠL B.Štiavnica), Jakub Ba-
drna (SOŠL B.Štiavnica). SŠ a VŠ 
próza: 1.Natália Šeligová (Topoľča-
ny), 2.Lujza Demuthová (B.Bystri-
ca), 3.Katarína Jančeková (Topoľ-
čany). Dospelí-poézia: 1.Janka 
Bernáthová (B.Š.), 2.Anna Ursíny
-Jamrišková (Vrútky), 3.Anna Pr-
nová (Horné Sŕnie). Dospelí-pró-
za:1.Veronika Pauková (Nesluša), 
Janka Bernáthová (B.Š.), 3.Lýdia 
Šimková (Trenčín). Ďakujem poro-
te, ktorá obetavo hodnotila všetky li-
terárne práce.             Jolana Šamová
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Po víťazstve v OK v basket-
bale chlapci SOŠL B.Štiavnica 
postúpili do regionálneho kola. 
Regionálne kolo sa konalo v 
Žiari nad Hronom v Športovej 
hale.

Turnaja sa mali zúčastniť 3 druž-
stvá, ale z okresu  Žarnovica nepriš-
lo žiadne družstvo. Výsledok: Gym-
názium Žiar nad Hronom -  SOŠL 
B.Štiavnica 59:38
Študenti SOŠL podali veľmi dobrý 
výkon. Držali krok s favoritom. Aj 
keď prehrali zápas o 21 bodov, ale 

hrali s družstvom, ktoré hrá naj-
vyššiu extraligovú dorasteneckú  
súťaž v SR a trénujú 5x do týždňa. 
Možno by bol aj lepší výsledok, 
keby mohli nastúpiť hráči základ-
nej zostavy Sládek (194 cm) a Pa-
prčka. Najlepším hráčom zo SOŠL 
bol Milan Kašiar, ktorý zazname-
nal najviac bodov zo SOŠL.
Foto: Vpravo: (zadný rad) Marian 
Paleček, Kamil Suja, Henrich Pa-
lúch, Erich Lindák Denis Čertík, na 
palubovke Juraj Hrabovský, Milan 
Kašiar v pozadí vľavo tréner Mgr. 
Miloš Javorský  Miloš Javorský

Pod deravými košmi

V nedeľu 8.6. sme sa zúčastnili 
Mikulášskeho turnaja v minifut-
bale v Krupine spolu s mužstva-
mi Krupiny, Zvolena, H.Nemiec 
a Dudiniec. Po výhre nad Zvole-
nom 2:0 a remíze 1:1 sme si ľah-
ko poradili aj s Dudincami 6:0. Vo 
finále turnaja sme znovu narazili 
na Zvolen, s ktorým sme prehra-
li 2:1. Po nešťastnom zápase, kde 
sme pomerom striel 12:3 pred-
behli súpera vo všetkom okrem 
toho najdôležitejšieho vo futbale a 
to strelením gólu, chlapci si popla-
kali, lebo cítili že boli lepší. Treba 
každému poďakovať a veriť, že ta-
kúto smolu sme si vybrali na ďalší 
turnaj v Dudinciach. Ďakujeme aj 
za sladkosti a ovocie od Paťovej Ci-
bulovej starej mamy.

Richard Neubauer

Mikulášsky turnaj 
v minifutbale 

Ženy kategória Z: 17 ročné a 
staršie    
Tenkelová Denisa 1. 50 m voľný 
spôsob 28,69,  1. 50 m znak 31,75,  
1. 50 m prsia 36,95, 1. 50 m mo-
týľ 30,53 
Maruniaková Monika  3. 50 m 
voľný spôsob 31,38,  3. 50 m znak 
35,95, 3. 50 m motýľ 33,61, 2. 100 
m motýľ 1:16,70 
Ženy kategória A: 13 - 14 ročné    
Beracková Michaela  2. 50 m voľ-
ný spôsob 30,44, 2.100 m voľ-
ný spôsob 1:08,22,  1. 50 m znak 
36,93, 1. 100 m znak 1:14,51, 1. 
50 m motýľ 34,92, 1. 100 m motýľ 
1:15,85 
Potančoková Timea  1. 50 m voľný 
spôsob 30,11, 1. 100 m voľný spô-
sob 1:08,05, 1. 50 m prsia  39,10, 1. 
100 m prsia 1:25,69, 2. 50 m motýľ 
35,97, 4. 400 m poloha 6:27,24 
Ženy kategória B: 11 - 12 ročné    
Michalová Barbora 1. 50 m voľný 
spôsob 34,50, 2. 100 m voľný spô-
sob 1:19,11, 2. 50 m prsia 41,37, 3. 
100 m prsia 1:34,16, 1. 50 m mo-
týľ 39,23    
Ženy kategória C: 9 - 10 ročné    
Lepáčeková Paulína 8. 50 m voľný 
spôsob 46,04, 10. 100 m voľný spô-
sob 1:42,06, 3. 50 m prsia 48,69, 4. 
100 m prsia 1:49,69 
Muži kategória M: 19 roční a starší    
Čamaj Ján 3. 50 m voľný spô-
sob 27,10, 2. 100 m voľný spôsob 
59,74, 2. 50 m znak 30,70, 1. 200 
m poloha 2:30,15    
Konečný Marek 4. 50 m voľný spô-
sob 28,85, 2. 50 m prsia 33,63, 1. 
100 m prsia 1:13,94,  3. 50 m motýľ 

33,41, 1. 400 m poloha  6:08,60    
Hriňák Dávid 2. 50 m voľný spô-
sob 25,91, 1. 50 m motýľ 27,06, 1. 
100 m motýľ 1:03,98    
Adamský Marián 1. 50 m znak  
30,32, 1. 50 m prsia 32,32, 2. 100 
m motýľ 1:05,15    
Muži kategória J: 15 - 18 roční    
Ernek Matej 1. 50 m voľný spôsob 
26,61, 2.100 m voľný spôsob 59,69, 
1. 400 m voľný spôsob 4:39,80,  1. 
50 m znak 30,21, 1. 100 m znak 
1:07,71, 1. 50 m motýľ 28,56, 1. 
100 m motýľ 1:04,64    
Orság Dalibor Daniel 2. 50 m 
voľný spôsob 26,87, 3. 100 m voľ-
ný spôsob 1:01,32, 1. 50 m prsia 
32,00, 1. 100 m prsia 1:12,04, 4. 
50 m motýľ 30,59, 1. 400 m polo-
ha 5:51,40    
Longauer Jakub 6. 50 m voľný 
spôsob 28,25, 5. 100 m voľný spô-
sob 1:03,01, 3. 50 m znak 35,16, 3. 
50 m prsia 37,25    
Muži kategória A: 13 - 14 roční    
Ernek Šimon 4. 50 m voľný spô-
sob 30,31, 3.100 m voľný spôsob 
1:07,29, 3. 50 m prsia 39,26, 1. 
50 m motýľ 33,93, 2. 100 m motýľ 
1:21,79, 1. 400 m poloha 6:15,50    
Prokeš Daniel 10. 50 m prsia 
49,90, 8. 50 m voľný spôsob 44,68, 
8. 100 m prsia 1:48,14    
Muži kategória B: 11 - 12 roční    
Balász Michal 10. 50 m voľný spô-
sob 40,22, 6. 100 m voľný spôsob 
1:29,26, 5. 50 m prsia 48,53, 11. 
100 m prsia 1:51,06    
Dóczy Filip 7. 50 m voľný spô-
sob 37,11, 7. 100 m voľný spôsob 
1:30,20, 5. 50 m znak 52,61,  7. 

50 m prsia 48,80, 12. 100 m prsia 
1:52,70    
Muži kategória C: 9 - 10 roční    
Berlanský Andrej 1. 50 m voľný 
spôsob 35,90,  1. 100 m voľný spô-
sob 1:21,77, 2. 50 m prsia 47,86, 2. 
100 m prsia 1:45,94, 1. 50 m motýľ 
42,50, 2. 100 m motýľ 1:43,73    
Maruniak Matej  8. 50 m voľný 
spôsob 50,05, 5. 100 m voľný spô-
sob 1:48,20, 6. 50 m prsia 56,62, 6. 
100 m prsia 2:05,54    
Žiaci 8 roční a mladší    
Maruniak Patrik 6. 25 m voľný 
spôsob 21,81, 8. 25 m znak 28,15, 
3. 25 m prsia 27,90    
Mojička Ján 2. 25 m voľný spôsob 
19,94, 2. 25 m znak 23,97, 5. 25 m 
prsia 28,65    
Macharík Samuel 8. 25 m voľný 
spôsob 23,62, 7. 25 m znak 27,90, 
2. 25 m prsia 27,48    
Borguľa Martin 11. 25 m voľný 
spôsob 24,59, 10. 25 m znak 29,47,  
10. 25 m prsia 29,49    
Bok Šimon 12. 25 m voľný spôsob 
25,75, 12. 25 m znak 30,47, 11. 25 
m prsia 29,51
Štafeta MIX : 15 roční a starší    
1. Hriňák, Tenkelová, Adamský, 
Maruniaková  4x 50 m voľný spô-
sob 1:53,23 
Štafeta MIX 13 - 14 roční    
2. Beracková, Berlanský, Potan-
čoková, Ernek Š. 4x 50 m voľný 
spôsob 2:08,28
Štafeta MIX 11 - 12 roční   
3. Dóczy, Lepáčeková, Michalo-
vá, Balasz  4x 50 m voľný spôsob 
2:37,12 

Plavecký klub Banská Štiavnica

9. ročník plaveckého pohára
Dňa 23. 11. 2013 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo posledné 5. kolo Banskobystrické-
ho plaveckého pohára, na ktorom sa zúčastnilo 139 plavcov z 12 klubov. 

Informácie pre 
športové kluby 
Športové kluby v Banskej Štiavni-
ci môžu zasielať žiadosti o finančný 
príspevok na rok 2014 do termínu 
30.12.2013! Žiadať o poskytnu-
tie dotácie možno len písomnou 
formou na základe podmienok a v 
termínoch zverejnených mestom 
Banská Štiavnica podľa Všeobec-
ne záväzného nariadenia Mesta 
Banská Štiavnica č. 3/2013 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu Mes-
ta Banská Štiavnica, ktoré nájdete 
na stránke mesta www.banskas-
tiavncia.sk – samospráva mesta – 
nariadenia mesta.  Vzor žiadosti 
nájdete na www.banskastiavnica.
sk – Občan – Dokumenty, Tlačivá – 
Tlačivá.  Komisia športu
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služby

inzercia

Predám na Povrazníku pekný RD,  �
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Predám 2-izbový byt pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0905 944 173

Predám 3-izbový byt na Drieňo- �
vej, cena 26 000,-€, tel.č.: 0903 271 
161

Prenajmem 2-izbový byt na Kri- �
žovatke, tel.č.: 0948 501 320

Kníhkupectvo vás pozýva na  �
predvianočný nákup. V ponuke 
máme: knihy (novinky, detské, kri-
mi...), kalendáre, pohľadnice, puzz-
le. Nájdete nás v meste oproti Oran-
gu. Tel.č.: 045/6922463 

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v silnej slovenskej realit-
nej spoločnosti Dobré reality, tel.č.: 
0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-
il: madar@dobrereality.sk. 

Pôžičky pre dôchodcov, neza- �
mestnaných, matky na materskej 
dovolenke, dievčatá od 18 rokov, 
peniaze v hotovosti do niekoľkých 
hodín, tel.č.: 0911 343 292

Pôžičky pre všetkých, tel.č.: 0918  �
315 272

Poskytujeme pôžičky pre zamest- �
naných, nezamestnaných, matky 
na materskej dovolenke, v hotovos-
ti aj v sobotu a v nedeľu, volajte na 
tel.č.: 0902 304 998

Prenajmem a zapožičiam malé  �

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
palety, brikety, dovoz zo stavebnín, 
štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901

Predám lúpané orechové jadrá,  �
tel.č.: 0919 120 616

Predám šteniatka nemeckej dogy  �
- modrá bez papierov. Odber mož-
ný ihneď. Cena: 220,-€, tel.č.: 0908 
906 310

reality

práca

Hľadám kuchára (-ku) aj dôchod- �
kyňu, čašníka (-čku) do zariadenia na 
Počúvadlianske jazero, bližšie info na 
tel.č.: 0915 830 678

Doučujem anglický jazyk od zákla- �
dov až po konverzáciu, tel.č.: 0903 741 
598

Hľadám osobu alebo firmu na upra- �
tovanie priestorov Geoclub Šobov, 
tel.č.: 0911 343 051

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

stavebné náradie. Bližšie info na 
tel.č.: 0903 970 549

Kúpim 3-izbový byt alebo dom  �
(Križovatka a okolie), zaujímavá po-
nuka, tel.č.: 0915 830 738

ECAV Banská Štiavnica, Dolná  �
Ružová 10 ponúka na prenájom od-
stavnú plochu pre osobné autá v ob-
jekte „Centrálky“ na Nám. sv. Troji-
ce od 1.1.2014. Tel.č.:045/6922400 
alebo 0908 963 829 


