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INZERCIA

Pokojné a radostné prežitie Vianoc 
a úspešný nový rok 2016

Z decembrového rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala   
na 10.12.2015 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici s dátumom 10. december 
2015 s doplnením do bodu rôzne: 
Návrh na povolené prekročenie vý-
davkov
- návrhovú komisiu v zložení: Ľubo-

mír Barák, predseda, Mgr. Karol Pa-
lášthy, člen, Ing. Marian Zimmer-
mann, člen
- rozpočet mesta Banská Štiavnica 
pre rok 2016 nasledovne:
1. Bežný rozpočet
- príjmy  5 937 959€
- výdavky  3 518 302€
2. Kapitálový rozpočet
- príjmy  2 301 780€
- výdavky  3 000 018€
3. Príjmy rozpočtových organizácií 

mesta:
Základná škola J. Horáka 30 320€
Základná škola J. Kollára 17 085€
Základná umelecká škola 33 706€
Centrum voľného času 10 480€
MŠ Bratská  17 570€
MŠ 1. mája  16 700€
MŠ Mierová  3 602€
Spolu:  129 463€
4. Výdavky rozpočtových organizá-
cií mesta:
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Drahí spoluobčania, milí 
Štiavničania, milí občania obcí 
okresu Banská Štiavnica,

opäť je tu krásny a čarovný čas Via-
noc. Čas, keď oveľa emotívnej-
šie v sebe cítime akúsi jedinečnosť 
a v myšlienkach sa vraciame do det-
stva, oveľa citlivejšie vnímame ľudí 
okolo seba a oveľa viac si uvedomu-
jeme čo znamená pre nás domov, 
naši blízki, to je to kúzlo, ktoré má 
v  sebe tento vianočný čas. Kúzlo 
lásky, dobra a  ľudskej spolupatrič-
nosti.

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým 
zaželala pokojné, požehnané, lás-
kou a porozumením naplnené via-
nočné sviatky v  kruhu vašich naj-
bližších. Nech sú vianočné sviatky 
pre Vás príjemným zastavením, 
aby ste načerpali veľa radosti do 
života a  silu prekonať všetky pre-
kážky. Ďakujem Vám všetkým za 
spoluprácu, pomoc a dobre miene-
né rady samospráve  mesta v roku 
2015. Do nového roka 2016 Vám 
želám veľa zdravia, šťastia, osob-
ných a  pracovných úspechov, lás-
ky a porozumenia, aby sme hľada-

li vo svojom živote porozumenie, 
lásku a  toleranciu jeden k  druhé-
mu, aby sme sa snažili pochopiť aj 
iných, aby sa z našich sŕdc nevytra-
tila láska a ľudskosť, lebo to sú tie 
najväčšie dary, ktoré môžeme dať 
a  dostať. To je ten darček, ktorý 
je v každom z nás. Nech rok 2016 
je úspešným rokom pre nás všet-
kých, ale aj úspešným pre ďalší roz-
voj nášho krásneho mesta Banská 
Štiavnica a okolitých obcí.

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

 a poslankyňa VÚC BB

Silvester 
v Kine Akademik:

Štvrtok 31.12. Vstupné 4€  

16:00 Snehová kráľovná 2
22:00 Vánoční kameňák

Po skončení o 24:00 
Slávnostný ohňostroj mesta

NOVOROČNÝ 
KONCERT 

10. január 2016 o 16:30 hod.
Kultúrne centrum 

Kammerhofská 1 
Banská Štiavnica 

Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum, Nám. sv. Trojice
Online predaj: www. kultura.banskastiavnica.sk

Oznam
Vážení čitatelia Štiavnických 
novín!. Oznamujeme Vám, že od 
21.12.2015 do 10.1.2016 bude 
redakčná prestávka ŠN. Prvé čís-
lo v  roku 2016 vyjde vo  štvrtok 
14.1.2016. Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým čitateľom a pri-
spievateľom ŠN za prejavenú dôve-
ru a spoluprácu v roku 2015. Prajem 
Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a v novom roku 2016 veľa 
zdravia, šťastia a lásky. 

Michal Kríž, redaktor ŠN
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z programu
primátorky

14. 12.

Technické služby m.p., Ul. E. 
M. Šoltésovej č. 1, 969 01  Banská 
Štiavnica 
Dispečing: 0908 272  630 (KO, ve-
rejné osvetlenie, zberový dvor od-
padov, zimná údržba MK)
Riaditeľ: 045/692 22 44, 0905 682 
279
Bytová správa, s.r.o., Dolná ul. č. 
2, 969 01 Banská Štiavnica
Poruchy vykurovania a  dodávky 
teplej úžitkovej vody: 
p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift s.r.o. Žar-
novica: 045/681 31 66
Rýchla zdravotná služba IRS, Te-
l.č.: 155, 112 Pracovisko LSPP Zvo-
len, Kuzmányho 28 960 01 Zvolen 
Tel.č.: 045/520 13 95, Po – Pi: 15.30 
– 07.00 hod., So – Ne: nepretržite aj 
počas sviatkov
Slovenský plynárenský priemy-
sel, a.s.
Poruchová linka - plyn: 0850 
111 727

Zákaznícka linka SPP: 0850 
111 363, zakaznickalinka@spp.sk
Biznis linka SPP: 0850 111 565, biz-
nislinka@spp.sk
Stredoslovenská energetika, a. s. 
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 0850 
111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 0850 
123 555, 0906 252 521
Veolia – Stredoslovenská vodá-
renská prevádzková spoločnosť, 
a.s. Call centrum: 0850 111  234, 
cc@stvps.sk
Mestská polícia, Radničné nám. 
č.1, 969 24  Banská Štiavnica. Tel.č.: 
159, 045/694 96 01. Mobil: 0905 
597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ. Mlá-
dežnícka ul. č. 25, 969 01 Banská 
Štiavnica. Tel.č.: 158, 112, 045/692 
11 58
Požiarna ochrana. Tel.č.: 150, 112
Banskobystrická regionálna 
správa ciest, a.s., Závod Žiar nad 
Hronom, stredisko Banská Štiavni-
ca. Dispečing: 045/691 28 06. Mo-
bil: 0918 543 648

Dôležité telefónne 
čísla potrebné počas vianočných sviatkov

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené v B. Štiavnici tieto 
lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13 
08:00 – 11:00 hod. 
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci decem-
ber 2015/január 2016
Lekáreň Ametyst/045 692 06 99
14. - 20.12.2015 51.týždeň
Lekáreň Dr. Max 1/0901 961 553
21.- 27.12.2015 52.týždeň
Lekáreň Dr. Max 2 (BS)/0901 961 
621
28.12.2015 - 3.1.2016 1.týždeň
Lekáreň Helios/045 692 23 22
4.1 - 10.1.2016 2.týždeň
Lekáreň Mima/045 290 12 60
11.1. - 17.1.2016 3.týždeň
Lekáreň Ametyst/045 692 06 99
18.1. - 24.1.2016 4.týždeň
Lekáreň Dr. Max 1/0901 961 553

25.1 – 31.1.2016 5 týždeň
Anna Florovičová,  predsedníčka 

miestnej lekárnickej komory

Poskytovanie lekárskej služby 
prvej pomoci - zubná pohoto-
vosť:
Pohotovosť stomatologická/zub-
ná (LSPP) Lieskovská cesta 2298/4, 
960 01 Zvolen, tel.č.: 045/ 533 13 
00
Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., 
Bratská 17, 969 01 B. Štiavnica, te-
l.č.: 045/694 21 57, 694 23 75

Výdajne zdravotníckych pomô-
cok:
Výdajne zdravotníckych pomôcok:
Výdajňa zdravot. pomôcok Mar-
ta, Bratská 17, (nemocnica), te-
l.č.: 045/694 22 05. Po – Pi: 7:30 – 
15:00 okrem sviatkov

Výdajňa zdravot. pomôcok (pri Lid-
li), Ul. Kolpašská 1, Mobil: 0911 
844 001
Po – Pi: 9:00 – 17:00, So: 8:00 – 
12:00

Pohotovostné 
lekárenské služby

 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Uskutočnila sa gremiálna po-
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ. Pracovné rokovanie k in-
vestičným akciám.
15. 12.
 � Pracovné rokovanie so zástup-
cami DHZ Banská Štiavnica.
 �Účasť na Výročnej konferen-
cii Operačného programu Ži-
votné prostredie a Operačné-
ho programu Kvalita životného 
prostredia 2015 v Bratislave.
16. 12.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie k finančné-
mu vysporiadaniu bytoviek na 
Budovateľskej ul. 13 a 14.
17. 12.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Uskutočnilo sa 2. rokovanie 
Rady Partnerstva pre Regionál-
nu integrovanú územnú straté-
giu Banskobystrického kraja na 
roky 2014 – 2020.
 �Účasť na Adventnom koncerte 
vo Farskom kostole v Banskej 
Štiavnici.
18. 12.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Január 2015
Sobota 2.1. o 16:30 hod
Ako baník k zlatu prišiel
Prvá banskoštiavnická rozprávka 
80 min.Vstupné:2€
Sobota 2.1. o 18:30 hod.
Utorok 5.1. o 18:30 hod.
Vojtech
Komédia/Dráma, Slovensko,
2015, 90 min, Vstupné: 4 €
Nedeľa 3.1. o 16:00 hod 
Streda 6.1. o 16:00 hod.
Nedeľa 10.1. o 16:00 hod.
Spievankovo 5: 
O povolaniach
Muzikál/Rodinný,Slovensko,
2015, 70 min, Vstupné: 4 €
Nedeľa 3.1. o 18:30 hod.
Creed
Dráma/Športový, USA, 2015, 132
min, Vstupné: 4 €
Štvrtok 7.1. o 18:30 hod.
V srdci mora
Akčný/Dobrodružný/Dráma/
Historický, USA, 2015, 121 min, 
Vstupné: 4 €
Piatok 8.1. o 18:30 hod.
Bod zlomu
Akčný/Krimi/Thriller, Nemecko/
Čína/USA, 2015, 115 min, Vstup-
né: 4 €
Sobota 9.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 14.1. o 18:30 hod.
Osem hrozných
Western, USA, 2015, 182 min,
Vstupné: 4 €
NedeĽa  10.1.o 18:30 hod.
Piatok 15.1. o 18:30 hod.
JOY
Životopisný/Komédia/Dráma,
USA, 2015, 124 min, Vstupné: 4 €
Utorok 12.1. o 18:30 hod.
Assasin
Akčný/Dráma, Tchaj-wan/Čína/ 
Hong Kong, 2015, 105 min, 
Vstupné: 4 €

odd. KŠaMK

Oznam
Bytová správa, s.r.o., prevádzka 
Mestská plaváreň vám oznamuje, že 
krytá plaváreň (bazén, sauna) bude 
uzatvorená v dňoch 24.-26.12., 
31.12.2015 a 1.1.2016, v ostatné 
dni bude prevádzka plavárne otvo-
rená podľa doteraz platných otvára-
cích hodín. Bližšie info: 045/691 27 
24.  Bytová správa, s.r.o., BS
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Základná škola J. Horáka 917 589€
Základná škola J. Kollára 457 850€
Základná umelecká škola 288 474€
Centrum voľného času 58 281€
MŠ Bratská  230 615€
MŠ 1. mája  260 700€
MŠ Mierová  84 897€
Spolu:  2 298 406€
5. Rozpočet spolu
- príjmy  8 369 202€
- výdavky  8 816 726€
6. Finančné operácie
- príjmy  1 262 400€
- výdavky  814 703€
- vyrovnanie schodku kapitálového 
rozpočtu príjmami bežného rozpoč-
tu a príjmami na finančných operá-
ciách
- rozpočet Technických služieb, 
mestský podnik, Banská Štiavnica 
na rok 2016 nasledovne:
Bežný rozpočet 2016:
- príjmy  709 590€
- výdavky  709 590€
- presun finančných prostriedkov 
vo výške 15 526€ z kapitoly 08.1.1 
položka 717 002 Rekonštrukcia 
strechy MŠ Bratská na kapitolu 
06.4.0 – položka 718 004 Moderni-
zácia verejného osvetlenia
- uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve so spoločnosťou Envi-Pak, 
a. s., ako oprávnenou organizáciou 
zodpovednosti výrobcov

MsZ neschválilo:
- Návrh na povolené prekročenie 
výdavkov
MsZ zrušilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie 
č.4/2013 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi, drobnými staveb-
nými odpadmi a  elektroodpadmi 
z domácností na území mesta Ban-
ská Štiavnica
MsZ vzalo na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici, konaného dňa 
25.novembra 2015
- výhľadový viacročný rozpočet 
mesta Banská Štiavnica a  rozpoč-
tových organizácií mesta na roky 
2017 a 2018
- stanovisko hlavného kontroló-
ra mesta k návrhu rozpočtu na rok 
2016 a viacročného rozpočtu mesta 
na roky 2017- 2018
- Plán práce Mestského zastupiteľ-
stva mesta Banská Štiavnica a jeho 
orgánov na I. polrok 2016
MsZ uznieslo sa na:
- Dodatku č.1 k Dodatku č. 1 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu 
Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 
o miestnych daniach
- Dodatku č.1 k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu Mesta Banská 
Štiavnica č.7/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
Majetkové veci mesta Banská 
Štiavnica:
a) Prevod nehnuteľnosti pozemkov 
p.č. C KN 4442/5, 4442/6 a 5571/6 
pre Ing. Jána Čamaja a manželku 
Zdenku Čamajovú, ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa
b) Prevod nehnuteľnosti pozem-
kov p.č. C KN 4442/7 a 5571/7 pre 
Ing. Jána Čamaja a manželku Blan-
ku Čamajovú, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
c) Zámer na prevod pozemku p. č. 
C KN 1169/2, 6, 7 v k.ú. Štiavnické 
Bane, priamym predajom (žiadateľ 
Andrej Ihring)
d) Schválenie poradia návrhov 
v OVS na predaj nehnuteľného ma-
jetku pozemku p.č. C KN 5333/15 a 
5333/29 na sídlisku Drieňová
e) Opakovaná OVS Hájovňa – Čer-
vená studňa
f) Zámer na kúpu pozemku p. č. E 
KN 2166/1 a C KN 5304/17 na Uli-
ci energetikov v Banskej Štiavnici, 
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa
Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov primátorka rokovanie MsZ 
ukončila.
Kompletné znenia schválených 
uznesení sú zverejnené na www.
banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

•1.str.

Z decembrového rokovania MsZ

Mesto Banská Štiavnica a Minister-
stvo hospodárstva SR dňa 8.12.2015 
podpísalo zmluvu o  poskytnutí Ne-
návratného finančného príspevku 
v rámci OP Konkurencieschopnosť 
a  hospodársky rast na modernizá-
ciu verejného osvetlenia vo výške 
561  842,84 EUR celkových opráv-
nených výdavkov   so   spoluúčasťou 
45 346,48 EUR.
Systém nášho verejného osvetlenia 
v rámci celého územia mesta Banská 
Štiavnica je nejednotný, iba zhruba 
polovica verejného osvetlenia je ob-
novená. Mesto teraz pristupuje k ná-
vrhu obnovy ďalších vetiev verejného 
osvetlenia, týkajúcich sa strategicky 
významných častí mesta. Riešená časť 
sústavy verejného osvetlenia je nevy-
hovujúca po technickej i  ekonomic-
kej stránke. Tvorí ju 648 ks svietidiel 
rôznych typov. Niektoré svietidlá sú 
nesprávne umiestnené, resp. majú 

poškodenú optiku, čo narušuje ich 
svetelný kužeľ a  bráni rovnomer-
nosti osvetlenia. Súčasťou verejné-
ho osvetlenia je aj 20 ks rozvádzačov, 
ktoré sa vyznačujú viditeľnou koró-
ziou a  zastaraným prístrojovým vy-
bavením. Hlavné ističe sú predimen-
zované a spínacie hodiny si vyžadujú 
neustálu údržbu. V rámci rekonštruk-
cie a modernizácie verejného osvetle-
nia je navrhnutá výmena existujúcich 
svietidiel za energeticky úspornejšie 
a  technicky modernejšie LED Mini-
Luma v počte 648. Zároveň bude do-
plnených 73 ks rovnakých LED Mini-
Luma svietidiel na už exitujúce stĺpy 
distribučnej spoločnosti. Výsledkom 
modernizácie verejného osvetlenia 
bude aj výmena 10 existujúcich tech-
nicky nevyhovujúcich rozvádzačov za 
technicky vyspelejšie so systémom 
riadenia verejného osvetlenia A.R.
V.O. Súčasťou rekonštrukcie verej-

ného osvetlenia bude aj výmena ne-
vyhovujúcich vzdušných káblových 
rozvodov. Realizáciou projektu mo-
dernizácie verejného osvetlenia zís-
kame funkčnú, energeticky úspornú 
a efektívnu sústavu verejného osvetle-
nia, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnos-
ti obyvateľov a  návštevníkov mesta 
(zvýšenie atraktívnosti), bezpečnosti 
cestnej premávky, ale samozrejme aj 
k  výraznej energetickej úspore (per-
centuálne zníženie spotreby elektriny 
predstavuje 72,82 %), zníženie nákla-
dov na údržbu a prevádzku verejného 
osvetlenia, zlepšenie životného pro-
stredia (odhadovaná ročná úspora 
emisií CO₂ je 71,05 ton), ako aj zníže-
nie produkcie nebezpečného odpadu 
(ortuť-výbojky). Práce budú ukončené 
najneskôr do júna 2016.

Zuzana Šušková, odd. RRaMV
Zuzana Kladivíková, 

odd. výstavby ÚP a ŽP

Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica

Výhercovia súťaže
Správne znenia na súťažné otázky:
1. Advent, 2. nar. spasiteľa, Ježiša 
Krista , 3. Zem chleba
Vecné ceny vyhrávajú:
1. Ročné predpl. ŠN – I. Moravčíko-
vá,
2. - 6. Dámsky pulóver – M. Považa-
nová, Mgr. A. Belovická, M. Budová, 
I. Oravcová, A. Plevová,
7. ½ roč. predpl. ŠN - S. Trenčan,
8. - 14. Knihy – M. Sekerková, S. 
Budinská, E. Uhrinčaťová, D. Zem-
ková, E. Kolembusová, rod. Dobro-
vičová, A. Patakyová,
15. - 16. Kalendár – S. Tomašovič, 
A. Labudová.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Vecné ceny, ktoré venovali Mesto 
Banská Štiavnica a Svetro, s.r.o., p. 
Blašková si môžete vyzdvihnúť v 
red. ŠN

Trojkráľová 
zbierka
Charita sv. Veroniky a jej spolupra-
covníci budú organizovať „Trojkráľo-
vú zbierku“. Pomôcť môžete aj vy tr-
vanlivými potravinami, oblečením 
(zimné detské, pánske, dámske, 
zimná obuv), detskými hračkami, 
školskými potrebami a potrebami 
do domácnosti. Príjem zbierky v 
dňoch 7.1. - 8.1. a výdaj zbierky 
8.1.2016 od 13:00 – 17:00 hod. v 
Kultúrnom centre v Banskej Štiav-
nici. Bližšie info: 0904 289 071, 
0904 456 968, 0948 100 719. Zbier-
ka bude venovaná pre najchudob-
nejšie rodiny v našom meste. 

Org.

Oznam
Školský úrad Banská Štiavnica 
oznamuje rodičom detí mater-
ských škôl v  zriaďovacej pôsob-
nosti Mesta, že v čase vianočných 
prázdnin bude otvorená MŠ Mie-
rová ul. č.2 (Pod kalváriou, tel: 
045/691 15 51, 0907 612 840). 
Rodičia svoj záujem o  umiestne-
nie detí do tejto MŠ v čase prázd-
nin to včas oznámia svojej domov-
skej materskej škole.
MŠ Mierová č.2 bude otvorená 
v nasledovné dni:
23.12.2015 (streda); 28.-
31.12.2015 (pondelok-štvrtok); 
4.-6.1 2016 (pondelok-streda)
Od 7.1.2016 už budú otvorené aj 
MŠ Bratská a MŠ 1.mája.

Viera Ebert, Školský úrad
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Pre každého...
Milí čitatelia, drahí priatelia,
v spoločnosti, v ktorej žijeme, to 
nefunguje vždy najideálnejšie. Sú 
ľudia, ktorí toho majú viac, ľudia, 
ktorí toho majú menej a možno aj 
takí, ktorí povedia: „nemám nič“. 
Čas, ktorý nastáva, na tento stav 
neprihliada. V Biblii je v súvislos-
ti s Vianocami napísaný krásny 
verš: Dieťa sa nám narodilo! Pote-
šujúce je slovo nám. Pripomína, že 
Vianoce sú skutočne pre každého. 
Či už toho máme viac alebo me-
nej, isté je, že od Boha každý z nás 
dostáva dar. Ak pod stromčekom 
nenájdem hoci ani jeden darček, 
nemal by ma prepadnúť smútok, 
lebo istotne tam je Dieťa. Len sa 
musím lepšie pozrieť, očami vie-
ry. Je tam, pretože Otec ho dáva 
všetkým nám. Naopak, ak sa pod 
stromčekom objaví viac darčekov, 
musím si dávať pozor, aby neza-
kryli ten Najvzácnejší, ktorý tam 
je aj pre mňa. Prajem nám milí 
priatelia, aby originálny dôvod 
Vianoc spôsobil potešenie, pokoj a 
vďačnosť každému z nás. Nech už 
sme na tom akokoľvek, Vianoce 
nám tlmočia, že Boh na nás myslí.

Tomáš Valašík, 
evanjelický farár

Kým my žijeme v mieri, na 
mnohých miestach sveta zúria 
vojny a nepokoje. 

Mier nie je samozrejmosťou. Má vy-
sokú hodnotu. Môžeme ho aj my ne-
jako chrániť a upevňovať?
Nedávno som cestou do mesta videl 
pracovníkov, ktorí práve montovali 
na pouličné osvetlenie vianočnú vý-
zdobu. Uvedomil som si, že v podsta-
te sú to znaky mieru, pretože to, čo 
Ježiš priniesol na tento svet je predo-
všetkým možnosť pre každého získať 
pokoj s Bohom a pokoj medzi ľuďmi 
navzájom. Už 700 rokov pred jeho 
narodením predpovedal prorok Izai-
áš, že Jeho meno bude aj Knieža Po-
koja (Iz 9,6). To potvrdzuje aj symbo-
lické umiestenie vianočných sviatkov 
do obdobia zimného slnovratu, keď 
sa končí skracovanie dní a  postup-
ne začína pribúdať svetlo. Tým svet-
lom, ktoré prichádza do temnoty 
tohto sveta plného nespravodlivos-
ti, ukrutnosti a násilia, je Ježiš Kris-
tus, Knieža Pokoja. Prichádza, aby 
nastolil nové kráľovstvo spravodli-
vosti, pokoja, radosti, lásky a  náde-
je v srdciach všetkých, ktorí ho vie-
rou príjmu.

Žijeme v baníckom kraji, v ktorom sa 
ťažili vzácne kovy. Kým sa z toho ka-
meňa vyťažil kus zlata, stálo to mno-
ho práce a  námahy podľa presných 
technologických postupov. Podob-
ne je to aj s duchovnými hodnotami, 
ktoré sú jadrom vianočných sviatkov. 
Môžeme ich prirovnať ku vzácnym 
kovom. Narodenie Dieťatka – Spa-
siteľa sveta a Kniežaťa Pokoja v Bet-
leheme, bolo predpovedané v  Svä-
tých Písmach - Biblii do najmenších 
podrobností. Tam je nevyčerpateľ-
ný zdroj, z ktorého môžeme ťažiť aj 
my dnes. Preto si aj cez tieto sviatoč-
né dni otvárajme svoje Biblie a čítaj-
me z nich v našich rodinách. Obsa-
hujú liek pre dušu (psychiku), ducha 
i telo a majú blahodarný vplyv na for-
movanie našich postojov. Z  týchto 
skrytých vnútorných postojov srdca 
a myšlienok pochádzajú aj naše slo-
vá. Slová majú nesmierne dôležitú 
úlohu. Tak, ako môžu raniť a ublížiť, 
tak na druhej strane môžu povzbu-
diť, správne usmerniť a potešiť. Isté 
príslovie hovorí, že „milé slová dopa-
dajú ľahko, ale majú veľkú váhu“. Ná-
ročnosť prípravy na sviatky, „aby bolo 
všetko tak, ako má byť doma aj na stole“: 
nákupy, pečenie, upratovanie a  po-

dobne by nemala spadať iba na ple-
cia gazdiniek. Mali by sa na nej po-
dieľať všetci a  hlavne tí, ktorí majú 
najväčšie nároky a očakávania. Všet-
ko toto navonok viditeľné však vy-
tvára iba „rám obrazu.“ Tým obrazom 
v  ligotavom a žiariacom vianočnom 
zarámovaní nech je čistý, nefalšova-
ný postoj nášho srdca, vyformovaný 
vianočnou zvesťou a  rozmenený na 
drobné, napríklad i v našich každo-
denných vzájomných vzťahoch. Via-
nočná zvesť je zvesťou mieru. Skús-
me z nej vyťažiť čo najviac. Ak si ňou 
necháme formovať svoje myslenie, 
potom aj každý z nás prispejeme svo-
jim dielom nielen k  upevneniu po-
koja a mieru tam, kde žijeme, ale is-
tým spôsobom aj vo svete. Všetkým 
čitateľom prajem pokojné a radostné 
Vianoce!

Ľubomír Počai

Sviatky mieru

Krása adventu a Vianoc je 
každoročne neopakovateľná. 

Je to najkrajšie obdobie celého roka. 
Veľmi sa tešíme na tieto dni. V pod-
vedomí nás každoročne napĺňajú 
nádejou. Prečo je tomu tak? Prečo sa 
tešíme na Vianoce a čím nás napĺňa-
jú chladné dni a dlhé noci adventu?
Každý z nás môže mať svoju odpo-
veď. Vzácnu, hlbokú, neopakovateľ-
nú. Zaiste, v tomto radostnom oča-
kávaní, ktorým sú naplnené tieto 
dni, sa ľudia viac a viac snažia, aby 
sviatky boli ako majú byť.
Každý máme svoju predstavu o tom, 
ako by tie sviatky mali vypadať, čo 
tam určite nesmie chýbať, čo všetko 
treba, aby boli také skutočne podľa 
našich predstáv a zvyklostí.
Ako sa radi rozprávame o  vianoč-
ných zvykoch. Spomíname na to, 
aké všelijaké obyčaje sa zachová-
vali kedysi tam u nás, čo robili naši 
otcovia a  starí otcovia, dievčence 
a mládenci... Čo nesmelo chýbať na 
Štedrý večer na stole, čo všetko sa 
muselo stihnúť, čo sa nesmelo, a čo 

bola normálna súčasť týchto svia-
točných chvíľ. 
Predsa však stredobodom adventu 
a Vianoc nie sú sviatky, na ktoré sa 
pripravujeme s takou dôkladnosťou. 
Počas roka slávime aj iné sviatky, 
ale Vianoce sú jediné v našom kul-
túrnom prostredí, ktoré slávi väčši-
na obyvateľstva bez rozdielu nábo-
ženského presvedčenia, prostredia, 
z ktorého pochádzame, reči, ktorou 
rozprávali naši predkovia.
Advent a Vianoce majú mimoriadne 
miesto v našej kultúre.
Vianoce nie sú rozprávkovým sviat-
kom krutej a dlhej zimy.
Ani nie sú len sviatkom rodiny, po-
koja, lásky, pohody.
Veru nie.
Vianoce sú stretnutím.
Nie, nepomýlil som sa, keď pí-
šem, drahí čitatelia, že Vianoce sú 
stretnutím.
Akým stretnutím sú teda Vianoce?
Boh sám ide v ústrety človekovi. Da-
ruje nám svojho Syna, ktorý sa túži 
s nami stretnúť. Preto sa plnia pra-
dávne sľuby a  predpovede. Narodí 

sa očakávané Dieťa, Boží syn a syn 
Márie. V  Betleheme. V  chudobnej 
maštaľke, oslavujú to anjeli, prvá 
návšteva sú pastieri z  okraja vte-
dajšej spoločnosti, prídu mudrci od 
Východu. Boh sa v narodení svojho 
Syna stretáva s ľuďmi.
Tento príbeh narodenia nás kaž-
doročne chytí za srdce, lebo je na-
šej duši blízky. Vznešený mocný 
Boh z nebies prichádza do chudoby 
a ľudskej biedy. Opúšťa svoje, aby sa 
priblížil k nášmu. Nechce, aby sme 
boli opustení, sami, bezradní. Preto 
sú si ľudia na Vianoce bližší, navzá-
jom úctivejší, vnímavejší, štedrejší. 
Vnímajú božiu blízkosť, hoci ju ne-
musia vedieť ani vyjadriť. 
Vianoce sú stretnutím. 
Boh túži stretnúť každého z nás. On 
sám nám pripravuje srdcia, aby sme 
ho mohli privítať. Aby sme v  kaž-
dom našom dome, v  každej rodi-
ne, pri každom stole, pri ktorom sa 
stretneme na Štedrý večer, mohli 
privítať Dieťa menom Ježiš.
Dieťa, ktoré je darom  nebies pre nás 
nielen na čas Vianoc.

Vianoce sú stretnutím. Boh túži po 
stretnutí s ľuďmi. Ľudia sa viac stre-
távajú medzi sebou a želajú si šťast-
né a  veselé Vianoce, veľa rados-
ti, zdravia a úspechu v novom roku 
2016.
To je aj moje želanie, aby sme sa stre-
tli s Bohom, ktorý klope aj v tomto 
čase adventu a Vianoc na naše srd-
cia, pustili ho domov, tam, kam sku-
točne patrí, do každého domu, lebo 
pre každého z nás sa narodilo betle-
hemské dieťa Ježiš.
Kiež naše stretnutie s Božím Synom 
počas týchto Vianoc obohatí aj naše 
stretnutia s ľuďmi v roku 2016.
Požehnané Vianoce a stálosť nebes-
kej lásky v nasledujúcom roku pra-
jem všetkým.

Ľudovít Frindt, farár

Stretnutia
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V ŠN č.32/2015 sme našich 
čitateľov informovali o novej 
pripravovanej rozprávke, 
ktorá sa natáčala v našom 
meste a v jeho okolí. O nej 
sme sa porozprávali s jej 
spoluautorom Šimonom 
Martinom Šafaříkom:

1. Čo ťa motivovalo k natočeniu tej-
to rozprávky, aký bol impulz ísť do 
tohto projektu?
„Mojou najväčšou motiváciou bola jed-
noznačne túžba urobiť niečo, čo môže 
ľudí nielen rozosmiať, ale tiež niečo dob-
ré im dať. A  tým prvotným impulzom 
bol nápad môjho kamaráta a  teraz už 
aj kolegu Michala Číža, spolu s ktorým 
sme sa do toho s nadšením  pustili.“
2. Kde ste rozprávku natáčali, koľko 
ľudí sa na nej podieľalo a aký je mo-
tív rozprávky?
„Kde inde ako v   našej Štiavnici by sa 
mala natáčať pravá banícka rozprávka. 
Takže samozrejme, že natáčalo sa pre-
dovšetkým tu v  Banskej Štiavnici,ako 
napr. na Starom zámku, v priestoroch 
Slovenského banského múzea (skan-
zen a Berggericht), ako tiež u rôznych 
remeselníkov  a v obciach Prenčov, Svä-
tý Anton, Štiavnické Bane, Hodruša-
-Hámre, Podhorie, atď. Na rozprávke sa 
podieľalo 58 dobrovoľníkov-hercov, nie-
koľko členov štábu a  veľa ďalších, kto-
rých môžete stretávať denne v uliciach 
nášho mesta. Tak ako to už v rozpráv-
kach býva, aj v  tej našej nakoniec zví-
ťazí dobro nad zlom a pravda nad lžou. 
Dej rozprávky zachytáva Štiavnicu v ča-
soch jej najväčšieho rozkvetu. Ide o úpl-
ne prvú rozprávku urobenú Štiavničan-
mi o Štiavnici. Rozprávka bude mať 84 
minút.“
3. Vieme, že natáčanie takýchto roz-
právok nie je lacná záležitosť, kde 
ste na jej tvorbu zohnali finančné 
prostriedky, kto vám pomohol?
„Na tejto rozprávke je úžasné práve to, 

že nás nestála toľko finančných pros-
triedkov ako by sa  mohlo na prvý po-
hľad zdať, ale vznikla len vďaka tomu, 
že máme v našom meste mnoho ochot-
ných a dobrých ľudí, ktorí nezištne a s 
veľkým entuziazmom priložili ruku k 
dielu. Patrí k nim veľa našich priateľov, 
rodina ale aj Mesto Banská Štiavnica, 
ktoré nám pomohlo viacerými spôsob-
mi napr. krásnymi kostýmami. Celý pro-
jekt sme si však financovali sami zo svo-
jich peňaženiek.“
4. Kedy ste začali s natáčaním roz-
právky a kedy ju plánujete dokončiť?
„Natáčali sme v júli, potom nasledovala 
hudba, strih, propagácia a mnohé ďal-
šie veci s tým, že premiéra rozprávky 
nás čaká 26.decembra v kine Akademik 
o 17. hod..“
5. Ako máte rozdelené úlohy a kto 
všetko s vami ešte spolupracuje?
„Michal sa stará o strih a mnohé ďal-
šie veci spojené s natáčaním a ja mám 
na starosti propagáciu a mnohé ďalšie 
veci spojené s marketingom rozpráv-
ky. Okrem nás s Michalom na rozpráv-
ke pracovalo a stále pracuje mnoho skve-
lých ľudí, bez ktorých by tento jedinečný 
projekt nikdy nevznikol. Ide predovšet-
kým o Mariana Číža, kameramanov a 
fotografov: Mariana Garaia, Slavomí-
ra Červeňa, hudobníka Slavomíra Mich-
nu, atď.“

6. Určite by aj našich čitateľom za-
ujímalo aké sú ďalšie plány s touto 
rozprávkou, prípadne vízia do bu-
dúcnosti?
„Našim cieľom je v prvom rade osloviť 
Štiavničanov, zviditeľniť naše mesto, na 
ktoré sme hrdí, ale tiež odkazom, ktorý 
táto rozprávka nesie, zasiahnuť čo naj-
viac ľudí po celom Slovensku. Nakoľ-
ko natáčanie bolo skvelou skúsenosťou, 
z ktorej sme si odnášali veľa zážitkov a 
plno zábavy, jednoznačne plánujeme v 
natáčaní pokračovať ďalej. Ako baník 
k zlatu prišiel nebude rozprávkou kto-
rej život sa premiérou v kine skončí, ale 
práve naopak, všetko sa ešte len začína. 
Toto dielo bude možné vidieť pravde-
podobne na filmových festivaloch, v ki-
nách a na obrazovkách TV a na inter-
nete.“
7. Na záver komu by ste chceli po-
ďakovať a čo by ste chceli odkázať 
ľuďom?
„Veľmi radi a úprimne by sme sa chce-
li poďakovať tým ľuďom, ktorí do toho 
išli s nami. Ďakujeme našim rodičom, 
ochotným,vzácnym priateľom a os-
tatným dobrým ľuďom, ktorí nám po-
mohli. A špeciálne poďakovanie patrí 
Bohu, ktorý bol hlavným režisérom, sce-
náristom aj hercom. Ďakujeme! Keďže 
ako jedna múdrosť hovorí: „Rozprávky 
nie sú nato, aby deti zaspali, ale aby sa 
dospelí zobudili“, týmto chceme srdečne 
pozvať na premiéru (ale aj reprízy) nie-
len deti, ale taktiež dospelých, ktorým 
má táto rozprávka tiež čo povedať. Te-
šíme sa na vás 26.decembra v kine Aka-
demik v Banskej Štiavnici. Vstupné je 
dobrovoľné a lístky sa dajú rezervovať 
na štiavnickej webstránke: kino.ban-
skastiavnica.sk. Je vysoko pravdepo-
dobné, že sa dočkáme aj nejakých-tých 
repríz.“
Za rozhovor veľmi pekne ďakujem 
a prajem nielen rozprávke, ale aj jej 
tvorcom a aktérom veľa úspechov.

Michal Kríž

Prvá štiavnická rozprávka 
„Ako baník k zlatu prišiel“

Hlavní protagonisti rozprávky  foto Marian Garai 

Filmová ukážka z rozprávky  foto Marian Garai

18.12. Prezentácia publikácie: 
Montánna história. Ročenka o 
dejinách baníctva a hutníctva 7, 
2014.
ŠUBA, 14:00.
18.12. Koncert ethno-world for-
mácie Ornamenty. Tradičné i ne-
tradičné hudobné nástroje, skve-
lí muzikanti a zaujímavá hudba. 
Tulsi reštaurácia & čajovňa, 20:00.
18.12. Vianočná party s  Finlan-
diou. Pražovňa, 21:00.
19.12. Art is present/Umenie je 
prítomné. Pre dospelých aj pre 
deti. Galéria Schemnitz, 13:00-
16:00.
19.12. Superar: Vianočný kon-
cert. Evanjelický kostol, 15:00. 
19.12. Adventný koncert. Spoloč-
ný koncert umelcov a pedagógov. 
Huaja, 17:00.
19.12. Vianočná degustácia vín 
zo štiavnickej sopky. Vinocen-
trum, 19:00.
19.12. Príbehy jazzu. Klaudius 
Kováč/klavír a Martin Uherek/sa-
xofón. Trotuar Cafe, 20:00.
20.12. Vianočné trhy v Banskej 
Belej. Pred DK, od 14:00.
24.12. Polnočná sv. omša. Farský 
kostol, 23:59.
26.12. Kino: Ako baník k zlatu 
prišiel. Prvá banskoštiavnická fil-
mová rozprávka. Trvanie 84 min., 
dobrovoľné vstupné. Kino Akade-
mik, 17:00.
26.12. Štefanská oldies party s 
DJ Hymy. Spolok 2012, Štefultov, 
20:00.
26.12. Štefanská párty. Cosmo-
politan-bowling, 22:00.
26.12. ŠteFunkská party. Art 
Café, 21:00.
27.12. Paradajz Pikčr: Priebežne. 
Kultúrne centrum, 18:00.
Terra Permonia.
27.-31.12. / 2.-10.1. 
Otvorené, 13:00-17:00.
31.12. Silvestrovská kapustni-
ca s  ľudovou muzikou na Terase 
u Blaškov. Počúvadlianske jazero, 
od 11:00.
31.12. Silvester v Cosmopolitane, 
od 20:00 Bez večere, alebo so sláv-
nostnou večerou.
31.12. Silvester v  Art Cafe, od 
21:00 
Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

kam v BŠ 
a okolí ?
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Poďakovanie
Pracovníci Múzea vo Svätom An-
tone úprimne ďakujú čitateľom 
Štiavnických novín za spoluprá-
cu a  priazeň v  roku 2015. Praje-
me všetkým požehnané vianočné 
sviatky a v novom roku 2016 všet-
ko len to najlepšie - hlavne veľa 
zdravia!                                            MsA

Pozvánka
Dávame na známosť baníckej ve-
rejnosti a  ich priateľom aj zná-
mym, že 28. decembra 2015 sa 
uskutoční pravidelná akcia kon-
coročné stretnutie baníkov a  ich 
priaznivcov. O  15. hod sa stret-
neme pred Pomníkom padlých 
a  16. hod. bude priateľské pose-
denie v Baníckej krčme u pána Ka-
rabellyho. Vstupnô voláke euro, 
dva, dobrá nálada pacheráj a troš-
ka hriatyho. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia

Prianie
OC a ZO č.125 SZTP v B.Štiavni-
ci prajú príjemné a pokojné preži-
tie Vianoc a do nového roku 2016 
želajú veľa zdravia a šťastia všet-
kým svojim členom, priaznivcom, 
sponzorom a darcom, ktorí akou-
koľvek formou prispeli k úspešnej 
činnosti SZTP v roku 2015.

Anna Peťková, predsedníčka 
ZO, Ivan Madara, 

predseda OC s výbormi

Životné jubileum
30.december 2015 je vý-
znamným dňom v živote náš-
ho člena, kronikára, básničká-
ra a priateľa Milana Štencla. 
Dožíva sa osemdesiatky. 80 
rokov je krásny vek, ak ho do-
žívame v  zdraví, láske a  po-
hode v  kruhu svojej rodiny, 
plný pracovitých a  tvorivých 
síl tak, ako Ty Milan. My Ti 
k  sviatku srdečne blahoželá-
me, do ďalších rokov Ti pra-
jeme veľa zdravia, lásky a po-
rozumenia a nech Tvoje pero 
stále píše nové a krásne bás-
ne. 

Členovia Klubu dôchodcov 
– Štefultov

Vianoce – jeden z najkrajších 
sviatkov roka, pomaly ale iste 
klopú na dvere každému z nás. 

Bohužiaľ, počasie skôr pripomína 
jesenné obdobie, ale v  kútiku srd-
ca verím, že tá pravá zima, sneh 
a mráz ešte len príde. Mali sme 
v našom meste aj známy 
„Štyavnycký vjanočný 
jarmok“, kde ste 
mali mož-
n o s ť 

,,nádychu“ vianočnej nálady.  Čo sú 
to vlastne Vianoce? Vianoce sú kres-
ťanské sviatky narodenia Ježiša 
Krista, dnes aj všeobecne v rovna-
kom období slávené sviatky poko-
ja a mieru. Adventný čas nám dňa 

13.12. oznámil, že sme zas o  krô-
čik ku Vianociam. Máme za sebou 
už 3. adventnú nedeľu. Z  domov 
cítiť predvianočnú náladu spoje-
nú s  upratovaním, nákupov darče-
kov, skrášlením príbytkov, pečením 
a  zdobením medovníkov a  iných 
chutných dobrôt, ktoré si kladieme 
na stôl počas sviatkov. Milá moja 
rodinka, známi a milí Štiavničania, 
prajem Vám, aby ste vianočné sviat-
ky prežili v  zdraví, šťastí a  pohode 
v rodinnom kruhu. Do nového roku 
2016 Vám želám veľa zdravia, šťas-
tia, lásky, spokojnosti, Božieho po-
žehnania a veľa úspechov v  osob-
nom a  pracovnom živote. Šťastné 
a veselé Vianoce a úspešný nový rok 
2016. 

Filip Golian

Vianoce sú už za dverami...

Vždy som mala k zvieratám 
blízky vzťah. 

Keď k nám prišla šesť ročná fenka Li-
lien (chceli ju utratiť), zmenil sa nám 
život. U nás sa dožila krásnych 16 ro-
kov a 5 mesiacov, a to som jej od 13-
tich rokov podávala inzulín. Všetok 
môj čas som prispôsobila jej. Máme 
dokopy päť psíkov... Leilu sme si vza-
li ako šteniatko (od množiteľa), Gin – 
je manželov poľovný pes. Katy sme 
si prisvojili ako vyhodenú na Počú-
vadle. Mala asi 3 roky a pán veterinár 
povedal, že mala minimálne 6x šte-
niatka, no keď bola potrebná veteri-
nárska starostlivosť, tak ju vyhodili. 
Lucky – vlčiak, ktorého sme si vza-
li vychudnutého a  vyhladovaného, 
Black – psík, ktorého vyhodili z auta 
v našej dedine.
Viem, nemusí byť každý ako my, ale 
chcem poprosiť každého, kto si zao-
patrí psíka alebo nejaké iné zvierat-

ko,  aby si uvedomil, že to nie je zále-
žitosť na týždeň, mesiac, ale na roky. 
To zviera sa k  nám nepýta. Nepo-
vie si – „Tak u Teba chcem bývať!“ My 
sme tí, ktorí si ich vyberáme. Stretla 
som sa s rôznymi názormi, ako aj na 
moju adresu, alebo na pani Jarku Si-
monidesovú. Podľa môjho názoru 
je pani Jarka človek s veľkým a dob-
rým srdcom. Reči typu: „To je choré čo 
robí...!“, „Míňa peniaze na psy...“ Cho-
rý je podľa mňa tento systém... a po-
kiaľ s tým niečo nespravia tí, ktorí sú 
na to kompetentní, tak to bude cho-
ré naďalej. Som rada, že sa nájdu ľu-
dia, ktorým nie je ľahostajný osud 
psíkov, ako aj iných zvierat, že pomô-
žu. Chcela by som touto cestou po-
prosiť ľudí, čo môžu, nech priložia 
ruku na dielo a pomôžu. Viem, je to 
investícia, ktorá sa vám nevráti v po-
dobe pribudnutých financií na vašich 
kontách, ale máte aspoň dobrý pocit, 
že ste pomohli tým nemým tvorom, 

ktoré sú odkázané na nás.
Blíži sa čas Vianoc, preto vás chcem 
všetkých poprosiť čo plánujú dať svo-
jim ratolestiam a blízkym pod strom-
ček psíka, mačičku alebo iné zviera, 
aby si dobre rozmysleli, že či to doká-
žu „uniesť na pleciach“. Je to živý tvor, 
ktorý nepatrí do smetného koša ako 
nepotrebná vec. Ďakujem. 
Psia prosbička: Priateľ môj! Vy-
bral si si ma, priniesol domov – som 
teda Tvoj. Preto Ťa prosím... môj ži-
vot bude trvať 10-15 rokov. Nikdy na 
to nezabúdaj! Zaobchádzaj so mnou 
vľúdne... Nesnaž sa zlomiť moju 
dušu palicou. Udržuj moju misku 
naplnenú vodou. Kŕm ma kvalitnou 
stravou. Vždy stoj pri mne, ja to ro-
bím tiež... Keď už nemám radosť zo 
života, prosím dohliadni na to, aby 
môj život skončil jemne. Keď nadíde 
čas, ukonči moje trápenie, ale prosím 
buď so mnou! ...Tvoj Psík!

A.G.

Tiež cítia – hlad, chlad, smäd, bolesť...

December je mesiac sviatkov, 
ktoré rozžiaria oči nielen detí, 
ale aj našich starkých.

Tak ako každý rok, aj teraz sme si my 
deti z MŠ 1. Mája - elokovanej triedy 
v  Štefultove pripravili malé prekva-
penie a to balíček piesní a básní, kto-
rými sme potešili a  pobavili senio-

rov z klubu dôchodcov zo Štefultova. 
Naši milí starkí, nás odmenili "Miku-
lášskou nádielkou", z  ktorej sme mali 
veľkú radosť. Spoločne sme sa odfoti-
li pri vianočnom stromčeku, popriali 
sme si šťastné a veselé vianočné sviat-
ky a už  teraz sa tešíme na spoločné 
stretnutie v novom roku 2016.

Ingrid Holičková, učiteľka MŠ

Mikuláš v materskej škole 
na Štefultove
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka
Dňa 26.12.2015 uplynie 25 
rokov od smutnej chvíle, keď 
nás navždy opustil manžel, 
otec, zať p. Tomáš Glézl. S 
láskou a úctou spomíname. 

Manželka, syn, dcéra 
a vnučka Viktória

Spomienka
„Odišiel tíško, 
ako odchádza 
deň a  v  našich 
srdciach zostá-
va spomienka 
len.“ Dňa 19.decembra si pri-
pomenieme 2.výročie úmrtia 
Karola Rákaya. Nech s nami 
spomína každý, kto ho mal 
rád. S láskou spomínajú: 

dcéra Andrea 
a syn Karol s rodinami

Spomienka
Dňa 1. janu-
ára 2016 si 
pripomenieme 
najsmutnejší 
deň, keď nás 
pred piatimi rokmi po ťažkej 
chorobe navždy opustila naša 
drahá Magdaléna Remeňo-
vá. S láskou na ňu spomínajú 

manžel, deti a vnúčatá

Spomienka
„Čo nám bolo 
drahé, život 
nám vzal, os-
tala nám spo-
mienka a  veľký 
žiaľ. Čas plynie, smútok zostá-
va, strata nášho syna bolieť ne-
prestáva.“ Dňa 16.12.2015 
sme si pripomenuli 3. výročie 
smrti nášho milovaného syna 
Romana Labudu, ktorý nás 
opustil v 43.roku života. S úc-
tou a láskou na neho v mod-
litbách spomínajú 

rodičia, sestra Andrea 
s manželom Jozefom 

a krstní synovia, 
Erik a Patrik

Martin Lukáč    
(* 20.1.1922 † 10.11.2015)

Narodil sa 20.januára 1922 v Ban-
skej Belej, Martinovi Lukáčo-
vi a  Zuzane Lukáčovej rodenej Ši-
movej, ako šieste dieťa. Pochádzal 
z  roľníckej rodiny. Základnú školu 
vychodil na Kozelníku. Po jej ukon-
čení začal pomáhať rodičom na hos-
podárstve. V roku 1943 nastúpil na 

vojenskú prezenčnú službu. Po vy-
puknutí SNP bojoval s Partizánmi, 
kde ho v roku 1944 v Ružomberku 
zajali nemecký vojaci a odvliekli do 
lágru v Nemecku. Domov sa vrátil 
v roku 1945. 
Pri začatí stavby „Trate mláde-
že“ tam nastúpil ako brigádnik. 
V roku 1947 začal pracovať na vý-
skumnom ústave lesného hospo-
dárstva ako zriadenec, neskôr ako 
vodič. 
29.12.1947 uzavrel manželstvo so 
Zuzanou rodenou Líškovou, ktorá 
mu bola oporou 67 rokov. Z man-
želstva sa im narodila v roku 1950 
dcéra Lýdia. V  tom istom roku sa 
presťahovali do Banskej Štiavni-
ci, Banícka č.1. V  roku 1965 začal 
pracovať ako vodič u Štátnych lesov 
Banská Štiavnica, kde si vyslúžil 
aj dôchodok. Počas dôchodku ešte 
brigádoval v tabakovom priemysle. 
Bol milujúcim manželom, starostli-
vým otcom, starým otcom, prasta-
rým otcom. Opravdivú radosť mu 
robili pravnúčatá, ktoré mal veľmi 

rád. Mal otvorené srdce pre každé-
ho. Pokiaľ mu to zdravotný stav do-
volil navštevoval chrám boží, kde si 
rád vypočul Božie slovo. Pán Mar-
tin Lukáč sa zúčastňoval spolu 
s  manželkou Zuzanou príležitost-
ných osláv, či už oslobodenia nášho 
mesta, ukončenie II. svetovej voj-
ny a takisto v mesiacoch august pri 
výročí Slovenského národného po-
vstania, kde mu boli udelené Čest-
né uznania a medaily. Posledne bol 
vyznamenaný medailou M.R.Štefá-
nika. 
Pán života a  smrti si ho povolal 
10.novembra 2015 vo veku 93 ro-
kov 9 mesiacou a 21 dní. Posledná 
rozlúčka s našim členom ZO SZPB 
sa konala v  Dome smútku v  Ban-
skej Belej, dňa 13.novembra 2015. 
Pohrebu sa zúčastnili členovia vý-
boru ZO SZPB v Banskej Štiavnici: 
Vladimír Poprac, Ing. Jaroslav Du-
dík a Ružena Melcerová. Česť jeho 
pamiatke.

Vladimír Poprac,
predseda ZO SZPB

Žil medzi nami...

V novembri 2015 zaznamenalo 
mesto Banská Štiavnica jednu 
významnú osobnostnú stratu. 

Dňa 8.11. ho nečakane opustil vo 
veku 80 rokov pán Ján Jakubík, vý-
znamná osobnosť v  oblasti sakrál-
nej a baníckej hudobnej produkcie, 
člen Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku a  zakladajú-
ci člen terajšieho spevokolu Štiav-
ničan. 
Keď bol pán Jakubík dňa 5. 3. pri-
jatý predsedom baníckeho spolku 
pri jeho 80-tke v  Baníckej krčme 
pri štôlni Glanzenberg, nik netu-
šil, že šachtág, ktorý sa na počesť 
jeho životného jubilea uskutočnil, 
bude jeho posledným. Na uvede-
nom šachtágu aj poslednýkrát vy-
konal funkciu slávneho kantora, 
teda osoby, zabezpečujúcej intoná-
ciu baníckych piesní. Pri poslednej 
rozlúčke v  dome smútku Frauen-
berg dňa 12.11., bývalý duchovný 
správca banskoštiavnickej farnos-
ti Mons. Imrich Šišulák zdôraznil 
vo svojom príhovore jeho dlhoroč-
nú obetavú službu organistu, vyko-
návanú v  prospech farského spolo-
čenstva aj v neľahkom období, keď 
náboženská sloboda bola obme-

dzovaná. V  období spoločenských 
zmien, ktoré sa začali Novembrom 
89 sa aktívne zapojil tiež do demo-
kratizačného procesu v meste. V pr-
vých komunálnych voľbách v  r. 
1990 kandidoval za Demokratic-
kú stranu a bol zvolený za poslan-
ca Mestského zastupiteľstva v  B. 
Štiavnici na obdobie rokov 1990 – 
1994. Súčasne bol aj členom Mest-
skej rady a členom Komisie kultúry 
a  športu pri Mestskom zastupiteľ-

stve v Banskej Štiavnici. Poslancom 
Mestského zastupiteľstva bol aj 
v období rokov 1994-1998. Za uve-
denú verejnú službu občanom mes-
ta, za prácu vo farskom spoločen-
stve a za prácu v baníckom spolku 
mu právom patrí osobitné poďako-
vanie a posledné „Zdar Boh!“.
Osobnostný profil pána Jakubíka 
bol uverejnený v  9. čísle Štiavnic-
kých novín, ktoré vyšlo 12.3.2015.

Milan Durbák, Juraj Čabák

Za Jánom Jakubíkom

Skok cez kožu  foto Lubo Lužina
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Po nečakane zdĺhavom 
schvaľovacom procese verejného 
obstarávania sa rekonštrukčné 
práce na bašte v Štiavnických 
Baniach konečne začali.

O úspešnom projekte rekonštrukcie 
bašty v Štiavnických Baniach sme 
informovali čitateľov Štiavnických 
novín v januári 2015. Koncom ok-
tóbra tohto roku sa podarilo úspeš-
ne ukončiť verejné obstarávania 
na realizátora stavebných a ume-
lecko-remeselných prác. Cez leto 
bola vykonaná prvá fáza archeo-
logického výskumu zabezpečená 
riaditeľom SBM a archeológom 
pánom Labudom. Bolo objavené 
obranné murivo, ktoré potvrdilo, že 
bašta bola súčasťou protitureckého 
fortifikačného opevnenia a napájala 
sa na ďalšie obranné objekty. Na 
mieste vykopávok boli poväčšine 
nájdené objekty dennej potreby ako 
úlomky keramiky a kosti domá-
cich zvierat. Tieto predmety budú 
následne vystavené už v novo-zre-
konštruovanej bašte. Taktiež bolo 
vykonané zameranie terénu geode-
tom a predpríprava na rekonštrukč-
né práce. Za pomoci dobrovoľní-
kov boli odstránené lesné porasty, 

čím sa cesta na baštu po mnohých 
rokoch opäť sprístupnila. Kultúrnu 
pamiatku môžete momentálne vi-
dieť zakrytú lešením, ale už s no-
vou drevenou šindľovou strechou 
a osadenými drevenými oknami 
v strieľňach na bašte. Realizačné 
firmy plánujú do konca tohto roka 
strechu zvnútra zatepliť, vymeniť 
drevené podesty a vyspraviť vnú-
torné hrubé omietky. Stavba by 
takto prečkala až do jari, kedy budú 
rekonštrukčné práce opäť pokračo-
vať. Vo vynovenej bašte budeme 
môcť už na jeseň roku 2016 navští-
viť Expozíciu Maximiliána Hella 
a svetových prvenstiev obce Štiav-
nické Bane. Na projekt pod názvom 
“Rekonštrukcia bašty a zriadenie 
expozície Maximiliána Hella – 
Štiavnické Bane” Granty EHP 
(Európsky hospodársky priestor) 
poskytli sumu vo výške 244 242,- 
EUR. Na spolufinancovaní pro-
jektu sa podieľa Úrad vlády SR 
sumou 43 101,- EUR a obec Štiav-
nické Bane sumou 50 708,- EUR. 
Výška celkového grantu tak spolu 
tvorí 338 051,- EUR. Pre viac in-
formácií ohľadom tohto projektu si 
kliknite na webovú stránku: www.
nasabasta.sk,  alebo nás nájdete na 

Facebooku pod názvom Bašta - 
Štiavnické Bane. ”Projekt je finan-
covaný z grantov Islandu, Lichten-
štajnska a Nórska prostredníctvom 
Finančného mechanizmu EHP a 
zo štátneho rozpoču Slovenskej re-
publiky”, „Zachráňme dedičstvo 
našich predkov”, „Granty EHP a 
Nórska - Spoluprácou k spoločným 
hodnotám”. www.eeagrants.sk

Andrea Wallnerová, 
manažérka publicity

Práce na piargskej bašte sa už začali

Bašta v Štiavnických Baniach sa už môže 
pýšiť novou strechou. Foto: archív autora

INZERCIA

Vianočné 
posedenie
Dňa 10.12.2015 členovia klubu 
seniorov v Banskej Štiavnici si pri-
pravili vianočné posedenie v klu-
be seniorov. O vianočnú dekoráciu 
stolov sa postarala p. Krovinová, 
ktorá z  vlastnoručne vyrobených 
ikebán spríjemnila prostredie klu-
bu a zároveň si vyzdobili vianočný 
stromček. Občerstvenie si pripra-
vili členky klubu, priniesli rôzne 
druhy koláčov a  uvarili si punč. 
K  občerstveniu nesmela chýbať 
ani vianočná kapustnica. Pripravi-
li si aj kultúrny program- básnič-
ky, príslovia a porekadlá, týkajúce 
sa Vianoc. K dobrej nálade nesme-
li chýbať ani vianočné koledy, kto-
ré si s  chuťou zaspievali. O  túto 
príjemnú atmosféru sa postarala 
predsedníčka klubu.

Členovia klubu

Slovenský klub sokoliarov 
pri SPK a Stredná odborná 
škola lesnícka v Banskej 
Štiavnici usporiadali 31. 
medzinárodné stretnutie 
sokoliarov - orliarov, žiakov, 
absolventov a priateľov 
školy, ktoré sa uskutočnilo v 
dňoch 2.až 4. decembra 2015 
v Banskej Štiavnici a okolitých 
poľovných revíroch.

Veľkolepé trojdňové podujatie bolo 
zamerané na lovy s  orlami a  na 
všetkých  účastníkov čakal pripra-
vený bohatý program. V stredu to 
bola návšteva revíru v Žemberov-
ciach a lovy s orlami na srny a líšky 
v PZ Hubertus, vo štvrtok sa okríd-
lení vládcovia oblohy predviedli v 
poľovnom revíri v Sebechleboch a v 
piatok pokračovali lovy v školskom 
revíri SOŠL za kalváriou. Každý lov 
bol sprevádzaný tradičnými lovec-
kými rituálmi, úvodným  slávnost-
ným nástupom a záver lovu umoc-
ňoval slávnostný výrad ulovenej 
zveri, spoločenské posedenie s pre-
mietaním filmových materiálov, 
ako aj  spomínaním na jedinečné lo-
vecké zážitky. Silné zastúpenie so-
koliarov a orliarov tu malo Sloven-
sko, Česko, Rakúsko a Chorvátsko. 
Stretli sa bývalí absolventi SOŠL v 

Banskej Štiavnici a zástupcovia od-
chovných staníc a sokoliarskych 
združení na hradoch a zámkoch, 
kde naši študenti získavajú skúse-
nosti počas letných prázdnin. Počas 
troch dní lovilo 12 orlov, predviedli 
množstvo ukážkových útokov a bez 
jediného výstrelu ulovili 11sŕn, 1li-
šiaka, 1diviačika a 1zajaca. Prácu 
honcov si vyskúšalo 25 žiakov zo 
sokoliarskeho, kynologického a po-
ľovníckeho krúžku, ktorí už vedia, 
že pohľad na dokonalú súhru, pria-
teľstvo a vzájomný rešpekt člove-
ka,  dravca a  verného štvornohého 
pomocníka, je výsledkom každo-
dennej, trpezlivej a  neraz aj veľmi 

obetavej práce. K ojedinelým zážit-
kom patril piatkový večer, keď na 
už tradične vyzdobenom interná-
te SOŠL prebiehala stužková sláv-
nosť maturantov a mnohí študenti 
i rodičia so zatajeným dychom sle-
dovali slávnostný výrad pred soko-
liarskym areálom školy v magickom 
kruhovom výrade s  horiacimi fa-
kľami za zvuku lesných rohov. Pod 
hviezdnou oblohou spoločne vzdá-
vali posledné Halali ulovenej zveri, 
úspešným lovcom a  sokoliarstvu, 
ktoré spája ľudí bez rozdielu veku, 
pohlavia a národnosti. Sokoliarstvu 
zdar!

Janka Bernáthová

Orly, vznešení králi oblohy

Medzinárodné stretnutie sokoliarov  foto Dávid Hančinský

Slané tyčinky
Recept našej čitateľky Evky Wág-
nerovej
Čo potrebujeme?
35 dkg palmarín (alebo Hera), ½ 
kg hladkej múky (špeciálka), 2 žĺt-
ka do cesta + 1vajíčko rozšľahať 
na potretie, 2dkg droždia, soľ, ras-
ca alebo sezam, tvrdý syr
Postup: Palmarín, žĺtka, soľ (asi 
2 malé káv. lyžičky) a kvások s 1 
dcl mlieka, droždie, hladká múka 
(hladkú múku a kryštálový cukor 
dať medzi prsty – lepšie vykysne). 
Takto zmiešané ingrediencie spra-
cujeme na tuhšie cesto. Necháme 
asi 1hodinu postáť, potom cesto 
spracujeme do ,,valca“ a rozrežeme 
na štyri časti. Každú časť rozvaľ-
káme na obdĺžnik s hrúbkou 1cm. 
Randlíkom nakrájame na tyčinky.  
Nakrájané tyčinky potrieme roz-
šľahaným vajíčkom, trochu poso-
líme, nastrúhame tvrdý syr, po-
sypeme rascou alebo sezamom. 
Tyčinky potom poukladáme na 
suchý plech a  pečieme v  rúre pri 
teplote 220°C.

Dobrú chuť!
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 18.12. o 18:30 hod.
Sobota 19.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 20.12. o 18:30 hod.
Utorok 22.12. o 18:30 hod.
Sobota 26.12. o 19:00 hod.

Star Wars: 
Sila sa prebúdza  
Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný/Fantasy, 
USA, 2015, 136 min. Vstupné: 4 €

Nedeľa 20.12. o 16:00 hod.

malý princ
Animovaný/Fantasy, Francúzsko, 
2015, 106 min. Vstupné: 4 €

Sobota 26.12. o 17:00 hod.

ako baník 
k zlatu prišiel
Prvá banskoštiavnická filmová rozpráv-
ka. Réžia: Michal Číž, Šimon Martin 
Šafařík. Rozprávka, rodinný, 80 min. 
Vstupné: dobrovoľné. Rozprávka zo ži-
vota baníkov z čias, keď boli bane vo 
svojom najväčšom rozmachu. 

Nedeľa 27.12. o 16:00 hod.

Žabiak Ribit
Animovaný, 88 min. Vstupné: 4 €. Ri-
bit je žabiak so závažnou krízou identi-
ty. Na rozdiel od ostatných žiab neznáša 

poskakovanie a má veľký odpor k vode. 
A vďaka tomu sa cíti úplne stratený. 

Nedeľa 27.12. o 18:30 hod.

Padesátka
Komédia, ČR, 2015, 100 min. Vstup-
né: 4 €. Dej sa točí okolo rázovitých ľudí 
zo zasnežených hrebeňov, jedného bež-
kárskeho závodu a niekoľkých päťdesia-
tok.

Pondelok 28.12. o 16:00 hod.

Dobrý dinosaurus
Vstupné: 4 €

Utorok 29.12. o 16:00 hod.

V hlave
Animovaný, detský. Vstupné: 4 €.

Utorok 29.12. o 18:30 hod.

most špiónov
Thriller, dráma, USA, 2015, 141 min. 
Vstupné: 4 €. Hlavný hrdina James 
Donovan (Tom Hanks), radový právnik 
z Brooklynu, sa ocitne uprostred stude-
nej vojny, keď ho CIA vyšle na takmer 
nesplniteľnú misiu: má vyjednať pre-
pustenie zajatého amerického pilota, 
ktorý bol s výzvedným lietadlom U - 2 
zostrelený nad Sovietskym zväzom.

Streda 30.12. o 16:00 hod.

Prečo som nezjedol 
svojho ocka
Animovaný, detský, 95 min. Vstupné: 
4 €. Napínavý príbeh Edwarda, staršie-
ho syna kráľa Simianov (praľudia), kto-
rý sa narodil príliš maličký a bol preto 
zatratený svojim kmeňom. 

Streda 30.12. o 18:30 hod.

Pri mori
Dráma/Romantický, USA, 2015,
 122 min. Vstupné: 4 € 

Štvrtok 31.12. o 16:00 hod.

Snehová kráľovná 2
Animovaný ,detský, rodinný, 78 min. 
Vstupné: 4 €. Gerde sa s pomocou 
škriatka Orma podarilo poraziť Sneho-
vú kráľovnú a vyslobodiť bračeka Kaya. 
Z ľadu a snehu však povstali nové tem-
né sily, ktorým dokáže čeliť len po boku 
svojich verných priateľov. Orma tak 
čaká napínavé dobrodružstvo plné ne-
bezpečenstva a nástrah.

Štvrtok 31.12. o 22:00 hod.

Vánoční kameňák
Komédia, Česko, 2015, 86 min. Vstup-
né: 4 € 

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

Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu v 
hodnote 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 
Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 
Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 
v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-
ky z č.43/2015: „Človek nikde nemôže 
vidieť dve strany gule.“ Výhercom sa stá-
va Oľga Bartolovicová, Sv. Anton. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o poukážku na konzumáciu v 
hodnote 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 
Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 
Štiavnica. Vašou úlohou je správne vy-
lúštiť krížovku a zaslať ju spolu s ku-
pónom do redakcie ŠN v termíne do 
11.01.2016.

V tajničke sa ukrýva latinské príslovie:
A., Zhasínalo, úder v boxe, ticho, po-
kop,
B., Začiatok tajničky,
C., Fúkol nosom, solmizačná slabika, 
vstrčil do vody,
D., Nie prázdno, časť textu, podávaj 
jed,
E., Patriace ocovi, hlas žaby, kolos – 

obor,
F., Poza, číra tekutina, mastná tekuti-
na, António, rénium,
G., Bývalá Nemecká republika, pridá-
va soľ, druh ovce, popri,
H., Amen po česky, zosunutie snehu, 
kvet obilia,
I.,  Zamieňať, rímsky cisár, zrasteni-
na,
J., Tlačidlo na počítači, veľké vtáčie 
pero, ,,Nech sa páči“ (starodáv.),
K., Časť Viedne, koniec tajničky, ci-
toslovce bolesti,

1., Zvýšený tón H, 2. časť tajničky, 
liter,
2., Približne, letecká cestovná agen-
túra (skr.), starší mládežnícky denník,
3., Urči, mesačný príspevok,
4., Liek po česky, obilnina, zápor, síra,
5., Opál sa, zubná pasta, trojka,
6., Koľko (česky), meno Mikušeka, 
značka starších cigariet,
7., Odstráni chybu, trieska, urán,
8., Vymenil za peniaze, šírka s dĺžni-
kom na konci,
9., Existuješ, čínska nádoba, tu (náre-

čovo), kyslík a uhlík,
10., Bojové vozidlo, táto (východniar-
sky), pozeraj (básnicky),
11., 1/100, hlas vrany, aj,
12., Krík, pery, nariekajú,
13., Oliver, orol po nemecky, zväčšu-
jú sa do výšky,
14., Označenie sviečok, 3. časť taj-

ničky.
Pomôcky: úúj, AAR, renta, zri, enter, 
LAA.

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 45
Krížovka
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INZERCIA

,,Nad mestečkom sa zotmelo, 
deti má už spánok v moci, 
odkiaľsi zaznie nesmelo Tichá 
noc do tichej noci.“

Dňa 10. decembra 2015 sa v nádher-
ne vyzdobených priestoroch ZŠ Joze-
fa Kollára na Drieňovej uskutočnilo 
predvianočné ,,pozastavenie“ ľudí dob-
rej vôle pri rozžiarenom stromčeku s 
milým knižným prekvapením. Autor-
ská dvojica Mária Petrová a Lubomír 
Lužina vydali v poradí už tretiu spo-
ločnú zbierku básní a fotografií pod 
názvom Zimné vyznania. Do utešenej 
grafickej podoby ju ,,doladil“ Ing. Bo-
ris Ivanič. Členovia Autorského klubu, 
ktorý založila a úspešne vedie Marika 
Petrová, si ako prekvapenie pripravi-
li  spoločné poetické pásmo. Básne z 
novej zbierky predniesli Renáta Tali-

gová, Janka Bernátho-
vá, Zdenka Turáne-
ková, Viktor Emanuel 
Turánek, Oľga Kuch-
tová, Mária Montil-
lová, Mária Buchol-
cerová a František 
Majerský. Nádherné 
vianočné piesne zaspievali mladé sleč-
ny zo ZŠ Jozefa Kollára pod vedením 
Jána Kružlica. A keďže Vianoce pat-
ria najmä deťom, milá úloha uvíta-
nia knižky do života pripadla tým naj-
menším, Chloe a Kubkovi, ktorí nad 
ňou zazvonili vianočným zvončekom. 
Vrúcnymi prejavmi priateľstva, lás-
ky a vďaky nešetrili ani samotní au-
tori Zimných vyznaní, a to rovnako 
v knižke,  na pódiu za potlesku divá-
kov, ako aj počas autogramiády. Ďa-
kujeme im za predvianočné pohlade-

nie duše veríme, že ich nové spoločné 
dielko si nájde cestičku k mnohým 
milovníkom krásy. Podujatie pripravi-
li: BBSK - POS Žiar nad Hronom - Pra-
covisko Banská Štiavnica, Autorský 
klub, Mesto Banská Štiavnica, Mest-
ská knižnica a Základná škola Jozefa 
Kollára v Banskej Štiavnici. Špeciálne 
poďakovanie za neoceniteľnú pomoc 
,,v zákulisí“ patrí p. Ľubke Ďurovičovej 
a Alenke Jánošíkovej.
Foto: Lubo Lužina

Janka Bernáthová

Zimné vyznaniaPoďakovanie
Niekedy človeka zaskočia aj mi-
moriadne príjemné veci. Touto 
cestou by som sa chcela zo srdca 
poďakovať Evanjelickému zboru 
ECAV v  Banskej Štiavnici za ne-
zištný darček v  podobe potravi-
nového balíčka, ktorý nám odrazu 
spadol z neba. Asi príliš zaskoče-
ní, nestihli sme zareagovať adek-
vátne skôr, ale človek okrem „ďa-
kujem“  ani veľmi nemá čo v takej 
situácii povedať. Moje poďako-
vanie je o  to srdečnejšie, že bra-
tia evanjelici vôbec nehľadeli na 
vierovyznanie a určite ani na iné 
„prekážky“, len jednoducho ob-
darovali, kde mali pocit spolu-
patričnosti, súcitu a  lásky. Určite 
nepatríme k najchudobnejším ro-
dinám v  meste, sami občas pod-
poríme tých najbiednejších a ma-
lou čiastočkou sme podporili aj 
túto zbierku, ale gesto lásky evan-
jelického zboru nás nasýtilo dvoj-
násobne. Nasýtilo nám telo, aj 
dušu, a preto si zaslúži verejnú 
úctu a  pochvalu. Vďaka všetkým 
ochotným ľuďom, ktorí sa na nej 
obetavo podieľali. V  poslednom 
období sa vyskytlo viac dobrodin-
cov v našom živote. Neviem nájsť 
vhodné slová na vyjadrenie vďaky 
všetkým. Snáď sa vám budem ve-
dieť raz aj inak poďakovať, zatiaľ 
vám všetkým ďakujem ako viem 
a  uisťujem vás o  svojich modlit-
bách a o tom, že váš súcit nás ani 
neurazil, ani neponížil, iba naplnil 
odhodlaním pomáhať ďalej tak, 
ako z plnosti srdca pomáhate vy. 
Radostné a požehnané Vianoce a 
šťastný nový rok všetkým dobro-
dincom!   

Vďačná rodina

Dňa 07.12.2015 uplynulo 
64 rokov od smrti biskupa 
Michala Buzalku – mučeníka 
za vieru, ktorý sa narodil 
18.09.1885 v obci Sv. Anton. 

Absolvoval Piaristické gymnázium 
v Banskej Štiavnici, kde po vysväte-
ní za kňaza bol aj kaplánom. Sym-
bolické je, že práve v predvečer výro-
čia jeho úmrtia sa dostal na verejnosť 
list arcibiskupa Stanislava Zvolen-
ského, prostredníctvom nikoho iné-
ho ako práve postulátora procesu bla-
horečenia biskupa Michala Buzalku, 
Petra Slepčana, ktorý je v súčasnos-

ti kňazom v Dóme Svätého Martina 
v Bratislave, kde doteraz odpočívajú 
telesné pozostatky nášho mučeníka, 
a  s  najväčšou pravdepodobnosťou 
aj budúceho svätého. V  poslednom 
roku môjho pôsobenia vo funkcií sta-
rostu, v  roku 2014 vo Svätom An-
tone, som sa zapojil do dlhoročnej 
srdcovej záležitosti Svätoantonča-
na Ondreja Bindera, preniesť telesné 
pozostatky biskupa Michala Buzalku 
do jeho rodnej obci. Oslovil som môj-
ho priateľa Mariana Parkányiho, 
vtedy už niekdajšieho riaditeľa sek-
retariátu prezidenta Slovenskej re-
publiky Ivana Gašparoviča, aby pre-

vzal túto zodpovednosť na seba. Pri 
príležitosti môjho osobného pozva-
nia do našej obce sme Exprezidenta 
Ivana Gašparoviča spolu s Ondrejom 
Binderom oboznámili so všetkým, čo 
bolo potrebné k tejto záležitosti vy-
konať. Výsledok priamej interven-
cie exprezidenta Ivana Gašparovi-
ča priniesol plody až teraz. Tým, že 
nielen Sv. Anton, Banská Štiavnica 
ale aj celé Slovensko budú úprimne 
radi, že telesné pozostatky blahore-
čeného biskupa Michala Buzalku na-
koniec predsa len spočinú podľa jeho 
poslednej vôle v jeho rodnej hrudi.

Jozef Baranyai

Biskup Michal Buzalka sa vráti 
do Svätého Antona
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TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

 � Prenajmem zrekonštruované 
alebo nezrekonštruované sklado-
vé, výrobné a obchodné priestory 
v Banskej Štiavnici, Pletiarska uli-
ca. Tel.č.: 0910 949 501

 �Od januára 2016 prenajmem v 
RD v Štiavnických Baniach zaria-
denú izbu, príp. aj garáž, tel.č.: 
0915 169 422

 � Prenajmem 2-izbový byt na Kri-
žovatke, nájomné 150,-€ + ener-
gie, tel.č.: 0903 964 689

reality

služby
 � Vianočná odmena 20 Eur ku 

každej pôžičke „Provident“ – 0908 
570 157

inzercia
 � Lacno predám chladničku (240 

l) s mrazničkou (60 l) AEG Santo 
Öko, 60 x 60 x 180 cm. Veľmi pek-
ná antracitová farba, tel.č.: 0903 
52 11 20

 � Predám lúpané orechy, tel.č.: 
0903 127 352

 � Predám bicykel zn. Merida 620, 
veľ. 20, vhodné pre deti od 5 – 10 
rokov, málo jazdený, cena 150,-
Eur, tel.č.: 0915 655 790INZERCIA

INZERCIA

V sobotu 5. decembra sa 
v telocvični SOŠ SaL usku-
točnil 5. ročník Mikulášskeho 
bedmintonového turnaja. 

Zúčastnili sa ho žiaci základných 
a stredných škôl nášho okresu. Účasť 
bola ako každoročne veľmi pekná, 
hralo sa v  šiestich kategóriách. Sú-
boje prebiehali celé dopoludnie na 
troch kurtoch a zúčastnení si v zápa-
soch navzájom nič nedarovali. Na zá-
ver síce unavení, ale spokojní, si ví-
ťazi odniesli diplomy a všetci hráči aj 
sladké odmeny od Mikuláša.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Štvorhra ml. žiakov a  žiačok: Lucia 
Ivaničová/Filip Ivanič
Dvojhra ml. žiaci a  žiačky: Maroš 
Orolin
Štvorhra starší žiaci: Richard Žem-
ber/Samuel Mihalčík
Dvojhra starší žiaci: Samuel Mihal-
čík
Dvojhra staršie žiačky: Denisa La-
koštíková
Miešaná štvorhra: Linda Hanuszo-

vá/Richard Žember
Poďakovanie patrí pani PhDr. Vie-
re Gregáňovej riaditeľke SOŠ SaL za 
poskytnutie telocvične, Mestu Ban-
ská Štiavnica, ktoré poskytlo finanč-
ný príspevok na nákup cien a športo-
vého vybavenia, p. Janke Machilovej 
z CVČ Banská Štiavnica za pomoc 
pri organizácii a  zabezpečení tur-
naja. Ďalej finančne turnaj podpori-
li p. Štefan Szabo, Magic Computers 
a www.stavdozor.sk. Poďakovanie 
patrí aj rozhodcom Ivone Volčkovej 
a  Ľubomírovi Polónymu. Ešte raz 
všetkým veľmi pekne ďakujeme za 

podporu a dúfame, že o rok sa opäť 
na tomto turnaji stretneme. Dva dni 
pred týmto turnajom sa konalo regi-
onálne kolo v bedmintone družstiev 
žiakov základných a stredných škôl. 
Náš okres reprezentovali žiaci a žiač-
ky ZŠ J. Horáka a za stredné školy sú-
ťažili dievčatá z Gymnázia A. Kmeťa 
a chlapci zo SOŠ SaL. Do krajského 
kola sa podarilo postúpiť reprezen-
tantom ZŠ J. Horáka, a to v kategórii 
chlapcov aj dievčat. K tomuto pekné-
mu úspechu im gratulujeme a v ďal-
ších bojoch prajeme veľa úspechov.

Miloš Janovský

Mikulášsky bedmintonový turnaj

Žiaci bedmintonového turnaja  foto Archív autora

Dňa 5. decembra sa uskutočnil 
na Základnej škole Jozefa 
Horáka Memoriál Michala 
Chovana. 

Aj touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa volejbalového 
turnaja zúčastnili. Osobitné poďa-
kovanie však patrí rodine Chova-
novej a Lulákovej za chutný guláš, 
občerstvenie, pomoc pri organizá-
cii a  neúnavné povzbudzovanie. 
Ďakujem volejbalistkám a ich rodi-
nám z tímu Čistá Práca za napeče-
né dobroty a pánovi riaditeľovi Já-
novi Maruniakovi za súčinnosť pri 
tomto spomienkovom turnaji na 
nášho nielen kvalitného spoluhrá-
ča, ale aj dobrého kamaráta. Poďa-
kovanie patrí aj sponzorom Bufet 
u  Paľa, Penzión Kachelman, Pen-

zión Cosmopolitan, Hotel Sitno, 
Meštianska, Štyavnycká Vinotéka a 
Tomáš Ciglan. Tešíme sa, keď nám 
o rok Miško Chovan ml. víťazný po-
hár opäť prepožičia na turnaj. 
Výsledky: 

1. miesto - Čistá Práca
2. miesto - Ski Dúbravy
3. miesto - Džani
4. miesto - Renegáti
5. miesto – Bratislava Silné Reči

Mikuláš Pál

Memoriál Michala Chovana

Účastníci volejbalového turnaja  foto Archív autora 

Zámocký pohár
Dňa 29. 11. 
2015 sa Nela 
Slančíková 
a jej tanečný 
partner Ra-
mon Taráč 
zúčastnili na 
tanečnej sú-
ťaži Zámocký 
pohár vo Vígľaši, kde v kategórii M1 
deti do 10 rokov pod vedením Faber 
Dance Team sa umiestnili na zlatom 
prvom mieste. Gratulujeme!  PS
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INZERCIA

práca
 � Región Banská Štiavnica OO CR 

hľadá grafika na príležitostnú prácu 
v roku 2016, najlepšie fakturujúce-
ho, kontakt: 0918 638 675

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 
0905 441 170

Banskoštiavnická pohrebná služba 
SUPREMUS Vám ponúka komplet-
né pohrebné služby, ďalej ponú-

ka predaj vencov, kytíc, darčekové 
predmety a predmety s nábožen-
skou tématikou. Pohrebná služba 
sa nachádza na Pletiarskej ul. 11 

(bývalá budova Plety). 
Volajte NON STOP na: 

0940 800 061, 0940 386 809

Spoločnosť Mestské lesy Banská 
Štiavnica, spol. s r.o., ponúka na predaj 

vianočné stromčeky v drevine smrek, jedľa:
Výška /cm/ Cena /€/
do 150 30,00
150 – 200  35,00
nad 200 40,00

Miesto predaja: v areáli spoločnosti - Šobov1

PILATES 
v meste otvára 

12.01.2016 skupinu 
pre začiatočníkov. Je 
potrebné si zarezer-
vovať miesto na tel.č.: 

0905 300 365

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170


