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„Vianoce spievajú svetlom... 
hoja rany,

Zjatrené hriechom od vekov,
Vianoce pejú srdcom Márie 

Panny...
Boh sa stal z lásky človekom!“  

(Z. Oravcová)

Vianočné svetielka, ktoré svie-
tia v tieto dni na námestiach a v 
uliciach miest, svetielka na via-
nočných stromčekoch,  plamienky 
sviec, ktoré žiarili na adventných 
vencoch, dávali nám tušiť nielen 
to, že prichádzajú najkrajšie a naj-
očakávanejšie sviatky roka. Kres-
ťanom dávali jasne na známosť, že 
prichádza jedno veľké svetlo. Svet-
lo, bez ktorého by  Vianoce neboli 
tými pravými Vianocami. Betle-

hemské dieťa – Pán Ježiš Kristus 
je to pravé Svetlo. Ono naplno za-
žiarilo na tie prvé Vianoce.  Ono 
však žiari dodnes. Pán Ježiš už ako 
dospelý vyznal sám o sebe: „Ja som 
svetlo sveta.“ So svetlom a slnkom 
súvisí aj dátum, kedy bol ustanený 
sviatok Ježišovho narodenia.

Svetlo je opakom tmy. Svetlo  
bolo už v starovekých nábožen-
stvách pokladané za niečo božské-
ho i za božstvo samo. Ľudia v dobe 
pred narodením Pána Ježiša, Boha 
a svetlo stotožňovali. Prorok Izaiáš 
nazýva Pána Boha: Svetlo Izraelo-
vo. I slnko, ako zdroj svetla bolo 
uctievané u pohanských národov. 
V Rímskej ríši bolo živé  uctieva-
nie boha Slnka. Jeden z rímskych 
cisárov (Septimus Severus) mal za 

manželku dcéru veľkňaza Slnka. 
Tento cisár chcel zároveň na zá-
klade kultu božstva slnka ideolo-
gicky zjednotiť celú Rímsku ríšu. 

Neskorší cisár Aurelián stanovil 
sviatok narodenia slnečného bož-
stva na 25. december . 

 4.str.

Pripravili sme pre Vás Vianočnú 

súťaž o hodnotné ceny. V Štiavnic-

kých novinách č. 44 – 46 budú po-

stupne uverejňované otázky spo-

lu s kupónom. Vašou úlohou bude 

správne odpovedať na súťažné 

otázky, vystrihnúť kupón a po 

uverejnení všetkých 3 súťažných 

otázok nám zaslať správne odpo-

vede spolu s kupónmi do redakcie 

v termíne do 10.1.2010. 

 Súťažná otázka č.3

 Napíšte nám aspoň 3 názvy festi-

valov, ktoré sa každoročne konajú 

v Banskej Štiavnici.

Špeciálna príloha o...

Štiavnickom 
zdravotníctve

Veľkorysý dar

Z Hünenbergu
str. 5 

Inzercia

Zámena budov

Komu patrí KASS?
 str. 2
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Vianočná súťaž Štiavnických novín
Kupón č.3

Vianočná súťaž

Meno:

Odpoveď:

Zamyslenie ku Vianociam...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok, aby veľa šťastia bolo v ňom! 
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V dňoch 
11.12. a 
1 2 . 1 2 . 2 0 0 9 
Mestská polí-
cia zabezpečo-
vala bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premávky  
ako aj verejný poriadok počas ko-
nania Vianočných trhov v Kam-
merhofe.   

Dňa 15.12.2009 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. 1. mája, kde 
dochádzalo k používaniu zábav-
nej pyrotechniky. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že  
ide o  P.S., D.S a M.H. z Podhoria. 
Priestupok bol riešený v zmys-
le zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Oznam

Na poslednom tohtoročnom za-
sadnutí Mestského zastupiteľstva 
odznela pri rokovaní o zmluve me-
dzi cirkevným školstvom a Mestom 
Banská Štiavnica z pléna poslancov 
otázka na súčasnú situáciu ohľadom 
budovy bývalého Kultúrneho a spo-
ločenského strediska (KASS), dnes 
budovy Spojenej katolíckej školy 
sv. Františka z Assisi. Vzhľadom na 
to, že v tejto téme sa objavujú rôzne 
fámy, rozhodli sme sa predstaviť sú-
časný stav.

Rokovania o výmene budov KASS 
a bývalej Základnej školy A. Slád-
koviča začali už v minulom roku. 
Samotné rokovania o tejto téme boli 
veľmi náročné nielen kvôli dohode o 
výške rozdielu hodnôt medzi oboma 
objektami, ale aj kvôli obavám, ktoré 
verejne prezentovala riaditeľka Gym-
názia A. Kmeťa. Aj preto, aby tieto 
obavy boli vylúčené, došlo k návrhu 
takej zmluvy o zámene, ktorá umož-
ňuje Gymnáziu A. Kmeťa bezproblé-
mové pokračovanie v činnosti. Keďže 
zriaďovateľom Gymnázia A. Kmeťa 
je VÚC a predmetom zmluvy je vec-
né bremeno súvisiace s týmto subjek-
tom, musela byť zmluva schválená aj 
v parlamente VÚC. Toto sa napriek 
snahám udialo až v novembri 2009. 
Po schválení zmluvy na pôde BBSK 
nasledoval jej podpis Mestom Ban-
ská Štiavnica a cirkevnou autoritou – 
správcom majetku, zápis do katastra 
a ofi ciálne prevzatie nového majetku 
obomi stranami. Vzhľadom na to, 
že medzitým sa intenzívne rozbehol 
školský rok a budova bývalej ZŠ A. 
Sládkoviča potrebuje rozsiahlejšiu 
investičnú činnosť, obe strany sa do-
hodli na tom, že výučba katolíckeho 

gymnázia bude do konca školského 
roku pokračovať v súčasnej budove 
(ktorá je už majetkom mesta). Táto 
dohoda je potvrdená nájomnou 
zmluvou, ktorú poslanci odsúhlasili. 
Rímskokatolícka cirkev samozrejme 
od prevzatia znáša aj všetky náklady 
spojené s prevádzkou budovy býva-
lej ZŠ A. Sládkoviča.

Mesto Banská Štiavnica napriek 
tomu nečaká so založenými rukami. 
V krátkom čase sa spustí projekt ve-
rejného obstarávania, ktorého cieľom 
je získať kvalitne spracovanú projek-
tovú dokumentáciu na prestavbu 
KASS na moderné kultúrne a konfe-
renčné centrum. Táto dokumentácia 
má byť podkladom projektu prestav-
by, realizovaný cez externé zdroje 
– fondy EÚ. Mesto v spolupráci so 
Šachovým klubom Banská Štiavnica 
pripravuje už v júli v uvedenom ob-
jekte významnú akciu – Majstrovstvá 
Slovenska v šachu, niekoľko podujatí 
pripravilo v uvedenom priestore po 
dohode s jeho bývalým majiteľom už 
aj v minulých mesiacoch.

Z uvedeného je zrejmé, že aj keď 
nie všetky kroky v komplikovanom 
procese získania budovy KASSu do 
majetku mesta boli ľahké a rýchle, 
budova je už v majetku samosprávy, 
dočasne prenajatá cirkvi. Veríme, 
že aj slová podpredsedu NR SR M. 
Číža, na tomto zasadnutí MsZ o tom, 
že výmena bola správnym a jediným 
možným krokom pre vytvorenie 
dôstojného kultúrneho priestoru v 
centre mesta, presvedčia aj zvyšok 
verejnosti, že tento krok bol správ-
ny a má šancu priniesť regiónu ďalší 
rozvoj.

Ing. Rastislav Marko, ved. OKCRaŠ

Bolo...

11.12.

Tradičné koncoročné stretnu-
tie so zamestnancami samosprá-
vy.
12.12.

Slávnostné prijatie jubilantov 
primátorom mesta v obradnej 
sieni v budove Radnice
14.12.

Zasadnutie mestského zastupi-
teľstva.
15.12.

Predvianočné stretnutie pri-
mátora mesta s pracovníkmi na 
úseku aktivačných prác spojené s 
posedením a poďakovaním. 

Účasť na vianočnom večierku 
v Základnej škole J. Kollára na 
Drieňovej.
16.12.

Predvianočné stretnutie pri-
mátora so zamestnancami na 
úseku opatrovateľskej služby.

Koncoročné posedenie vede-
nia samosprávy s poslancami 
mestského zastupiteľstva. 

Bude....

21.12.

Posedenie pri vianočnej ka-
pustnici so zamestnancami spo-
ločnosti EMED Slovakia.
21.- 23.12.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia, účasť na 
predvianočných spoločenských 
podujatiach.

Andrea Benediktyová 

Vianoce verzus pyrotechnika

Blížia sa vianočné sviatky a s 
nimi sa spája aj predaj pyrotech-
nických výrobkov rôzneho druhu, 
či pôvodu. MsPo si preto dovoľuje 
upozorniť banskoštiavnickú verej-
nosť na platné VZN mesta Banská 
Štiavnica č. 8/2008 o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území 
mesta. Podľa tohto VZN je zakáza-
né používať na území mesta Banská 
Štiavnica pyrotechnické predmety 
na zábavné a oslavné účely alebo 
iné účely, spôsobujúce detonáciu. 
Zakázané sú v tom prípade, keď ich 
použitím je občan obťažovaný nad-
merným hlukom a to najmä :

a) v centrálnej zóne mesta
b) na sídliskách a ostatných 

obytných zónach,
c) v okolí zdravotníckych zaria-

dení, kostolov, kaplniek, pohrebísk 
a pri domoch smútku

d) v okolí školských a predškol-
ských zariadení

e) v chatových oblastiach a le-
soch katastrálneho územia mesta 
Banská Štiavnica a Banky 

Týmto VZN nie sú dotknuté zá-
kazy a príkazy uvedené v zákone 
č.51/1988 o banskej činnosti, vý-
bušninách a štátnej banskej správe 
v znení neskorších predpisov, ktoré 
platia aj pre predajcov zábavnej py-
rotechniky. Za porušenie ustano-
vení tohto VZN môže uložiť mesto 
pokutu  až do výšky 6.636.-€.

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo

Komu patrí KASS?

Vážení čitatelia Štiavnických no-

vín!

Je tu čas Vianočný. Dovoľte mi 
v mene celej redakčnej rady sa 
vám poďakovať za priazeň, ktorú 
ste nám preukazovali počas uply-
nulého roka 2009. Prajem vám 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa rodinnej pohody a 
veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v nasledujúcom roku 2010. Toto 
vianočné číslo je číslom posled-
ným v tomto roku. Najbližšie 
číslo Štiavnických novín vyjde až 
v novom roku, t.j. vo štvrtok 14. 
1. 2010. Verím, že aj v budúcom 
roku zostanete našimi vernými či-
tateľmi a Štiavnické noviny budú 
vaším spoločníkom počas celého 
roka. S úctou 

Michal Kríž, šéfredaktor ŠN

V posledných týždňoch sa medzi 
zákazníkmi predajne potravín na Ul. 
A. Kmeťa, najmä nedzi obyvateľmi 
historickej časti Banskej Štiavnice, 
začala šíriť zvesť, že predajňa bude 
zatvorená, ba dokonca zrušená. Ako 
to už v našom meste býva, táto „za-
ručená“ správa vystrašila všetkých, 
ktorí nakupujú v tomto obchode.

Podľa jedného variantu správy vraj 
mesto (teda  samospráva) vypoveda-
lo nájomnú zmluvu, lebo do týchto 
priestorov sa presťahuje expozitúra 
Všeobecnej úverovej banky. Druhý 
variant zasa znel, že nájomca končí 
prevádzku predajne z ekonomických 

dôvodov. A to údajne od začiatku 
nasledujúceho roku.

Pokladáme za potrebné zodpo-
vedne vyhlásiť, že banskoštiavnická 
samospráva neuvažuje o vypove-
daní nájomnej zmluvy a neeviduje 
žiadosť (písomnú ani ústnu) VÚB, 
a. s., o prípadný prenájom týchto 
priestorov. Z rokovania s p. Petrom 
Ernekom, konateľom LN trade s. r. 
o., ktorá má tieto predajné priesto-
ry v prenájme, zasa vyplynulo, že v 
spoločnosť v súčasnosti neuvažuje o 
zrušení predajne Potraviny pod Hrí-
bom. Jej prevádzka teda pokračuje.

Juraj Čabák, zástupca primátora

Potraviny pod Hríbom nekončia !
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ZTBS Informuje

Pozvánka

Blížia sa Vianoce a záver roka. 
Okrem sviatkov, prázdnin a 
zimných radovánok možno aj 
na snehu, nás čaká odvrátená 
tvár blahobytu: preplnené 
kontajnery pred domami, hory 
odpadkov na sídliskách. Musí 
to byť tak? Je to plne v našich 
rukách, v rukách všetkých 
Štiavničanov.

Možností, ako znižovať tvorbu 
odpadu je hneď niekoľko, stačí len 
začať:

- uprednostňovať nebalené vý-
robky a veľké balenia, vyhýbať sa 
pred nadmerne zabaleným tova-
rom.

- mnoho predmetov, ktoré sa ja-
via ako nepotrebné, nemusia skon-
čiť ako odpad, možno ich opraviť, 
prípadne len vynoviť, a niekomu 
ich darovať.

- nakupovať pečivo, zeleninu a 
ovocie do vlastných sáčkov.

- na nákupy nosiť vlastnú trvác-
nu tašku a nebrať vždy novú, jed-
norazovú

- kupovať len to, čo skutočne 
treba, nenechať sa zlákať rekla-
mou, preferovať kvalitné a nad-

časové veci pred jednorazovými a 
módnymi výstrelkami.

- minerálne vody, pivo a sirupy 
je ešte stále možné kúpiť vo vrat-
ných fľašiach, ktoré sú oveľa šetr-
nejšie k životnému prostrediu ako 
plastové fľaše na jedno použitie. 

- separovať odpad – v súčasnosti 
je v Štiavnici vytvorená dostatoč-
ne hustá sieť nádob na separovaný 
zber rôznych komodít. Dodržujte 
prosím pokyny na nápisoch na ná-
dobách. 

- kompostovať bioodpad doma 
– zužitkujeme tak odpady a vy-
tvoríme si vlastný kompost – hod-
notné hnojivo pre našu záhradku. 
Ako správne kompostovať zistíte aj 
na www.banskastiavnica.sk v časti 
„Občan“ a „Odpady“.

- baliaci papier z vianočných 
darčekov netreba hneď vyhodiť, 
zíde sa o rok.

Za každým výrobkom, ktorý nás 
láka z regálu obchodu, je približne 
štvornásobné množstvo odpadov 
vzniknutých počas životnej cesty 
výrobku (ťažba surovín, výroba, 
doprava, obaly a pod.). Už pri kúpe 
treba myslieť na to, že aj z tovaru sa 

raz stane odpad. 
Nenáročným a skromným ži-

votným štýlom skĺbeným s dôsled-
nou separáciou, vieme veľmi vý-
razne znížiť množstvo zmesového 
odpadu, ktorý skončí na skládke. 
Nahraďme bezhraničný konzum, 
spotrebu a pohodlnosť skromnos-
ťou, zamýšľaním sa nad súvislosťa-
mi a aj pohybom (napr. uprednost-
nenie pešej chôdze pred jazdou 
autom). Ocení to nielen naša pe-
ňaženka, ale tiež naše zdravie. 

Prajem všetkým príjemné preži-
tie sviatkov. 

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Dajme Štiavnici vianočný darček – menej odpadu 

Blížia sa sviatočné dni a svia-
točná nálada. Preto by sme Vám 
chceli zaželať príjemne prežité 
Vianoce, pod stromčekom veľa 
darčekov a rodinnú pohodu v 
kruhu rodiny či priateľov. Záro-
veň sa končí starý rok a prichá-
dza nový. Preto Vám prajeme, 
aby ste v tom Novom roku 2010 
zažili podstatne viac dobrého, 
ktoré Vás posunie ďalej a to zlé 
nech je Vašim  ponaučením.

Rok 2010 prinesie viac aj v ob-
lasti turizmu. Zákon o turizme, 
ktorý je pripravený na schválenie 
nám vytvorí predpoklady na zvy-
šovanie kvality poskytovaných 
služieb, fi nančne podporí pro-
pagáciu regiónu a vytvorí me-
chanizmy rastu turizmu ako od-
vetvia služieb.  Pre plné využitie 
tohto zákona v prospech turizmu 
je potrebné, aby existovala orga-
nizácia, ktorá bude zastrešovať 
samosprávu a podnikateľov. Jej 
základy už položené sú a to vzni-
kom Rady turizmu pre región 
Štiavnicko, ktorej predsedom je 
pán primátor Mgr. Pavol Balžan-
ka a členmi rady sú starostovia 
obcí a podnikatelia v oblasti tu-
rizmu. Bude na nás, ako využije-
me túto príležitosť a popasujeme 
sa s problémami, ktoré v našom 
regióne máme. Len naša vzá-
jomná spolupráca vytvorí dobré 
podmienky na zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb pre obča-
nov nášho mesta a návštevníkov 
z celého Slovenska či sveta.

Tešíme sa, že aj v budúcom 
roku Vám budeme prinášať nové 
informácie o našom združení a 
tvorbe destinačnej organizácie v 
našom regióne.

Filip Ondriš, predseda združenia

Rokovanie sa konalo v ponde-
lok 14.12.2009 a viedol ho primá-
tor mesta Mgr. Pavol Balžanka. 
Vzhľadom nato, že išlo o posledné 
rokovanie v tomto roku, jedným 
z hlavných bodov programu bolo 
schvaľovanie rozpočtu mesta Ban-
ská Štiavnica na roky 2010, 2011 a 
2012. Medzi prítomných poslan-
cov MsZ zavítal aj podpredseda 
NR SR JUDr. Miroslav Číž. Vo 
svojom príhovore k poslancom 
MsZ a k schvaľovanému rozpočtu 
okrem iného upozornil na dôle-
žitosť zodpovedného prístupu k 
otázke verejných fi nancií a to nie-
len v období hospodárskej krízy. 
Vyzdvihol, že samospráva mesta 
efektívne hospodári a konštruktív-
ne pristúpila k realizácii projektov 
prostredníctvom štrukturálnych 
fondov Európskeho spoločenstva. 
Obzvlášť pochvalné slová boli ad-
resované  reálne viditeľným pozi-
tívnym výsledkom v našom meste 
a taktiež konštruktívnej apolitickej 
atmosfére v mestskom zastupiteľ-
stve. Na záver vyzdvihol veľmi dob-

ré vzťahy s miestnou samosprávou, 
prisľúbil pomoc pri riešení problé-
mov a všetkým prítomným ako 
aj ostatným Banskoštiavničanom 
zaželal prekrásne prežitie Vianoč-
ných sviatkov a šťastný nový rok. 

Primátor P. Balžanka: „Vedenie 
mesta aj prostredníctvom Štiav-
nických novín verejne ďakuje pod-
predsedovi NR SR JUDr. Mirosla-
vovi Čížovi za aktívnu a efektívnu 

pomoc, ktorú poskytuje mestu 
Banská Štiavnica a celému regiónu 
počas pôsobenia vo svojej funkcii 
ako aj predtým. Dovoľujem si vy-
jadriť úprimné presvedčenie, že 
táto dobrá spolupráca bude pokra-
čovať aj v roku 2010.“

O jednotlivých bodoch a schvále-
ných uzneseniach Vám prinesieme 
informácie v budúcom čísle ŠN.

red 

Posledné rokovanie MsZ v tomto roku
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Na rokovaní MsZ sa zúčastnil aj podpredseda NR SR JUDr. Miroslav Číž
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1.str.  Za cisára Kon-
štantína Veľkého  bol na tento deň 
preložený sviatok Ježišovho naro-
denia. Cisár spojil pohanskú oslavu 
Slnka s dňom Ježišovho narodenia. 
Táto pohanská oslava bola postup-
ne vytláčaná, prevahu získal sviatok 
narodenia Pána Ježiša, v ktorom sa 
splnilo proroctvo proroka Malachi-
áša: „vyjde slnko spásy a uzdravenie 
pod jeho krídlami.“ 

Ku svetlu neprirovnáva Pán Ježiš 
len seba. V evanjeliu Matúšovom 
hovorí o svojich nasledovníkoch: 
„Vy ste svetlo sveta.“ Pýtame sa – 
nie je v tom nejaký rozpor, keď naj-
skôr Pán Ježiš seba a potom nás ľudí 
nazýva svetlom sveta?  Ako chápať 
tieto slová? Určite v tom rozpor nie 
je. Musíme len jasne rozlišovať: Pán 
Ježiš je svetlo v tom originálnom 
zmysle slova, On je originálny zdroj 
svetla a Ježišovi nasledovníci,  teda 
my, môžeme byť svetlom len v tom 
odvodenom zmysle slova. Lepšie si 
to môžeme predstaviť na príklade 
Mesiaca a Slnka. Mesiac nám môže 
dať len toľko svetla, koľko je schopný 

prijať od originálneho zdroja svetla 
– Slnka. Slnko by ostalo svetlom, i 
keby Mesiaca nebolo, ale Mesiac 
bez Slnka by nemal žiadne svetlo. 
Tak aj my – druhým ľuďom môže-
me priniesť len toľko svetla, koľko si 
sami vezmeme  z Kristovho svetla. 
Ježiš Kristus zostáva svetlom aj bez 
nás, ale my by sme bez Ježiša Krista 
nikdy svetlom sveta nemohli byť.

Toto si uvedomujeme v práve 
plynúcom čase Vianoc. To bet-
lehemské svetlo stále svieti, aj po 
Vianociach, ono je večné. Môžeme 
preto neustále prichádzať ku nemu 
a brať si z neho. Nie iba v čase Via-
noc. Aby o nás neustále platilo: „Vy 
ste svetlo sveta.“ A v  každodenne 
živote môžeme sa stať roznášačmi 
tohto Kristovho vianočného svetla. 
Keby sme skutočne roznášali svetlo 
do nášho okolia k našim blízkym, 
známym, priateľom, nemuseli by 
sme tak túžobne vzdychať: Prečo 
nie sme k sebe takí milí, láskaví, 
pozorní, ohľaduplní každý deň a 
nielen v čase Vianoc? Prečo necho-
díme brať z toho Kristovho svetla? 

Prečo skončením vianočných sviat-
kov skončí sa v nás ochota  a túžba 
preukazovať svojmu okoliu skutky 
lásky, ochoty? 

Veď je tak veľa miest, kde by sme 
mohli svietiť. V domácnostiach, ro-
dičia môžu svietiť svojim deťom tak, 
že im detstvo budú spríjemňovať, 
aby mohli vyrastať v ovzduší lásky, 
pokoja a harmónie. A deti, potom 
keď vyrastú a rodičia zostarnú, 
môžu im toto svetlo vracať v podobe 
lásky, opatery, starostlivosti. Sú deti, 
resp. dospelí, ktorí na starosť stanú 
pre svojich rodičov tmou. Dávajú 
im najavo, že ich svojou existenciou 
obťažujú a sú pre nich zbytočnou 
príťažou. 

Vianočné svetlo v podobe lásky, 
ochoty, obetavosti smieme priná-
šať všetkým smutným, zatrpknu-
tým, malomyseľným, ustrašeným, 
všetkým, ktorí blúdia v labyrinte 
tohto sveta. Svetlo prinášajme zo-
mierajúcim, ktorí potrebujú počuť 
utešujúce slová: Neboj sa, nebojte 
sa! Smrťou tento život nekončí, je 
to len most, cez ktorý prejdeme do 

inej formy života. A mohli by sme 
menovať ešte veľa miest, hovoriť o 
viacerých možnostiach, príležitos-
tiach, do ktorých by sme mohli za-
svietiť lúčom Kristovho vianočného 
svetla. Iste milý čitateľ, sám najlep-
šie vieš, kde by si ho mohol niesť, 
kde by najlepšie poslúžilo, kde by 
najúčinnejšie prežiarilo tmu. Bolo 
by od nás sebecké, keby sme si to 
svetlo nechávali len pre seba. Nielen 
sebecké, ale aj veľmi nezodpovedné. 
Sú mnohí ľudia, ktorý nachádzajú 
v tomto roznášaní svetla zmysel ži-
vota. Majme k tomu odvahu aj my. 
Nech nám v tomto smere slúži  za 
príklad novonarodený Spasiteľ sve-
ta, Pán Ježiš, ktorého svetlo nikdy 
svietiť neprestane. 

Prajem Vám, milí čitatelia, nech 
svetlo, žiariace z betlehemských jaslí 
osvecuje vaše životy, nech vám svie-
ti na vašu životnú púť. Nech vám dá 
Ten novonarodený Spasiteľ odvahu 
a silu niesť toto svetlo tým, ktorí ho 
najviac potrebujú.

Mgr. Lenka Kusendová

Zamyslenie ku Vianociam...

Kdesi som počul, že keď Franti-
šek Mikloško kandidoval na prezi-
denta, zahraniční poradcovia, ktorí 
mu pomáhali s kampaňou, mu 
vraveli: „Nehovorte o Vianociach. 
Hovorte namiesto toho radšej o 
‚zimných sviatkoch‘!“ Neviem, či to 
je pravda. Ale celkom tomu verím. 
Rozruch okolo otázky krížov na 
verejných priestranstvách, ktorý v 
týchto dňoch sledujeme v médiách, 
nie je prvý, ani jediný. V skutočnosti 
sa boj proti kresťanom a kresťanstvu 
pomaly rozširuje po celom Západe. 
Taliansky minister kultúry Rocco 
Buttiglione na túto tému povedal 
jasné slová: „Kresťanská fóbia je je-
dinou formou nenávisti, ktorá sa v 
Európe akceptuje. Bol som sám v 
Európskom parlamente diskrimi-
novaný. Mnohí politici v Európskej 
komisii sú na tom podobne.“ Po-
slankyňa Európskeho parlamentu 
Anna Záborská sa priamo v parla-
mente vyjadrila podobne: „Všetci 
ľudia, ktorí sa držia kresťanskej vie-
ry, si musia byt vedomí tohto nebez-
pečenstva.... Premýšľam nad tým, či 
nenastáva nová doba prenasledova-
nia kresťanov. Toto prenasledovanie 

nie je to klasické bežné, na aké sme 
zvyknutí. Rimania dávali kresťa-
nov na obed svojim levom v aréne. 
Avšak moderne prenasledovanie je 
skryte, prešpekulované a sociálne 
prijímané.“ Zdá sa, že má prav-
du… A práve Vianoce boli jedny z 
prvých, ktoré to v rámci tohto boja 
„schytali“. Dnes je v mnohých kra-
jinách Západu „politicky nekorekt-
né“ hovoriť o Vianociach. Namiesto 
toho sa presadzuje „Winterfest“, po-
liticky korektné „Zimné sviatky“. 

Nechajme teraz stranou to, či 
niekomu vadia kríže na verejných 
priestranstvách, alebo nie. Možno 
raz budeme z našej vlajky a štátne-
ho znaku odstraňovať kríž, pretože 
uráža nekresťanov, trojvršie, lebo 
uráža neslovákov, červenú farbu, 
lebo uráža nekomunistov, modrú, 
lebo uráža socialistov a bielu, lebo 
sa ťažko perie…Nechajme stranou 
aj kresťanov ako takých. Sú na pre-
nasledovanie navyknutí a vedia, že 
ak ich svet jedného dňa prestane 
nenávidieť, tak isto niekde urobili 
chybu… 

Skúsme sa teraz opýtať na niečo 
iné: Čo týmto ťažením proti Ježišovi 

Kristovi vlastne dosiahneme? Nie 
je veľa jasnozrivých mozgov, ktoré 
by to dokázali domyslieť do kon-
ca. Ale sú. Jedným z nich je fi lozof 
Friedrich Nietzsche. Zaprisahaný 
nepriateľ kresťanstva, ktorý Boha 
kresťanov z tej duše (v ktorú neve-
ril) nenávidel. Vo svojom diele „Ra-
dostná veda“ s akousi desivou, ba až 
zvrátenou radosťou a hrôzou súčas-
ne píše: „Boh je mŕtvy. Boh zostane 
mŕtvy. A my sme ho zabili. Čím sa 
utešíme, my vrahovia všetkých vra-
hov? To najsvätejšie a najmocnejšie, 
čo svet až doposiaľ mal, vykrvácalo 
pod našimi nožmi - kto z nás túto 
krv zmyje? Akou vodou by sme sa 
mohli očistiť?“ 

Ak Boha niet – potom sme ako 
muchy zavreté vo fľaštičke. Niet 
pre nás úniku. Slovami iného ate-
istu, fi lozofa Bertranda Russella: 
„Žiadne zanietenie ani hrdinstvo, 
žiadna sila myšlienky či pocitov ne-
dokáže uchovať život jednotlivca za 
hrobom; všetky ľudské činy za celé 
veky, všetko zanietenie a všetka in-
špirácia, najžiarivejšia múdrosť ľud-
ského génia – to všetko je určené na 
zánik... Chrám všetkého, čo ľudstvo 

dosiahlo, musí byť nevyhnutne po-
chovaný. … Priestor, kde bude od-
teraz žiť ľudská duša, možno pevne 
vybudovať len v rámci tejto pravdy, 
iba na pevnom základe zúfalstva, 
ktoré sa samo sebe nepoddá.“ Mô-
žeme jesť, piť, pracovať, oddychovať, 
zabávať sa… a dosť. Nič viac. Ako 
dávni otroci sme prikovaní ku ga-
leji, ktorá sa volá „časopriestor“ a 
niet úniku. A potom jedného dňa 
zomrieme – a všetko, o čo sme zá-
pasili, bojovali, trpeli, cedili krv a 
dreli do úmoru, sa jednoducho… 
rozpadne. Zanikne. Navždy stratí… 
beznádejne a nenávratne!

Dá sa takto žiť? Necítite v tejto 
chvíli, ako vás škrtí vlastný golier? 
Necítite túžbu vzlietnuť ako bájny 
Superman, prelomiť tieto okovy, 
vyletieť kamsi hore, vysoko, nájsť 
niečo skutočné, trvalé, večné, niečo, 
čo nezanikne, niečo, pre čo sa oplatí 
žiť a zomierať?

Ak by nijaká takáto nádej ne-
jestvovala, asi by sme si ju museli 
vymyslieť. 
Pretože žiť v zúfalstve zbytočnosti a 
nezmyselnosti nášho života, ktorý je 
„produktom príčin,  7.str.

Muchy a vianočný čas
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Varenie s hotelkou

Ako boli čitatelia Štiavnických 
novín informovaní začiatkom 
júna tohto roku,  delegácia z 
partnerského mesta Hünen-
berg (Švajčiarsko) doviezla 
vtedy počítačové zostavy, kto-
ré slúžia Mestskému úradu a 
Základnej škole Jozefa Horáka. 

V prvý decembrový deň došla do 
B. Štiavnice ďalšia zásielka z Hü-
nenbergu. A bola poriadne ťažká – 
6 326 kg. Je to dar od majiteľa fi rmy 
ProCart AG z Hünenebrgu  Maxa 
Baumanna, ktorý sprostredkoval 
veľký priateľ Banskej Štiavnice a 
predseda Spolku partnerstva s Ban-
skou Štiavnicou Richard Aeschli-
mann. A naši priatelia z Hünen-

bergu uhradili dokonca aj dopravu. 
V zásielke bol recyklovaný papier,  
mramorový polokartón, biely pa-
pier a kopírovací papier v hodnote 
cca 12 000 eur. A to všetko bolo 

rozdelené predškolským zariade-
niam, základným školám a ďalším 
organizáciám zriadených Mestom 
B. Štiavnica. Ďakujeme Hünenberg 
ešte raz v tomto roku                  mrn 

Ďakujeme Hünenberg ešte raz v tomto roku!

V sobotu, 12. decembra sa v Kine 
Akademik uskutočnil koncert na 
podporu opustených či túlavých la-
biek v núdzi. Koncert organizovalo 
OZ Túlavá labka. Zo srdca ďakujem 
všetkým divákom, ktorí sa na akcii 
zúčastnili a tým podporili naše OZ 
– a teda psíkov a mačičky, ktoré to 
potrebujú. Musím povedať, že psíky, 
ktoré sa akcie zúčastnili, si to napl-
no užívali a až na zopár mláčok, 
poslúchali :O) Verím, že všetky si 
čoskoro nájdu svoje ozajstné rodiny, 
ktoré im dajú lásku a starostlivosť, 
po ktorej tak túžia. 

Ak by ste si chceli nejaké psíča, či 
mačičku adoptovať, navštívte našu 
stránku: www.tulavalabka.sk. Ak 
potrebujete pomôcť s kastráciou 
vášho zvieratka a tak predísť nežela-
ným mačiatkam a šteniatkam, ktoré 
často-krát končia vyhladované na 

ulici alebo pod kolesami áut, obráťte 
sa na nás. Ak potrebujete pomoc či 
radu ohľadne vášho zvieratka, tak-
tiež nás kontaktujte. 

Na záver ďakujem mestu Ban-
ská Štiavnica, Allcom s.r.o., Erikovi 
Píšovi, účinkujúcim – super mu-
zikantom all Band, talentovaným 
dievčatám zo ZUŠ a našej kamarát-

ke a milovníčke i zvierat - Zdenke 
Prednej.  Ďakujem všetkým štu-
dentkám, ktoré nám prišli na akciu 
pomôcť, či už so psíkmi, alebo ako-
koľvek inak. 

Tešíme sa na stretnutie opäť, na 
ďalšej akcii na podporu labiek v 
núdzi.  

 RNDr. Viktória Michalská

Koncert pre labky v núdzi

Slané palacinky plnené špená-

tom

Suroviny: 
    240 g hladkej múky

0,5 l mlieka
2 ks vajcia
štipka soli
olej na pečenie
1 polievková lyžica oleja  
100 g plesňového syra Niva
300g čerstvého  špenátu (1 kra-

bička špenátového pretlaku)
0,1 l mlieka
1 polievková lyžica Solamylu
3 strúčiky cesnaku
 

Technologický postup:

Z hladkej múky,mlieka, vajec a 
soli urobíme palacinkové  cesto. 
Na panvici upečieme približne 
10 palaciniek, ktoré naplníme 
plnkou, stočíme, prerežeme šik-
mým rezom na dve časti a vkusne 
naaranžujeme na predhriatý de-
zertný tanier.

Plnka: na oleji orestujeme roz-
tlačený cesnak (veľmi krátko), 
pridáme rozmrvený Niva syr a 
špenát. Podusíme 10 min., pridá-
me v mlieku rozmiešaný Solamyl 
a krátko povaríme. Zhustnutú 
špenátovú plnku ešte teplú natie-
rame na palacinky.

Zapekané šampiňónové tousty

Suroviny:  
    200 g  šampiňónov

200 g kuracích pŕs
8 ks plátkového syra
1 ks cibuľa
100 g masla
0,1l bieleho vína
soľ, mleté biele korenie
8 plátkov toustového chleba

Technologický postup: 

Šampiňóny a mäso pokrája-
me na rezance a orestujeme na 
cibuľovom základe. Pridáme ko-
reniny, biele víno a dusíme do 
mäkka. Toustový chlieb natrieme 
maslom a rozložíme naň vychla-
denú  mäsovú zmes. Prekryjeme 
plátkom syra a dáme zapiecť na 5 
minút do rúry, predhriatej na 220 
stupňov.

P. primátor, čo by ste popriali čita-
teľom Štiavnických novín a obyva-
teľom Banskej Štiavnice k blížiacim 
sa vianočným sviatkom a do nového 
roku 2010?

Vážení spoluobčania, drahí Štiav-
ničania,

keď sa spätne pozriem, aby som 
zhodnotil rok 2009 môžem zodpo-
vedne povedať, že bol omnoho ná-
ročnejší ako rok 2008, ba omnoho 
náročnejší ako tie predchádzajúce.  
Mnohých z nás prinútil siahnuť až 

na dno našich síl a mnohí museli zá-
pasiť doslova s existenčnými prob-
lémami. Rok 2009 naozaj preveril 
naše sily a schopnosti, no dovolím 
si povedať, že naše starobylé mesto 
a jeho obyvatelia v tejto skúške ob-
stáli. Mesto Banská Štiavnica môže 
byť právom hrdé na úspešné pro-
jekty, ktoré v tomto ťažkom roku 
zrealizovalo. Práve preto, by som 
chcel všetkým zaželať, aby pre nich 
nadchádzajúce vianočné sviatky 
boli naozaj synonymom pokoja, 

rodinnej pohody, sviatočnej atmo-
sféry presýtenej láskou, radosťou a 
božím požehnaním.  Aby boli rov-
nako krásne pre všetkých, či už je 
vianočný stôl skromnejší alebo bo-
hatší, pretože tieto sviatky symboli-
zujú duchovné hodnoty. Milí Ban-
skoštiavničania, v novom roku 2009 
Vám zo srdca želám veľa šťastia, veľa 
zdravia a hlavne toleranciu a veľa  
optimizmu, s ktorým sa ľahšie pre-
konávajú každodenné prekážky a 
starosti.   red

Príhovor primátora mesta Mgr. P. Balžanku
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Zdenka predná miluje štvornohých priateľov človeka
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Zdravoveda

Od septembra tohto roku majú 
druháci na základných školách 
nový predmet – Vlastivedu.  
Jeho hlavnou témou je „Môj 
rodný kraj, kraj, kde žijem“. V 
tejto súvislosti pani učiteľka  
Mgr. Ivanka Kabinová – Ko-
pálová pripravila pre svojich 
žiakov z 2.A na Základnej 
škole Jozefa Kollára projekt 
„Za tajomstvami Banskej 
Štiavnice“, ktorý získal fi nanč-
nú podporu Nadácie Orange 
v rámci grantového programu 
Školy pre budúcnosť 2009.

Druháci sa napr. zoznámia so 
sopečným pôvodom Štiavnických 
vrchov, vznikom Banskej Štiav-
nice, jej históriou, legendami a 
miestnymi „divmi“, prírodou, pre-
menami krajiny ako aj význam-
ným maliarom Jozefom Kollárom, 
spoločne si upečú tradičnú štrúdľu 
atď. Jednotlivé aktivity budú rea-
lizované nielen na vlastivede, ale 

aj na slovenskom jazyku, čítaní, 
matematike, prírodovede, Infor-
matike, etickej výchove, výtvarnej 
a hudobnej výchove. Na záver ich 
v máji čaká cestou na bájne Sitno 
„hľadanie pokladu“. Poznatky pre-
chádzajúce cez ruky, cez oči, cez 
zážitky, sú oveľa trvácnejšie a v 
neposlednom rade zaujímavejšie. 
Projekt je preto zostavený z moza-
iky aktivít, od pokusov cez pozná-
vacie vychádzky, tvorbu modelov, 
zážitkové aktivity, prácu v teréne, 
aktívne získavanie informácií atď. 
Celým projektom budú žiakov 
sprevádzať legendárne štiavnické 
jašteričky - budú radiť, navádzať 
na pokusy, objavy, pomáhať a sle-
dovať všetko, čo deti naplánujú a 
vytvoria. Počas projektu sa budú 
žiaci podieľať aj na príprave akti-
vít (napr. telefonické objednanie 
tvorivej dielne, zakúpenie lístkov v 
autobuse či vstupeniek do expozí-
cií, príprava modelov a materiálu, 
príprava príspevkov na internet 

atď.), čím získajú v reálnych pod-
mienkach celý rad zručností a 
budú sa učiť zodpovednosti. Hlav-
nými spolupracujúcimi subjektmi 
budú Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici a Fakulta ekoló-
gie a environmentalistiky Technic-
ká univerzita vo Zvolene. 

14 z 20 žiakov 2.A je narodených 
v Banskej Štiavnici, avšak len pri-
bližne tretina detí pozná najzná-
mejšie pamiatky alebo prírodné 
dominanty nášho mesta. Banská 
Štiavnica sama o sebe predstavuje 
učebnicu vlastivedy písanú sláv-
nou históriou a turisticky atraktív-
nou súčasnosťou priamo za okna-
mi školy.  Je priam predurčená na 
aktívne spoznávanie jej krás, preto 
verím, že deti počas realizácie pro-
jektu spoznajú bližšie mesto, v kto-
rom žijú – zaujímavo, zábavne a 
pútavo. Tešíme sa zo získania pod-
pory projektu a držíme palce.

Zuzana Gallayová, zástupca rodičov 2.A

Na Drieňovej vykročili za tajomstvami Štiavnice

Denný detský tábor cez zimné 

prázdniny

Termín : 04. 01. - 08. 01.  2010
Cena: 5€ / deň
V cene zahrnuté: program: 

tvorivé dielne, zimné športové 
hry, premietanie fi lmov, koníky, 
sokoliarstvo, obed, desiata, pitný 
režim.

Miesto: Základná škola s ma-
terskou školou Maximiliána Hel-
la, Štiavnické Bane
Tel: 045/ 692 91 87, 0948 519 958

Refl exoterapia

M o d e r n á 
re f lexotera-
pia vznikla v 
19. stor. Plne 
sa rozvinula v 30-tich rokoch 
minulého storočia, keď Eunice 
Inghamová a ďalší navrhli mapy 
refl exných zón na rukách a cho-
didlách. Archeologické nálezy 
však naznačujú, že aplikácia tla-
ku na ruky a chodidlá má staro-
dávnu tradíciu. Našli sa napríklad 
egyptské reliéfy pochádzajúce z 
roku 2 330 pred n.l., ktoré zobra-
zujú takéto ošetrenie chodidiel a 
rúk. Artefakty jasne ukazujú, že 
v starovekom Egypte sa stimu-
lovanie chodidiel považovalo za 
mediálnu praktiku. Ľudia majú 
rozmanité dôvody, prečo si zvo-
lia refl exoterapiu, najčastejšie 
však je, že v prípade celého radu 
zdravotných problémov ponúka 
bezpečnú, účinnú, prirodzenú, 
ľahko dostupnú a jednoduchú 
alternatívu ošetrenia. Niektorých 
ľudí láka to, že ide o neinvazívnu 
metódu bez medikamentov, iným 
sa páči skutočnosť, že sa dá ľahko 
osvojiť a aplikovať, veď svojpo-
mocne sa možno ošetriť kdekoľ-
vek a kedykoľvek. Refl exoterapia 
môže odstrániť príčinu mnohých 
zdravotných ťažkostí, zmierniť 
stres a zbaviť človeka dôsledkov 
niekdajšieho poranenia či ocho-
renia. Navyše  ponúka možnosť 
vľúdne ponúknuť dar dotyku, 
vyjsť v ústrety inému človeku a 
ukázať mu, že ho máme radi a 
že na ňom záleží. Objednávky na 
tel.č.: 0908 648 70.

Zuzana Švidroňová

Dňa 8.12.2009 sa dožil svojich 
päťdesiatin Ing. Marián Zimmer-
mann, ktorý už takmer desaťročie 
výrazným spôsobom sa podieľa na 
verejnom živote v našom meste a 
okrese. Po predchádzajúcich za-
mestnaniach v závode Rudných 
Baní a v Okresnom stavebnom 
podniku od r.1992 až dodnes 
úspešne podniká v oblasti elek-
tro ako živnostník. Od r. 2000 až 
dodnes je predsedom okresnej 
organizácie Smer – SD. Od r.2002 
nepretržite je členom mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady. V 
r. 2001 – 2005 a od 10.4.2008 až 
do súčasnosti je poslancom zastu-
piteľstva BBSK za náš okres. Aj v 

tohtoročných voľbách bol zvolený 
do tejto funkcie na nasledujúce 
4-ročné funkčné obdobie. Banská 
Štiavnica i náš okres stojí pred pl-
nením mnohých dôležitých úloh, 
ktoré vyplývajú z plnenia uzne-
senia vlády SR, ktorej zasadnutie 
sa uskutočnilo dňa 3.9.2008 v B: 
Štiavnici. Je dobre, že je tu priama 
prepojenosť od jeho funkcií v mes-
te cez BBSK až po prípadný pria-
my kontakt s ústrednými orgánmi 
nášho štátu. Do ďalších rokov mu 
dobré zdravie, veľa pracovných 
úspechov a hlavne čo najviac rea-
lizačných výstupov pre ďalší rozvoj 
nášho mesta i okresu, ako aj lepší 
život ich obyvateľov prajú

Členovia okresnej organizácie 

Smer – SD, priatelia a známi 

K 50. Ing. Mariána Zimmermanna

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835

Predaj – kúpa nehnuteľností,  
www.realtor-slovakia.sk

Prenajmeme skladové alebo kan- 
celárske alebo obchodné priestory 
na Križovatke. Tel: 0905 581 866.

Prenajmem pekný 3-izbový byt  

na Drieňovej, tel.č.: 0907 805 961
Hľadám pre svojich klientov  

domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
na Križovatke lacno, tel.č.: 0905 
658 224

Prenajmem garáž na Povrazníku  
(ul. Komenského 7), cena doho-
dou, tel.č.: 0907 642 275

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt, cena dohodou, tel.č.: 

0944 151 512 
Predám na 90% prerobený 3-iz- 

bový byt. Cena 31 500 € a dohoda, 
kontakt: 0904 405 947

Vymením 2-izbový byt v Hliní- 
ku nad Hronom za 2-izbový byt v 
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0908 823 
120

Dám do prenájmu pekný dom v  
centre BŠ vhodný na bývanie alebo 
podnikanie, tel.č.: 0905 658 224 

Inzercia

Reality
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Novootvorená predajňa Večier-
ka – Konzum (pod Lekárňou) má 
otvorené od pondelka – nedele v 
čase od 6,30 – 22 hod. a ponúka ši-
roký výber tovaru za výhodné ceny. 
Tešíme sa na vašu návštevu! 

SZPB

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stredu, 
medzi 10 – 12 hod. v Kultúrnom 
dome na Trojičnom nám. podávať 
informácie občanom mesta a okolia 
o možnostiach právneho využitia 
výhod, ktoré podľa zákona posky-
tuje Zväz protifašistických bojov-
níkov. 

 
Obec Banský Studenec ponú-

ka do prenájmu priestory, obchod 
Kolpašan – Potraviny, za výhod-
ných podmienok, info: na tel.č.: 
045/691 16 71.

PRE VŠETKÝCH NADŠENCOV LYŽO-

VANIA! 

Lyžovačka v SALAMANDRA Resort:

Pre vás, všetkých nadšencov 
zimných športov, sme pripravili 
BEZPLATNÝ SKI-BUS, ktorý bude 
premávať denne, priamo z Banskej 
Štiavnice, zo zastávky Križovatka 
na Hornú Roveň.

Viac informácii o odchodoch 
Ski-busu sa dozviete už čoskoro na 
www.salamandra.sk. 
Stretnutie baníkov

Pozývame baníkov na pravidelné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 
28. decembra. 2009 v baníckej krč-
me u pána Karabellyho. Začiatok 
stretnutia je o 15. hod. pre tých, 
ktorý sfárajú do Glanzenberg štôl-
ni a o 16.00 hod. začne posedenie 
u pána Karabellyho. O občerstvenie 
je postarané. Na Vašu účasť sa tešia  
usporiadatelia. Zdar Boh!
Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďako-
vať Internému odd., lekárom a ses-
tričkám za zdravotnú starostlivosť 
a za dôstojne pripravenú poslednú 

rozlúčku našej zosnulej p. Márii 
Káčerovej, p. Šakovému, Pohrebnej 
službe Requiem. Ďakujeme rodine, 
priateľom a známym, ktorí preja-
vom sústrasti a kvetinovými darmi 
zmiernili náš veľký žiaľ. Zostaneš 

navždy v našich srdciach. Budeš 
nám veľmi chýbať.

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

V neznámy 
svet odišiel si 
spať, zaplakal 
každý, kto Ťa 
mal rád. More 
lásky si so sebou vzal, hory 
bolesti zanechal, prázdno je 
tam, kde znel Tvoj hlas, spo-
mienka na Teba zostáva v 
nás.“ 

Dňa 31. decembra si pri-
pomíname prvé smutné 
výročie smrti nášho milova-
ného manžela, otca a dedka 
PhDr. Jozefa Surovca. Odišiel 
si od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa radi mali. S 
láskou a úctou spomína a za 
tichú modlitbu ďakuje celá 
smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO

18.11. Luláš Centko, 20.11. 
Alex Zábudlý, 21.11. Karin Kras-
ňáková, 21.11. Žofi a Machari-
ková, 25.11. Petronela Irgelová, 
2.12. Timea Pachingerová, 4.12. 
Šimon Psotný.

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI

7.11. Mgr. Peter Dvorský a Ing. 
Dominika Dunajová. 

 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI

14.11. Jana Pretáčová vo veku 
53 rokov, 15.11. Ján Malatinec vo 
veku 61 rokov, 13.11. Samuel Ci-
tan vo veku 84 rokov, 18.11. Emí-
lia Molnárová vo veku 68 rokov, 
19.11. Ján Peťko vo veku 52 ro-
kov, 20.11. Libuša Slančoková vo 
veku 87 rokov, 20.11. Mária Var-
gová vo veku 73 rokov, 22.11. Ga-
briela Kráľová vo veku 85 rokov, 
23.11. Mária Káčerová vo veku 
88 rokov, 23.11. Anna Cibulková 
vo veku 63 rokov, 24.11. Zlatica 
Fazekašová vo veku 63 rokov, 
28.11. Anna Vančová vo veku 72 
rokov, 28.11. Jozef Paulík vo veku 
64 rokov, 4.12. Michal Chlpáň vo 
veku 86 rokov.  

 J.Simonidesová

„Naše oči 
Ťa hľadajú, 
po tvári slzy 
stekajú. Oči 
sa zavreli sr-
diečko presta-
lo biť, už sa k nám nevrátiš a 
tak si chcela žiť.“

Dňa 23.11.2009 nás vo 
veku 88 rokov opustila naša 
milovaná mamka, babka, 
prababka, svokra a príbuzná 
Mária Káčerová zo Štiav-
nických Baní. Tí, ktorí ste ju 
poznali venujte jej tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina

Dňa 8.januára 2010 o 14.00 hod 
v zasadačke Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Banskej Štiavnici, 
Ul. Sládkovičova 15, sa bude ko-
nať stretnutie občanov bývajúcich 
v uliciach Akademická, Andreja 
Kmeťa, Andreja Sládkoviča, An-
tona Pecha, Bočná, Botanická, 
Daniela Licharda, Družicová, Ing 
Štefana Višňovského, Jána Bottu, 

Jaroslava Augustu, Jozefa Karola 
Hella, Kamenná, Katová, Klin-
ger, Kutnohorská, Malá Okružná, 
Martina Kukučina, Novozámocká, 
Pavla Kyrmezera, Pod Červenou 
studňou, Samuela Mikovíniho, 
Staromestská, Staronová, Starozá-
mocká, Strieborná, Úvozná, Viery 
Václavekovej, Vodárenská. 

Nosná téma stretnutia bude 

protipožiarna ochrana, zimné vy-
kurovacie obdobie , zimná údržba 
miestnej komunikácie a iné. Pre 
ostatné ulice, ktoré nie sú uvedené 
bude ďalšie stretnutie oznámené v 
Štiavnických novinách. 

Vladimír Poprac, predseda DHZ a člen 

komisie ochrany verejného poriadku pri 

MsZ Banská Štiavnica. 

Stretnutie občanov volebného obvodu č.1 B. Štiavnica 

4.str. ktoré nemali schopnosť 
predvídať cieľ svojho pôsobenia; 
jeho pôvod, rozvoj, nádeje i strachy, 
to, čo miluje a čomu verí, nie je nič 
iné, než výsledok náhodného uspo-
riadania atómov“ (Russell) – a ne-
poddať sa mu prečo? Prečo sa tomu 
zúfalstvu nepoddať? Prečo bojovať 
a zápasiť len preto, aby všetko aj 
tak zaniklo a rozpadlo sa len o pár 
smiešnych rokov neskôr, než keby 
sme nerobili vôbec nič?

Našťastie si nič vymýšľať nemu-
síme. Nie my, ale ktosi iný prelomil 
našu bariéru a rozlámal naše okovy. 
Nebol to človek, ktorý vystúpil do 
Neba. Bol to Boh, ktorý zostúpil z 
Neba. A tým, ktorí Ho prijali, dal 
moc stať sa synmi a dcérami Boha. 
Dal im moc ochutnať Boží život a 

ukázal im cestu, ako vystúpiť ponad 
Zem i Nebesia a stať sa bohmi na 
obraz Jediného. Nie je to najlepšia 
správa, akú kedy ľudstvo zažilo? Nie 
sme ako muchy uväznené vo fľaške! 
Vďaka Nemu sme slobodní! Naozaj 
slobodní! A každý, kto toto oslobo-
denie zažil na svojej vlastnej koži, 
bude súhlasiť s tým, že odvtedy už 
nič nie je tak, ako bývalo. Dovtedy 
sme prežívali – ale odvtedy konečne 

vieme, čo to znamená Žiť! „Zimné 
sviatky“? Smiešne! Oslavovať zimu 
a sneh? Nie, nie… Pre nás to boli, sú 
a budú Vianoce – deň, keď sa dejiny 
prelomili nadvoje, deň, keď sa zasta-
vila zem, deň, keď sa Boh stal člo-
vekom, aby sa človek stal Bohom! 
Vitaj, Ježišu! Vitaj… a ďakujeme!

Miloš Pikala

rímskokatolícky farár 

Muchy a vianočný čas

 

Volajte: 0910/ 565 959
Hľadáme nehnuteľnosti pre našich klientov

REALITNÁ KANCELÁRIA
ANTOLS s.r.o., Banská Štiavnica

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Chcete predať, kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť? 
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Obdobie blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov je aj pre pracov-
níkov Slovenského banského 
múzea časom sviatočným, 
časom, keď si po rušnej letnej 
sezóne a po zorganizovaní 
tradičného „Štyavnyckého 
jarmoku“ môžu aspoň na pár 
dní oddýchnuť a porozmýšľať 
aj o tom, čím by svojich náv-
števníkov prekvapili a potešili 
v budúcom roku. Neznamená 
to ale, že by sa brány expozícií 
múzea pred návštevníkmi na 
dlhší čas zavreli. Slovenské 
banské múzeum, ktoré spravu-
je  najvýznamnejšie pamiatky 
Banskej Štiavnice, je múzeom,  
ktorého povinnosťou je 
tieto cennosti nášho kultúr-
neho a prírodného dedičstva 
sprostredkúvať verejnosti po 
celý rok. A tak, až na niekoľko 
výnimiek, bude možné vždy 
niektorú z expozícií múzea 
navštíviť aj počas záveru tohto 
roka.  Až do nedele tohto 
týždňa (20.12.) sú otváracie 
hodiny platné podľa Kalendá-
ria SBM, ktoré je zverejnené 
na stránke www.muzeumbs.sk

Na tej istej webovej stránke sú 
však uvedené aj otváracie hodiny 
v čase pred a počas vianočných 
sviatkov, až do 2.januára 2010. Je 
potrebné pritom upozorniť, že 
všetky expozície Slovenského ban-
ského múzea, bez výnimky, budú 
zatvorené len v štyroch dňoch. V 

pondelok 21.12., ďalej na Šted-
rý deň a 1.sviatok vianočný a v 
piatok 1.januára 2010. V ostatné 
dni záveru tohto roka bude vždy 
otvorená aspoň jedna zo 7-ich 
expozícií múzea. Z nich najväč-
ší priestor ponúka predovšetkým 
Starý zámok, ktorý bude, ako je-
diná expozícia múzea, otvorený 
ešte aj v utorok a v stredu 22. a 23. 
12.  „Na Štefana“ si však už bude  
možné  vyjsť nielen na Starý, ale 
aj Nový zámok a poprechádzať sa 
bude možné aj po sieňach komor-
ských grófov v Kammerhofe. V 
čase medzi Vianocami a Novým 
rokom, teda od pondelka 28.12. 
do Silvestra, bude okrem Starého 
a Nového zámku, opäť mimoriad-
ne otvorené aj Banské múzeum v 
prírode (banícky skanzen). Okrem 
toho bude možné v utorok a stredu 
(29. a 30.12.) nahliadnuť i do Ber-
ggerichtu, respektíve (30.12.) i do 
Galérie Jozefa Kollára. Skupinkám, 
ktoré sa včas nahlásia bude k dis-
pozícii aj prehliadka štôlne Glan-
zenberg, no len v nedeľu 27.12. a 
v stredu 30.12. v jednom vstupe za 
deň o 13.00 hod. Otváracie hodiny 
v ostatných expozíciách sú pritom 
nezmenené - od 8.00 do 16.00, je-
dine na Silvestra bude otvorené len 
do 14.00 hod. Vstupy do Banské-
ho  múzea v prírode (skanzenu) 
budú však počas všetkých 4-och 
dní záveru roka len o 10.00 a 13.00 
hod. Od soboty 2.januára už vstú-
pi do platnosti nové Kalendárium 
múzea (momentálne je v štádiu 

schvaľovania), ktoré v otváracích 
hodinách prinesie určité zmeny. 
SBM bude musieť pružne reagovať 
na záujem návštevníkov, ale záro-
veň bude musieť otváracie hodiny 
prispôsobiť i svojim fi nančným 
možnostiam. Už dnes je však isté, 
že expozícia na Starom zámku 
bude otvorená počas celého janu-
ára aj v nedeľu. Slovenské banské 
múzeum chce tak poskytnúť ma-
ximálnu príležitosť na zhliadnutie 
unikátnej výstavy Lego-kociek, 
ktorá, už od jej otvorenia 30.no-
vembra, vzbudzuje mimoriadny 
záujem, predovšetkým detí a mlá-
deže, ale aj médií. Na celkovej plo-
che takmer 120 m2 sú vystavené 
desiatky najrôznejších modelov 
a stavebníc, zostavených z kociek 
tohto svetoznámeho výrobcu hra-
čiek. Najväčším magnetom je však 
železničná trať s okolitou krajinou, 
prírodou, cestami, domami, nad-
jazdami, tunelmi, automobilmi, 
vláčikmi atď., pozostávajúca z viac 
ako 500-tisíc dielikov. Podrobnos-
ti o tejto výstave, ale napríklad aj 
o výstave Minerály karpatských 
rudných žíl, ktorá potrvá v Berg-
gerichte až do konca marca, ako 
aj o všetkých expozíciách SBM, 
otváracích hodinách, cenníkoch, 
o možnostiach prenájmov výstav-
ných a spoločenských siení, ale aj 
rôznych zaujímavostiach nájdete 
predovšetkým na webovej stránke 
múzea www.muzeumbs.sk

Mgr. Ľuboš Krno, 

Slovenské banské múzeum

VIANOCE V SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU
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Predám 2-izbový tehlový byt  

v B.Štiavnici, Križovatka – 1.po-
sch., CPP: 76,51 m2, merače vody, 
parketové podlahy, pôvodný stav. 
Cena: 39 900€, tel.: 0907 791 861

Dám do prenájmu 1-izbový  
byt v RD v Št. Baniach so samo-
statným vchodom, tel.č.: 0918 
142 474

Predám 1-izbový byt na Pov- 
razníku. Cena 22 000 €. Kontakt:  
0915 777 765.

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125.

Autochladiče, spojky, rozvody,  
výfuky, brzdy, karosárske diely a 
iné ND. Tel.č.: 0907 181 800

AUDI, PASSAT ramená, cena  
250. Tel.č.: 0907 181 800

Vykupujem bukovú, dubovú  
a hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 
138 98

Predám šalovacie tvárnice 15,  
20, 25, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 
0914 138 988

Predám pneumatiky, 165/70 R  
13, cena 10€/ks, tel.č.: 0914 138 
988

Predám drevené podlahy od  
13,50 €/bm – rôzne dreviny a 
odtiene a eurohranoly GURUTU 
FIX od 5 €/bm – všetko skladom 
v B, viac informácií na tel.č.: 0907 
791 861

Predám štiepané krbové drevo  
s dovozom, tel.č.: 0908 459 829

Predám s dopravou roxory a  
karisiete, tel.č.: 0908 459 829

Kúpim staré autobatérie, auto- 
vraky, tel.č.: 0914 138 988

Predám plynovú bombu, cena  
15€, tel.č.: 0905 551 791

Predám kufríkový písací stroj  
zn. Consul, málo používaný, 
cena: 35 €, tel.č.: 0910 631 759

Pracovisko praktického vyu- 
čovania Strednej odbornej ško-
ly obchodu a služieb v Banskej 
Štiavnici, Špitálska 4, (Povrazník) 
ponúka kadernícke služby pre ši-
rokú verejnosť denne od 8.00 do 
14.00 hod. Objednávky na tel.č. 
: 045/691 15 54, kl.127 Regene-
račná poradňa zdravia HOLIS-
TIK, www.holistik.sk, holistik.
poradna@gmail.com, t.č.: 0907 
498 878

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Inzercia
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 

Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie Krí-
žovky z č. 44/2009 znie: „Naši ne-
zamestnaní sa nemôžu sťažovať na 

sociálnu starostlivosť, veď všetky 
krčmy sú dokonale vykurované.“ 
Výhercom tento týždeň sa stáva  
Irena Melcerová, Križovatka 7, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme!

 redakcia ŠN

V tajničke sa ukrýva výrok Ch. Dic-
kensa: „Nie je dôležité... (dokončenie 
v tajničke).

A. Nie dnu, patriace Noskovi, 
malý voz, B. Začiatok tajničky, 
C. Stred slova kanárik, zavolal do 
služby, dobýval rudu, D. Ženské 

meno, cap odzadu, čis-
tiaci prostriedok, farba, 
existujme, E. Zn. elek-
trospotrebičov, derie, 
priateľ Barby, kirgiský 
spevák, baňa, F. Oz. 
áut Mělníka, robí penu, 
sálal plameňom, mory 
naopak, popevok, G. 
Ženské meno, borisko v 
ženskom rode, stred slo-
va pasians, H. Pohybujú 
sa vzduchom, výrobca 
ocele, múr, I. Nula, pe-
ňažná pomoc, nenapo-
mínala, pracoval hoblí-
kom, J. Koniec tajničky, 
kyslík, K. Sní, existujem, 

nočný vták, klobúk.
1. Na čas, Emil v Taliansku, 

Technické služby, 2. Chaplinova 
manželka, telefón bez dĺžňa 3. Ne-
wton, Mária, pokrúti, 4. Je na stro-
me, patriaci Deninovi, 5. Vezmi 
liek, bubliny z mydla, Anno Do-
mini, babylonská bohyňa Zeme,    
6. Nenaparuje, prémia, 7. Omotá, 
hoci, túz, 8. Stavebnica, dávam ko-
renie, 9. Predložka 3.pád, preveril, 
lovkyňa perál, 10. 4. pád slova orol, 
nevydával sípavý zvuk, 11. Volala 
bez druhej spoluhlásky, plače, jed-
noduchá zbraň, 12. Mraky, papa-
gáj, 13. Pliesť, ruské meno Kuril, 
odtok zriedkavo, 14. Časť konské-
ho postroja, prenášajte, áno, 15. 
Prežil, hnietil, 16. Mastná zemina, 
talianske mesto, sodík, teba, 17. 
Zelenina, Emanuel, hliník, cicavec 
z pralesa.

Pomôcky: Imola, Akyn, Ava, Ma, 
Fond

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA
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Sobota 19.12 o 18:30. , Kino Akademik

DISTRICK 9
Sci-Fi, USA/Nový Zéland, 2009, 112 min, MP 15, vstupné: 2 €
Nad Johannesburgom už viac ako 20 rokov kotví vesmírna loď a pod ňou slumy plné jej posádky. Pozícia 
mimozemskej civilizácie je na Zemi neľahká. Utláčanie zo strany ľudstva nemá konca kraja, pričom existuje 
len veľmi tenká hranica spolužitia, založená okrem iného - na biznise. Emzáci potrebujú jesť – a ľudia zistili, 
že im môžu ponúknuť mačacie konzervy a na oplátku získať sofi stikované technológie. Mesto je posiate 
plagátmi (ako zo sprievodnej kampane – Toto je len pre ľudí) a koexistencia by ako-tak platila, nebyť po-
treby presídliť slum emzákov o pár stovák kilometrov ďalej. Operáciu dostane na starosti mladý vojačik 
Wikus van de Merwe a počas nej sa zapletie do nečakaného incidentu... 

Utorok 29.12.  o 18:30 hod.

DOM OBESENCA
Juhoslávia, 1989, far., 142 min, MP 15, vstupné:2 Euro s preukazom FK:1,50 Euro
Príbeh o túžbe po voľnosti, slobode, biede i bohatstve života, plný humoru a surrealistických predstáv, 
široko osciluje okolo ústrednej dejovej línie, ktorej nositeľom je Perhan - chlapec, vychovaný babičkou 
(v kolónii má výsadné postavenie, lebo dokáže liečiť a zaklínať) a strýkom (vášnivým hráčom, náruživým 
sukničkárom, ktorý si rád vypije) v úbohej rómskej osade, odkiaľ niekoľkokrát ročne odvážajú deti do 
Talianska, aby kradli, žobrali a nádenníčili. Perhan, ktorý vie o zomretej matke len z rozprávania a ktorého 
otec, vojak zo Slovinska, zmizol skôr než sa Perhan narodil, sa upína k dievčatku Azra, ktoré je pre neho 
naplnením tých najkrajších, ale aj najtajnejších snov, starostlivo skrývaných pred špinavým, zablateným 
a krutým svetom, v ktorom žije. Perhan si je takmer istý, že sa s Azrou jedného dňa ožení, aj keď ona ho 
teraz vôbec nechce. Ešte predtým sa však musí postarať o svoju chorú sestričku, na ktorej liečenie je ale 
treba veľa peňazí...

ňNa jedličke sviečky svietia, 
v jasliach leží Božie dieťa. 
Nech Vás jeho láska hreje, 
žiari i v tmách beznádeje, 
do sŕdc, duší Vašich vloží 
radosť, šťastie, pokoj boží. 

Príjemne prežitie vianočných 
sviatkov ako aj pevný prvý krok v 
roku 2010 všetkým svojim zákaz-
níkom ako aj ostatným obyvate-
ľom mesta želá kolektív 

Reštaurácie – Pizzerie  Nad Kozá-
kom 

Spokojné prežitie sviatkov Bo-
žieho narodenia, pohodu a lásku 
v kruhu svojich najbližších a veľa 
zdravia, osobných aj pracovných 
úspechov v novom roku 2010 Vám 
prajú 

Miriam Blaškovičová a Slavomír Palovič.

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

Priania k Vianociam a novému roku...
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ZŠ s MŠ

Maximiliána Hella

Štiavnické Bane, 
Vás pozýva na 
slávnostné otvorenie

JAZYKOVÉHO LABORATÓRIA,

ktoré sa uskutoční dňa:
22. 12. 2009 o 12:30 
Realizácia jazykového labora-

tória bola podporená Minister-
stvom školstva Slovenskej repub-
liky a Unicredit bank

Tešíme sa na Vašu účasť.

KULTÚRA

V piatok 11.decembra 2009 
bola za prítomnosti veľaváže-
ných hostí, priateľov a obdi-
vovateľov diela majstra Petra  
v Galérii dreva, drevených 
hračiek a ľudového remesla v 
Banskej Štiavnici sprístupnená 
ďalšia časť, v súčasnosti už 
20m dlhého, banskoštiavnic-
kého betlehema.

     Chýr o jeho veľkosti a kráse 
prilákal do mesta pod Sitnom už 
stovky turistov takmer z celého 
sveta. ,,Banská Štiavnica je nevy-
čerpateľným zdrojom inšpirácie.“ 
poznamenal sympatický autor  
Ing. arch. Peter Chovan a tým aj 
nepriamo odpovedal na otázku, 
kedy bude považovať toto veľké 
kompozičné dielo za dokončené. 
Dielo, ktoré je originálnym vyzna-
ním obdivu a lásky tomuto kraju, 
jeho bohatej histórii, architektúre, 
tradíciám, ľuďom a zároveň ukáž-
kou rezbárskeho umenia, remesel-
nej zručnosti a obrazotvornosti v 
spojení s dômyselnou technikou, 
ktorá dáva drevené mesto do po-
hybu a vdychuje mu život. Mecha-
nizmus novej časti betlehema je 
skutočne unikátny. Tvorí uzavretý 
kruh, obopínajúci nosný pilier ga-
lérie. Zakrývajú ho kulisy štiavnic-
kých budov a krajiny, železničná 
trať s premávajúcim sa vláčikom - 
štiavnickou Ančou. Tá je v spodnej 
časti piliera. Nad ňou sa nachádza-
jú ulice a remeselníci, ktorí v mi-
nulosti k Štiavnici neodmysliteľne 

patrili. Fajkári, pernikári, sudári, 
tesári, kolári, nechýba ani kováč, 
pekár a holič, hudobníci, tanečníci, 
mlynár aj s točiacim sa mlynom… 
Hornú časť uzatvára veľký štiav-
nický trh. A to všetko v harmónii  s 
množstvom roztomilých miniatúr 
predmetov, ktoré sú samozrejmou 
súčasťou každodenného života. 
Zaujímalo ma, koľko postavičiek 
,,žije“ v celom tomto nádhernom 
mestečku. Na to mi nevedel pres-
ne odpovedať ani sám autor. Podľa 
slov šarmantnej majiteľky galérie 
pani Emílie Babicovej je ich asi 
800, ale ,,sčítanie obyvateľstva“ 
plánujú až po dokončení. Kedy to 
bude ? Ťažko povedať, veď je ešte 
toľko čarovných zákutí, postáv, 
príbehov a udalostí, ktoré dotvára-
jú štiavnický kolorit. Majster Peter 
a jeho tvoriví mladí pomocníci, sy-

novec  Peter Chovan a Bc.Michal 
Votýpka, majú v zálohe ešte veľa 
originálnych nápadov a nechýba 
im chuť a nadšenie doviesť ich do 
zdarného konca. Možno časom 
pribudnú k sochám svätých, pa-
novníkom, permoníkom, baní-
kom, Salamandrovému sprievodu, 
Šachtágu, beťárom študentom, re-
meselníkom, tureckým vojakom, aj 
sokoliari, alebo sa tu objaví príbeh  
Andreja a Maríny, či iných hviezd, 
kedysi žiariacich pod štiavnickým 
nebom. No najžiarivejšou hviez-
dou Vianoc a každého betlehema 
je Božie dieťatko, symbol pokoja 
a lásky všetkých ľudí dobrej vôle. 
Nech tieto dary nechýbajú  niko-
mu z Vás počas vianočných sviat-
kov a nového roku 2010.

Janka Bernáthová

Unikátny banskoštiavnický betlehem

Hodnoty je ich mravenčia 
práca, ktorú robia s láskou. 
Takéto hodnotenie si zaslúži 
KD zo Štefultova - časť Banská 
Štiavnica. 

Dňa 9.12.2009 už po 6-krát pri-
pravila samospráva KD milé pred-
vianočné posedenie. Zúčastnených 
členov i hostí pozdravila p. Cilka 
Andrášeková, krásne znejúce slová 
pohladili dušu, hlboko sa skláňam 
pred tebou Cilka, keď aj tie čísla 
pri veku sú vyššie, myseľ jasná a 
reč krásna. Svojou návštevou poctil 
toto stretnutie aj p. primátor Mgr. 
Pavol Balžanka milým príhovorom 
a podaním ruky s každým zúčast-

neným sa zvítal. Pán Milan Štencl v 
prednese svojej zrýmovanej tvorby 
poézie zhodnotil veľmi kladne prá-
cu členov samosprávy. P. Blaženka 
Mýtová svojou básňou privítala Mi-
kuláša ako aj čerta, ktorí každému 
darovali balíček rôznych dobrôt.  P. 
Pšenicová sa tiež prihovorila svojou 
prózou. Krásne upravené tabule, 
bohato vyzdobené stoly, chutné je-
dlo, to bola práca študentov ZŠ na 
Povrazníku, ktorí toto pohostenie 
s pomocou p. majsteriek pripravili. 
Nechýbala ani hudba v podaní dua 
otca a syna – rod. Kružlicovej. Nála-
da bola skvelá, tak sme sa bavili, hoc 
z rôznych častí okresu – ako jedna 
rodina. To slovíčko Cilka, ktoré si 

vyslovila pri svojom príhovore, že 
sa vytráca z medziľudských vzťahov 
– Ďakujem – patrí vám všetkým, 
ktorí ste prispeli, či už upečením 
koláčikov, alebo aj prípravou tohto 
krásneho stretnutia. Za prítomných 
hostí. Emília Cútová

Vek to sú len čísla

Vianočná súťaž o hodnotné ceny:

Vážení čitatelia ŠN, všetci, ktorí 
pošlete všetky 3 kupóny so správ-
nymi odpoveďami na súťažné 
otázky budete zaradení do žrebo-
vania o tieto hodnotné ceny:

1. cena  Permanentka na masáž
2. – 4. cena  Permanentka na 

bazén
5. cena Poukážka v pizzérii 

Black M 
6. – 7. cena Kozmetický balíček
8. cena Kartón Piva Steiger
9. cena Ročné predplatné týž-

denníka ŠN 
10. cena Kalendár na rok 2010
Ceny do súťaže venovali: Zuza-

na Švidroňová – Masážny salón, 
Bytová správa, a.s., Marián Čierny 
– Pizzeria Black M, Drogéria-pa-
pier - Iveta Voštiarová, redakcia 
ŠN, Knihy – darčeky, p. Jolana Dr-
bohlavová, Kníhkupectvo Paulína 
- p. Ľubica Balžanková a Pivovar 
Steiger Vyhne. 

INTEMON s.r.o., príjme do pra-

covného pomeru s nástupom od 

07.01.2010 

Vodiča, údržbára
Požadujeme:

-stredné odborné vzdelanie
-vodičský  preukaz  sk. „C“
-prax minim. tri roky
-spoľahlivosť, fl exibilita
-Ponúkame:
-stabilnú prácu
-dobré platové podmienky

Záujemcovia hláste sa adrese: INTE-
MON s.r.o. Horná Huta 1631, Banská 
Štiavnica alebo na  t. č. 0911550999

Inzercia
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V poslednom zápase na domá-
cich stoloch v roku 2009 zvíťazili 
hráči LN TRADE nad družstvom 
Sokola Horná Ždáňa presvedčivo 
v pomere 14:4, a udržali si druhé 

miesto v tabuľke zásluhou aktív-
nejšieho skóre pred Seniormi Žia-
ru nad Hronom.

Hráčom LN TRADE sa podaril 
reparát za minulotýždňové ne-

úspešné vystúpenie práve 
proti Seniorom Žiaru nad 
Hronom.

Všetci hráči podali v 
tomto zápase zodpovedný 
bojovný výkon a preto už 
od úvodných štvorhier ne-
bolo o víťazovi stretnutia 

pochýb.
Posledný zápas v tomto roku 

zohrá LN TRADE v nedeľu 20. 12. 
2009 na stoloch súpera v Kosorí-
ne.

LN TRADE BANSKÁ ŠTIAV-
NICA - Sokol Horná Ždáňa 14:4

 
Body za LN TRADE: štvorhry - 

Prokaj/Sedilek, Dobrovičovci Ján 
+ Martin

dvojhry  - Sedilek, Prokaj, Dob-
rovič Ján + Martin po 3

ŠPORT

 MUŽSTVO Z V R P KO SKORE BOD
1. Orovnica "B" 7 7 0 0 0 98:28 21
2. B. Štiavnica 7 5 0 2 0 86:40 17
3.  Žiar Seniori 7 5 0 2 0 82:44 17
4.  Horná Ždaňa 7 4 0 3 0 55:71 15
5. Hliník "B" 7 3 1 3 0 63:63 14
6. Vyhne "B" 7 3 0 4 0 63:63 13
7. Župkov "B" 6 3 0 3 0 59:49 12
8. Janova Lehota 7 2 1 4 0 45:81 12
9. Žiar "C" 7 0 1 6 0 40:86 8

10. Kosorín 6 0 1 5 0 21:87 7

Inzercia

Predaj krmív pre zvieratá
Sušené mäsá
Výhoda nemusia sa mraziť
Granule v akcii od 6€/10 kg !!!
Dovoz zdarma 
Preprava autom do 3,5 t za 
najlepšie ceny
Tel.č.: 0907 603 406

V dňoch 4. – 6. 12. 2009 sa 
uskutočnili v Nových Zám-
koch  na krytej plavárni v 25 
m bazéne Zimné majstrovstvá 
SR mladších žiakov. Na týchto 
pretekoch sa zúčastnili i plavci 
z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica. Prinášame výsled-
ky:

Matúš Berlanský: 

9. 100 m polohové preteky: 
1.18.59, 6. 400 m polohové pre-
teky: 6.08.08, 8. 50 m voľný spô-
sob: 31.47, 8. 100 m voľný spôsob: 
1.08.58, 4. 400 m voľný spôsob: 
5.12.05, 5. 200 m voľný spôsob: 
2.25.29, 5. 800 m voľný spôsob: 
10.44.71, 5. 100 m znak: 1.16.43,
Matej Ernek:

10. 100 m voľný spôsob: 1.14.27, 
7. 100 m motýlik: 1.28.90, 5. 200 m 
motýlik: 3.15.16,
Daniel Dalibor Orság:

21. 50 m voľný spôsob: 36.55, 
10. 100 m prsia 1.39.95.

Zimné majstrovstvá SR starších 

žiakov

V dňoch 11. – 13. 12. 2009 sa 

uskutočnili v Spišskej Novej Vsi na 
krytej plavárni v 25 m bazéne Zim-
né majstrovstvá SR starších žiakov. 
Na týchto pretekoch sa zúčastnili i 
plavci z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica. Prinášame výsledky:
Denisa Tenkelová: 

1. 100 m motýlik: 1.03.90, 1. 
100 m polohové preteky: 1.06.56, 
1. 100 m voľný spôsob: 59.62, 1. 
400 m polohové preteky: 5.11.20, 
1. 200 m znak: 2.19.67 (rekord SR 
14. roč.), 2. 50 m voľný spôsob: 1. 
200 m motýlik: 2.29.36, 1. 200 m 
polohové preteky: 2.30.00, 1. 100 
m znak: 1.05.57 (rekord SR 14. 

roč.)
Dárius Doletina:

4. 10 m motýlik: 1.09.23, 7. 100 
m poloha: 1.10.50, 6. 200 m mo-
týlik: 2.48.07, 9. 200 m voľný spô-
sob: 2.17.45, 9. 50 m voľný spôsob: 
27.83, 8. 200 m polohové preteky: 
2.37.75, 10. 100 m voľný spôsob: 
1.00.54,
Monika Maruniaková:

6. 100 m motýlik: 1.13.57, 4. 200 
m prsia: 2.59.03, 2. 100 m poloho-
vé preteky: 1.12.06, 2. 200 m znak: 
2.33.73, 3. 100 m prsia: 1.21.70, 3. 
100 m znak: 1.11.73.

Red.

Zimné majstrovstvá SR žiakov 

Víťazstvo LN TRADE

Mestské kúpele – Plaváreň ozna-

mujú širokej verejnosti, že je 

opäť otvorená plaváreň a v pre-

vádzke je plavecký bazén.

Otváracie hodiny: 
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

Vstupné: 
Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

pov/13 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy: 

1,50 € 
Mestské Kúpele – Plaváreň ozna-

mujú verejnosti, že v dňoch:

24.12.2009, 25.12.2009, 
31.12.2009 a 1.1.2010 bude pre-
vádzka zatvorená. V ostatných 
dňoch bude plaváreň otvorená 
podľa otváracích hodín.

Tešíme sa na vašu návštevu! 
info na tel.č.: 045/691 27 24

Ako ten čas beží. Človeku sa 
ani nechce uveriť, že už ubehlo 25 
rokov odvtedy, čo hokejisti Pod-
sitnianskej odohrali svoj posledný 
ročník v Okresnej hokejovej súťaži. 
Hokejové mužstvo bolo vtedy zlo-
žené z hráčov hokejového turnaja, 
ktorý sa hrával pravidelne každú 
zimu na klzisku Podsitnianskej. 
Krstnými otcami boli Ivan Remeň 

a Peter Záhorský. Trojnásobným 
víťazom turnaja bol závod Huta. 
Prvým víťazom turnaja bol závod 
Rudné Bane B. Štiavnica. Okresnú 
súťaž hrali hokejisti pod hlavičkou 
TJ Sitňan Podsitnianska. Káder 
tvorili títo hráči: P. Záhorský – ka-
pitán, J. Bačík, V. Bosák, M. Kanda, 
J. Jány, Ľ. Cabaník, P. Dobrovič, Š. 
Potančok, J. Haring, Ľ. Zúbek, P. 

Knübügel, J. Jarábek, J. Šedivý, J. 
Malatinec, V. Venglár, M. Mlynárik, 
A. Černický, P. Lacko, J. Debnár, F. 
Debnár. Na zápasy v okresnej sú-
ťaži na Podsitnianskej chodievalo 
400 – 500 divákov. Hokejový klub 
skončil v Okresnej súťaži na pek-
nom 2.mieste. V ďalších sezónach 
už hokejový oddiel nehral v súťaži z 
ekonomických dôvodov.           Red.

Jubileum ľadového hokeja na Podsitnianskej
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Plavci PK B. Štiavnica zľava: D. Doletina, M. Maruniaková, J. Čamaj (tréner), 
D. Tenkelová 
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INZERCIA

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  


