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Vážení čitatelia!
Štiavnické noviny, ktoré práve 

držíte v rukách, sú posledným čís-
lom v tomto roku. Najbližšie čís-
lo vyjde až vo štvrtok 12. januá-
ra 2012. Verím, že aj v budúcom 
roku zostanete našimi vernými 
čitateľmi. 

Je tu čas Vianoc, a preto by 
som vám všetkým chcel poďako-
vať za prejavenú dôveru a spolu-
prácu, ktorú ste nám v uplynulom 
roku prejavovali. Prajem vám prí-
jemné prežitie vianočných sviat-
kov a do nového roku 2012 veľa 
zdravia, šťastia a Božieho požeh-
nania.  Michal Kríž
šéfredaktor Štiavnických novín 

a členovia redakčnej rady

Oznam 
Štiavnických 
novín

Na 15. decembra 2011 zvolala 
primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková 
zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Banskej Štiavnici.

Neprítomný: Ing. Slavomír Palo-

vič (ospravedlnený). 
Na úvod prišli vianočnými ver-

šíkmi pozdraviť primátorku mesta 
a poslancov mestského zastupiteľ-
stva žiaci Praktickej školy spolu so 
svojou učiteľkou Mgr. Patríciou Ko-
váčovou.

MsZ schválilo:
Program zasadnutia, navrhlo vy- -
radiť bod č.14 – Investičný zá-
mer výstavby obchodného cen-
tra sídliska Drieňová a zaradiť 
do bodu Rôzne Informatívnu 
správu o fi nancovaní... 	3.str.

Z decembrového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Vážení spoluobčania!
Opäť je tu čas, keď nám nežne 

klopú na dvere vianočné sviatky, 
ktoré sú najkrajším obdobím, keď 
sa každý snaží byť s blízkymi oveľa 
viac a uvedomuje si silu lásky, pria-
teľstva a spolupatričnosti. 

Milí spoluobčania, aj ja by som 
vám všetkým chcela v tomto období 
z úprimného srdca zapriať, nech sú 
vianočné sviatky pre nás všetkých 
príjemným pozastavením sa, aby 
sme načerpali veľa radosti do živo-
ta a silu prekonať všetky prekážky, 
ktoré nám nastávajúci rok prinesie. 
Chcela by som vám zaželať šťastie, 
spokojnosť, trpezlivosť, vzájomnú 
úctu, tolerantnosť a hlavne zdravie, 
lebo to je to najcennejšie, čo máme 
a čo sa nedá kúpiť v žiadnom ob-
chode. Nech ľudskosť, tolerancia, 

pochopenie, vzájomná úcta a ľud-
ská láska, láska človeka k človeku sú 
najväčšie dary, ktoré môžeme jeden 
druhému dať. 

Zároveň mi dovoľte, aby som sa 
vám poďakovala za doterajšiu spo-
luprácu, prejavenú dôveru, pocho-
penie a pomoc, ktorú ste dali a dá-
vate tejto samospráve, za pomoc 
pri riešení spoločných úloh v pro-
spech rozvoja nášho krásneho mes-
ta. Do nového roku 2012 by som 
vám, moji drahí spoluobčania, chce-
la zaželať všetkým pevné zdravie, 
šťastie, lásku, pokoj, veľa pracov-
ných a osobných úspechov, aby sa 
nám všetkým darilo v rodinách ako 
aj spoločne v meste Banská Štiav-
nica. Aby sa nám podarilo z hľadis-
ka rozvoja Banskej Štiavnice vytvo-
riť čo najviac dobrých podmienok 

pre plnohodnotnejší život v našom 
meste pre tých, ktorí tu žijeme, ale 
aj pre tých, ktorí sem prichádzajú 
ako hostia, ako návštevníci, ako tu-
risti. Nech rokom 2012 nás sprevá-
dza radosť z malých i veľkých vecí v 

živote a práci. Želám vám krásne a 
šťastné prežitie vianočných sviat-
kov v kruhu najdrahších a najbliž-
ších a úspešný rok 2012.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta 

Požehnané vianočné sviatky
str.3
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Nález psa 
Dňa 11. 

decem-
bra 2011 o 
14:45 v Ban-
skej Štiavni-

ci na ulici Križovatka bol nájdený 
psík - jazvečík, ktorý sa tu voľ-
ne pohyboval. V okolí miesta ná-
lezu príslušníci Mestskej polície 
vykonali pátranie po majiteľo-
vi. Keďže majiteľ psíka sa v okolí 
miesta nálezu nenachádzal, psík 
bol umiestnený do karanténnej 
stanice. Na základe identifi kač-
ných známok bolo ďalej vykoná-
vané zisťovanie majiteľa psíka. 
Dňa 12. decembra 2011 bol ma-
jiteľ zistený, vyrozumený a psíka 
si následne prevzal. Vec bola vy-
bavená v zmysle priestupkového 
zákona.

Požívanie alkoholu 
na verejnosti

Dňa 11. decembra 2011 o 
16:30 v Banskej Štiavnici na Uli-
ci Budovateľská príslušníci Mest-
skej polície počas vykonávania 
hliadkovej služby zistili, že tu do-
chádza k požívaniu alkoholu na 
verejnosti. Bola zistená totožnosť 
priestupcu, ktorým bol F.Š.. Me-
novaný bol za svoje protipráv-
ne konanie postihnutý v zmysle 
priestupkového zákona. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 12. decembra 2011 o 
15:00 hliadka Mestskej políciezis-
tila, že v Banskej Štiavnici na Uli-
ci L. Svobodu v priestore pri ga-
rážach dochádza k porušovaniu 
verejného poriadku. Bola ziste-
ná totožnosť páchateľov, ktorý-
mi boli M.H. a B.F.. Menovaní pá-
chatelia boli postihnutí v zmysle 
priestupkového zákona a miesto 
opustili. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 13. decembra 2011 o 9:00 
v Banskej Štiavnici na Ulici 
L. Svobodu č. 15 príslušníci 
Mestskej polície zistili spácha-
nie priestupku proti verejnému 
poriadku. Páchateľom priestup-
ku bol zistený T.Š., ktorý bol po-
stihnutý v zmysle priestupkové-
ho zákona. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Technické služby, s.r.o.
Dispečing: 0908 272 630• 
Riaditeľ: 045 / 692 22 44, • 
0905 682 279
Odvoz DO p.Blahová: • 
0905 262 058, 045 / 692 24 07
Verejné osvetlenie, zimná ručná • 
údržba chodníkov a MK p.Volf: 
0905 491 034, 045 / 692 22 43

Bytová správa, s.r.o.
Poruchy vykurovania a dodáv-• 
ky teplej úžitkovej vody p.Pika: 
0903 696 207 
Ostatné poruchy a údržba bytov • 
p.Bačík: 0903 696 183, p.Maďar: 
0910 900 503 

Nemocnica Banská Štiavnica, 
a.s.

Rýchla zdravotná služba IRS.: • 
155, 112
Lekárska služba prvej pomoci: • 
045 / 694 23 75 

Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s.

poruchová linka: 0850 111 727• 
zákaznícka linka: 0850 111 363• 
mcs@spp-distribucia.sk • 

Stredoslovenská energetika, a.s.
poruchová linka: 0800 159 000• 
zákaz. centrum domácnosti: • 
0906 252 525, 0850 111 468
zákaz. centrum podnikatelia: • 
0906 252 521, 0850 123 555

Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s.

p. Bačíková: (v pracovné dni 7:00 • 
- 17:00) 0908 679 593
dispečing ZV: 048 / 432 73 60• 
callcentrum: 0850 111 234• 

Banskobystrická regionálna 
správa ciest, a.s.

dispečing: 045 / 691 28 06, • 
0918 543 648

Obvodné oddelenie policajného 
zboru Banská Štiavnica

158, 112• 
045 / 692 11 58• 

Mestská polícia
159• 
045 / 694 96 01, 0905 597 673• 

Požiarna ochrana
150, 112• 

Štiavnické noviny

Pohotovostné 
lekárenské služby
V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené tieto lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13, • 
8:00 - 11:00

Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne 
(nedeľa a sviatok 7:30 - 10:30):

19.12. - 25.12., 51.týždeň,• 
Lekáreň HELIOS
26.12. - 1.1., 52.týždeň • 
Lekáreň U SPASITEĽA
2.1. - 8.1., 1.týždeň • 
Lekáreň AMETYST
9.1. - 15.1., 2.týždeň • 
Lekáreň BS
16.1. - 22.1., 3.týždeň • 
Lekáreň Dr. MAX
23.1. - 29.1., 4.týždeň • 
Lekáreň HELIOS
30.1. - 5.2., 5.týždeň • 
Lekáreň U SPASITEĽA

Adresy a kontakty na lekárne v 
okrese Banská Štiavnica:
Lekáreň Ametyst

Križovatka 3, Banská Štiavnica• 
045/692 0699• 

Lekáreň Domov zdravia
Bratská 17 (Nemocnica), • 
Banská Štiavnica
045/691 2207, 0918 830165• 

Lekáreň Helios
Dolná 3, Banská Štiavnica• 
045/6922322• 

Lekáreň Lipa
Bratská 18, Banská Štiavnica• 
045 / 694 21 88, 045 694 21 89• 

 
Lekáreň ku Spasiteľovi

A.Kmeťa 13, Banská Štiavnica• 
045/692 1953, 0907 823 179• 

Lekáreň Dr. MAX
L.Slobodu 42, Banská Štiavnica• 
045/6790946• 

Anna Florovičová

Dôležité telefónne 
čísla počas sviatkov
Prinášame vám dôležité telefónne čísla, ktoré by ste mohli 
potrebovať počas Vianočných sviatkov. 

19. decembra
Redakčná rada VIO TV.  
Uskutočnilo sa pracovné roko- 
vanie ohľadom vysokoškolské-
ho vzdelávania. 

20. decembra
Pracovné rokovanie k projek- 
tom z Ministerstva životné-
ho prostredia Slovenskej re-
publiky.
Pracovné stretnutie k proble- 
matike Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu. 

21. decembra
Pracovné rokovanie k projek- 
tom. 
Príprava návštevy Roberta Fica  
v Banskej Štiavnici. 
Posledná rozlúčka s občanom  
nášho mesta p. Bohumilom 
Štenclom. 

22. decembra
Prijatie podpredsedu Národnej  
rady SR Roberta Fica v Banskej 
Štiavnici. 
Mimoriadne zasadnutie mest- 
ského zastupiteľstva pri príle-
žitosti slávnostného aktu odo-
vzdania čestného občianstva 
mesta Banská Štiavnica doc. 
JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v 
Rytierskej sále Starého zámku.
Ďalší program spojený s náv- 
števou Roberta Fica v Banskej 
Štiavnici. Účasť na vianočnom 
programe pod názvom "Osláv-
me Vianoce spolu". 
Posledná rozlúčka s občanom  
nášho mesta p. Antonom Vác-
lavekom. 

Andrea Benediktyová 

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

Plaváreň 
otváracie 
hodiny

Bazén:

Otváracie hodiny platné 
od 1. januára 2012
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�1.str. ...autobusovej dopravy v 
meste a Informatívnu správu o 
príspevku pre Nemocnice a po-
likliniky, n.o., prevádzka Bratská 
č.17 Banská Štiavnica. 

MSZ sa uznieslo:
na VZN č.8 o miestnych daniach  -
a navrhlo zvýšiť dane za psov 
chovaných v bytových domoch 
na 40 eur.

MsZ schválilo:
Rozpočet mesta Banská Štiavni- -
ca na r. 2012:

Bežný rozpočet -
príjmy 5 147 961 eur
výdavky 3 028 637 eur
Kapitálový rozpočet -
príjmy 1 500 798 eur
výdavky 2 428 809 eur
Rozpočet spolu: -
príjmy 6 736 011 eur
výdavky 7 565 099 eur
Finančné operácie:  -
príjmy 1 044 486 eur
výdavky 143 300 eur

Vyrovnanie schodku rozpočtu  -
návratnými zdrojmi fi nancova-
nia, a to čerpaním bankového 
úveru a úveru zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania. 

Programový rozpočet mesta na  -
r. 2012 – 2014
Rozpočet Technických služieb,  -
m.p., Banská Štiavnica: 

príjmy 707 722 eur -
výdavky 707 722 eur -

návrh Plánu práce hlavného kon- -
trolóra mesta na I. polrok 2012
odmenu hlavnému kontrolórovi  -
Img. Marianovi Láslovi vo výške 
10 % súhrnu mesačného platu, 
vyplateného za rok 2011
Prevádzkový poriadok pre par- -
kovanie v meste v r. 2012 a cen-
ník

Majetkové veci mesta
MsZ schválilo:

prevod nehnuteľnosti Štefanovi  -
Laktišovi a Ing. Jozefovi Pavlovi
priamy predaj nehnuteľnosti Ing.  -
Jozefovi Kirschnerovi s manž., 

Michalovi Urblíkovi, spoločnos-
ti TALIA, s.r.o., B. Štiavnica, Já-
novi Kružlicovi s manž., Helene 
Parillovej, rod. Kružlicovej, spo-
ločnosti MF Centrum, s.r.o., Zu-
zane Lime Soldánovej a Marti-
novi Buštorovi.
predĺženie lehoty na zaplatenie  -
kúpnej ceny do 30.11.2012 Ro-
manovi Goralovi

MsZ vzalo na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti  -
hlavného kontrolóra za II. pol-
rok 2011
Informatívnu správu o zahranič- -
nej ceste primátorky do portu-
galského mesta Sintra v dňoch 
21. – 26. novembra 2011
Informatívnu správu o zabezpe- -
čení fi nancovania autobusovej 
dopravy v meste B. Štiavnica v 
roku 2012.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta zasadnu-
tie ukončila.  Štiavnické noviny

polícia
informuje

Zatvorením Rudných baní, 
rozpadom Plety, presťaho-
vaním "tabačky", ukončením 
výroby závodu Dužina 
stratilo naše mesto stovky 
pracovných miest. A preto je 
percento nezamestnanosti 
v Štiavnici vždy vyššie ako 
celoslovenský priemer. Nájsť 
si robotu v našom meste 
je veľký problém. Jednou z 
podnikateliek a fi riem, ktoré 
ponúkajú prácu v našom 
meste, je aj fi rma Svetro, kde 
je jednou z konateľov aj pani 
Ľudmila Blašková. 

Podnikať začala v roku 1994 
ako živnostníčka. A od roku 1997 
je vedúcou konfekcie a zamestná-
vajú už 18 rokov hlavne ženy. V 
roku 2000 sa vo svojej podnikateľ-
skej činnosti začala intenzívne ve-
novať rozvoju cestovného ruchu v 
Banskej Štiavnici a okolí. Za svoje 
podnikateľské aktivity v projekte 
Podnikateľka roka Národnej agen-
túry pre rozvoj malého a stredné-
ho podnikania sa dostala medzi 

desiatku najúspešnejších podnika-
teliek Slovenska a v kategórii Vyni-
kajúca podnikateľka jej bola udele-
ná Špeciálna cena. O odovzdávaní 
tejto Ceny nám p. Blašková pove-
dala: „Cenu som si prevzala 5. de-
cembra v Palugyajovskom paláci v 
Bratislave z rúk ministra hospodár-
stva Juraja Miškova. Nad podujatím 
prevzala záštitu p. Silvia Gašparovi-
čoá, manželka prezidenta SR. Orga-
nizátori nás predstavili vtipným spô-
sobom – zasadili nás do fi lmu. Ja som 
účinkovala vo fi lme s Louis de Fune-
som. Hlavný predstaviteľ sa ponoso-
val, že mu je zima, na to som vystú-
pila ja a ponúkla výrobky našej fi rmy 
Svetro a súčasne som ho a jeho pria-
teľov pozvala na Počúvadlo. Bol to 
veľmi príjemný zážitok s hodnotným 
programom – vystúpením hudobných 
skupín Boyband a Lazaro de Jesus, 
módnou prehliadkou Luďka Haná-
ka a recepciou. Na Cenu som hrdá. A 
ďakujem všetkým, čo mi v podnikaní 
pomáhajú, mojim spolupracovníkom, 
mojej rodine a tiež ľuďom, ktorí ma 
do súťaže prihlásili. Potešilo ma naj-
mä to, že po rokoch intenzívnej práce 

a úsilia sa mi dostalo celospoločenské-
ho uznania.“ 

Aké sú Vaše ďalšie plány?
„Pokiaľ nám zdravie bude slúžiť 

spolu s manželom a deťmi chceme pre-
vádzkovať reštauračné zariadenie na 
Počúvadle, zveľaďovať ho tak, aby sa k 
nám návštevníci radi vracali a pritiah-
li aj svojich priateľov a známych. Sa-
mozrejme, ak sa podarí zvládnuť eko-
nomiku, chceme spolu s o spoločníkmi 
vo fi rme Svetro túto udržať a naďalej 
zabezpečovať prácu pre ľudí v našom 
regióne.“

Pani Ľudmila Blašková má aj 
ďalšie aktivity. Pôsobí v Komisii 
obchodu a cestovného ruchu pri 
Mestskom úrade, v Predsedníctve 
Združenia turizmu v Banskej Štiav-
nici, je predsedníčkou Občianskeho 
združenia Sitnianski rytieri. Pozná-
me ju aj ako štedrú sponzorku kul-
túrnych podujatí v našom meste. 
K oceneniu srdečne blahoželáme, 
prajeme tejto vzácnej žene veľa síl, 
zdravia a úspechov do ďalších ro-
kov. Nora Bujnová

Významné ocenenie pre 
štiavnickú podnikatelku

Z mestského zastupiteľstva
Priestupok na úseku cestnej 
premávky

Obvodné oddelenie policajného 
zboru Banská Štiavnica vykonáva 
vyšetrovanie priestupku na úseku 
cestnej premávky podľa § 22/1d 
zákona 372/1990 Zb. z., ktorého 
sa dopustil Ing. L. B. tým, že pri 
kontrole predložil všetky dokla-
dy potrebné na vedenie vozidla, 
avšak osvedčenie o TK a EK nebo-
li platné  a následne pri dychovej 
skúške na obsah alkoholu v krvi 
bolo zistené, že vodič je pod vply-
vom alkoholu. 

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vy-

konáva vyšetrovanie priestupku 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na 372/1990 Zb. z., ktorého sa 
dopustil doposiaľ neznámy pá-
chateľ tým, že riadne odparkova-
né OMV na parkovisku poškria-
bal, čím spôsobil škodu majiteľovi 
OMV M. K.

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu

OO PZ Banská Štiavnica vy-
konáva vyšetrovanie priestupku 
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa § 49/1d Zákona  SNR 
372/1990 Zbierky o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, 
ktorý ohlásil I. P., nakoľko E. Z. 
riadne nezaopatrila svoje 2 malo-
leté deti po príchode zo školy. 

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre trestný čin krádeže podľa § 
212/2a Trestného zákona, preto-
že doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od začiatku decembra 2011 
do dňa 19. 12. 2011 vykonal krá-
dež vlámaním do priestorov skla-
du fi rmy, odkiaľ odcudzil kovo-
vé pánty.

Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ

Dýchaš preto, 
aby si niečo dokázal, 
usmievaš sa preto, 
aby si rozosmieval plačúce úsmevy 
a buď samým sebou, len preto 
aby i bol odlišný od ostatných.

Michal Boháč 

Myšlienka dňa
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Zo zasadnutia komisií
Komisia športu
Posledné tohtoročné zasada-
nie komisie športu sa uskutoč-
nilo dňa 13. decembra 2011 
v zasadačke mestského úra-
du. Prítomní členovia: Rená-
ta Antalová – predseda, Ľubo-
mír Barák – podpredseda, Miloš 
Janovský, Ján Čamaj - v zastú-
pení: Tenkel, Ingrid Kosme-
ľová, Peter Sliacky – športový 
referent, Viktória Michalská - 
zapisovateľka.

K 8. zasadaniu bol určený nasle-
dovný program: otvorenie; kontro-
la úloh; riešenie aktuálnych problé-
mov a otázok; tvorba plánu práce 
KŠ na 1. polrok 2012; prerozde-
lenie fi nančných prostriedkov z 
rozpočtu mesta na rok 2012 me-
dzi jednotlivé žiadosti od športo-
vých klubov v Banskej Štiavnici; 
prerokovanie: Návrh VZN Mesta 
Banská Štiavnica č./2011 o miest-
nych daniach; Návrh VZN Mesta 
Banská Štiavnica č./2011 o miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady; 
Návrh VZN Mesta Banská Štiavni-
ca č./2011 o dani z nehnuteľností; 
rozpočet mesta Banská Štiavnica 
na roky 2012, 2013 a 2014; rôzne 
a záver.

Hlavným bodom programu boli 
Návrhy VZN a Rozpočet mesta, kto-
ré komisia berie na vedomie bez pri-
pomienok. 

Keďže žiadosti o fi nančný príspe-
vok od športových klubov v Banskej 

Štiavnici neboli ešte ku dňu kona-
nia zasadania komisie spracované, 
fi nančné prostriedky sa budú pre-
rozdeľovať na najbližšom zasadaní 
komisie.

Ďalším bodom programu bolo 
prerokovanie návrhu tlačiva: Správa 
o činnosti športového klubu, ktorý 
vypracoval Miloš Janovský. Komi-
siou bol jednoznačne schválený. 

Ďalej Miloš Janovský predostrel 
Návrh na výstavbu viacúčelovej 
športovej haly v Banskej Štiavnici. 
Komisia sa zhodla na tom, že je to 
dobrá myšlienka a malo by sa ňou 
zaoberať vedenie mesta a zastupi-
teľstvo. 

Bol vypracovaný plán práce ko-
misie športu na 1. polrok 2012. 

Komisia zobrala na vedomie bez 
pripomienok rozpočet mesta na 
roky 2012, 2013, 2014. Najbliž-
šie zasadanie sa uskutoční v januá-
ri 2012.

Všetkým obyvateľom mesta za 
Komisiu športu prajeme krásne 
sviatky bez stresu a zlej nálady. Pra-
jeme Vianoce plné pohody a poko-
ja v duši. Prajeme vám krásny Nový 
rok 2012.  Viktória Michalská

Komisia rozvoja 
a výstavby mesta
Komisia zasadala v mesiaci 
december dvakrát. 

Mimoriadne zasadnutie komisie, 
ktoré sa konalo z podnetu vedúcej 
oddelenia výstavby, rozvoja mes-
ta, územného plánovania a život-

ného prostredia Mestského úradu, 
sa konalo dňa 1. decembra 2011. 
Predmetom rokovania bolo prero-
kovanie pripravovaných zmien a 
doplnkov Územného plánu mesta 
Banská Štiavnica č.4 a návrh roz-
počtu Mesta Banská Štiavnica pre 
roky 2012, 2013 a 2014. K bodu 
zmeny a doplnky ÚPN č.4 komisia 
odporučila nasledovné: nepovoliť 
výstavbu pozemkov – cesta na Jer-
gištôlňu, preveriť možnosť zapra-
covania zoznamu technických diel 
z materiálu manažment plán loka-
lity UNESCO 2. etapa do územné-
ho plánu mesta, prípadne požiadať 
Krajský pamiatkový úrad o rozší-
renie zoznamu technických pamia-
tok, rokovať so SSE, a.s. Žilina, o 
odstránení nefunkčných vedení 
(napr. v lokalite Šobov) a spracovať 
štúdiu farebnosti na zatepľovanie 
bytových domov a nebytových bu-
dov na sídlisku Drieňová. 

Ďalšie zasadnutie komisie sa ko-
nalo dňa 12. decembra 2011. Ko-
misia sa zaoberala návrhom VZN o 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, 
návrhom VZN o dani z nehnuteľ-
nosti a návrhom VZN o miestnych 
daniach. Opakovane prerokova-
la bod návrh rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica na roky 2012, 2013 
a 2014. Zaoberala sa aj výstavbou 
štvorgaráže na Ulici Horná Resla a 
odpredajom pozemku na sídlisku 
Drieňová s cieľom výstavby obchod-
né objektu. Sidónia Kiripolská

Počas vianočných sviatkov 
a pri vítaní nového roka 
dochádza často k nebez-
pečným požiarom.

Horiace vianočné sviečky pone-
chané bez dozoru v adventných 
vencoch, používanie lacných nekva-
litných tzv. tržnicových svetielok 
na vianočných stromčekoch, či po-
píjanie alkoholu spolu s nezodpo-
vedným fajčením počas vianočných 
sviatkov. Aj tieto faktory sa podpi-
sujú pod zbytočné požiare.

V mnohých domácnostiach majú 
zaužívaný zvyk, že vo vianočných 
ikebanách majú horiace sviečky. Ide 
o otvorený oheň. Sviečku sfúknu 
a odídu z miestnosti bez toho, aby 
ikebany poriadne skontrolovali. K 

Vianociam patria aj darčeky, ktoré 
sú prevažne zabalené v papierových 
obaloch a kartónoch, ktoré sa do-
časne umiestňujú na balkóne. Stačí, 
ak z horných poschodí niekto vyho-
dí horiaci ohorok z cigarety a požiar 
je na svete.

Rozlúčka so starým rokom a víta-
nie nového roka sa nesie v znamení 
veselých a bujarých osláv opäť spo-
jených s požívaním alkoholu. Ne-
chýbajú petardy, ohňostroje a iná 
zábavná pyrotechnika. Dobré je, že 
ubúda podomácky vyrobená pyro-
technika, ktorá je veľmi nebezpeč-
ná a hlavne v minulosti spôsobovala 
zbytočné tragédie či už poškodením 
zdravia, ale aj vznikom požiarov. V 
každom prípade pri používaní zá-
bavnej pyrotechniky kúpenej u od-

borných predajcov je potrebné pres-
ne dodržiavať pokyny v návode a 
hlavne rešpektovať vekovú hranicu 
používateľov, ktorú výrobca určuje. 

Odporúčame, aby ste počas sil-
vestrovských osláv pozatvárali 
okná, balkóny či vetráky na svojich 
domoch a bytoch. Vylúčite tým, že 
vo vašej izbe neskončí svetlica. Rizi-
kom sú aj plastové parapety či plas-
tové okná. Stanislav Valko, veliteľ 
OŠ DPO SR.

Záverom priatelia, vám všetkým 
členkám, členom, dorastenkám, do-
rastencom, mladým hasičkám, mla-
dým hasičom nášho okresu Ban-
ská Štiavnica chcem zaželať krásne 
prežitie tohtoročných vianočných 
sviatkov a úspešne privítali rok 
2012. Vladimír Poprac

Riziko požiarov počas Vianoc

Sú dni, keď sa človek zastaví. 
Prestane s neustálym zhonom a 
zdvihne hlavu. V tých chvíľach 
oveľa intenzívnejšie pocíti lásku. 
Uvedomí si, že miluje a je milova-
ný. Veď z lásky k nám, nám Boh 
dal svojho syna, aby sa za každé-
ho z nás obetoval. Je pre nás ra-
dosťou túto lásku opätovať Bohu 
prostredníctvom svojich najbliž-
ších, ale aj prostredníctvom lásky 
k človeku. Vianoce sú aj príleži-
tosťou – veď počas roka často ne-
máme čas ani len pribrzdiť a nie 
sa zastaviť. Myslím si, že je veľ-
mi potrebné sa zamyslieť a zhod-
notiť všetky chvíle a rozhodnutia, 
ktoré sme počas roka urobili alebo 
nás postretli. Tešiť sa z úspechov 
a možno odpustiť alebo požiadať 
o odpustenie. Pokúsme sa využiť 
túto príležitosť a bude sa nám ale 
aj všetkým našim blízkym ľahšie 
spolunažívať a pri srdci nás bude 
hriať príjemný pocit. Otvorme oči 
a pomôžme tým, ktorým pomôcť 
môžeme a možno iní pomôžu aj 
nám samotným. Prajem vám, aby 
každý našiel pokoj a v zdraví v 
kruhu najbližších a tých, ktorým 
na nás záleží, prežil tieto sviatky, 
sviatky, keď si pripomíname na-
rodenie Ježiša Krista. Požehna-
né a milostiplné Vianoce vám želá 
riaditeľ Katolíckej spojenej školy 
svätého Františka Assiského.

Karol Palášthy

Posolstvo 
Vianoc

Narodenie Pána na tabuľovom 
obraze od svetoznámeho nesko-
rogotického banskoštiavnického 
umelca Majstra M.S. z roku 1506, 
ktorý sa nachádza vo farskom 
kostole vo Sv. Antone
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Banská Štiavnica moje rodisko 
2.12. Jakub Binder, 3.12. Timon 
Griglák, 12.12. Roman Slovík, 
16.12. Hana Jakubíková.

Na spoločnú cestu životom 
sa vydali
9.12. Jaroslav Káčer a Lenka Mo-
zolová, 10.12. Konštantín Kmeť 
a Mária Teplanová.

Navždy nás opustili
4.12. Marta Ilavská vo veku 77 
rokov, 3.12. Rozália Beňovská vo 
veku 90 rokov, 8.12. Valéria Še-
modová vo veku 80 rokov, 10.12. 
Ján Nigrédy vo veku 60 rokov, 
11.12. Mária Pivarčiová vo veku 
88 rokov, 17.12. Bohumil Štencl 
vo veku 85 rokov.

Jarmila Simonidesová

spoločenská
kronika

V sobotu 17. decembra 2011 
sa v obci Svätý Anton konali 
vianočné trhy spojené s 
kultúrnym programom a 
súťažou vo varení kapustnice.

Od rána sa začalo stavaním stán-
kov a prípravou súťažiacich na vare-
nie kapustnice. O deviatej vianočné 
trhy otvoril starosta obce pán Jo-
zef Baranyai. Návštevníci si mohli 
okrem tradičných vianočných ozdôb 
zakúpiť aj iný rôzny tovar. Prekva-
pili tí najmenší, deti materskej ško-
ly, ktoré so svojimi rodičmi nachys-
tali množstvo ručne zhotovených 

ozdôb: zvončeky, stromčeky, anje-
likov, obrázky, ikebany, hviezdičky. 
Bolo sa na čo pozerať a kto si pripra-
vené výrobky zakúpil, potešil panie 
učiteľky, ktoré vyzbierané fi nancie 
použijú pre deti v materskej škole. 
Ďalším prekvapením boli seniorky, 
ktoré tiež nelenili a nachystali to, 
čo zhotovili ich šikovné ruky - ike-
bany, vianočné ozdoby z pedigu, zá-
terky na štipce, čiapky, prestierania 
a pod. Medzi iným sa návštevníci 
mohli ponúknuť ľudovým jedlom z 
názvom Hečepeč a antonskými do-
mácimi lámancami. Keďže bola po-
riadna zima, návštevníci sa mohli 

zahriať medovinou, punčom a va-
reným vínom, alebo občerstviť ovo-
cím. Počas dňa vystúpili so svojim 
programom deti Základnej a mater-
skej školy zo Svätého Antona, deti 
z materskej školy Svátého Františka 
z Asissi. V podvečer bol živý betle-
hem so všetkým, čo ku tomu patrí.

Víťazom vo varení kapustnice sa 
stal pán Albert Boroška a syn. Ceny 
víťazom odovzdal pán poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky za 
SDKÚ Jozef Mikuš a výročné ceny 
obce od pána starostu dostali deti 
materskej školy, klub seniorov a 
športovci. Anna Rihová

Svätoantonské vianočné trhy

V sobotu 17. decembra sa v 
priestoroch Klubu dôchodcov na 
Trojičnom námestí uskutočnila 
prezentácia knižky poézie Zden-
ky Turánekovej a Jakuba Bernar-
da (čo je básnický pseudonym 
Bohumíra Bachratého)s jednodu-
chým názvom TAK Vám to píše-
me.

V predvianočnej nálade pod 
žiariacim stromčekom odzne-
li verše v podaní autorov a Zden-
kiných talentovaných detí, ako 
aj piesne speváčky a gitaristky 
Zdenky Koreňovej. Priniesli neo-
pakovateľné momenty presvetle-
né láskou, priateľstvom, vzájom-
nou úctou, obdivom k životu a 
ľuďom, ktorí nám ho dokážu uro-
biť krajším už len svojou prítom-
nosťou. Tu sa opäť naplno prejavil 
vzťah pána Bachratého k prírode, 
umeniu, histórii i súčasnosti čaro-
krásnej krajiny pod Sitnom. K tej-
to atmosfére prispeli aj láskyplné 
výtvarné dielka Evy B.Linharto-
vej, ktoré výtvarne obohatili aj 
básnickú zbierku, spolu s kresbič-
kami Paulínky, Terezky a Emanu-
ela Viktora Turánekovcov. Srdeč-
né poďakovanie patrí aj vedúcej 
Klubu dôchodcov v Banskej Štiav-
nici pani Marte Boroškovej, ktorá 
sa zhostila úlohy skvelej organizá-
torky. Z celého srdca ďakujeme za 
tieto neopakovateľné okamihy v 
objatí múz.  Janka Bernáthová

TAK Vám to 
píšeme

Presnými krôčikmi tikajúcich 
hodín sa k nám blížia Vianoce, 
najkrajšie sviatky v roku.
Všetci si prajeme, aby boli 
plné radosti, šťastia a lásky.
No nie vždy a všetkým sa 
tieto priania splnia. O tom, 
že aj najžiarivejšie svetlo má 
schopnosť vrhať tiene a ako 
pred nimi uniknúť, som sa 
pozhovárala so psychlogičkou 
Mgr. Máriou Buzalkovou-Mon-
tillovou.

Čo býva najčastejšou príčinou 
smútku počas vianočných 
sviatkov?

Tých príčin je viac. Vychádzajú 
akoby z jedného koreňa, z jedného 
prameňa a tým je naša skrytá túžba 
po plnosti vzťahov, plnosti radosti, 
plnosti života. A potom sú tu naše 
očakávania a naše predstavy. Samo-
zrejme najviac ohrození sú ľudia, 
ktorí žijú osamelo a keď títo práve 
počas Vianoc vidia, že ostatné rodi-
ny v ich blízkosti sa snažia byť spo-
lu, je vcelku prirodzené, že pocity 
osamelosti, smútku, prázdnoty sa 
vkradnú do ich duše. Ale nielen oni, 
aj my ostatní, žijúci uprostred rodín 
a priateľských zoskupení, môžeme 
týmto pocitom prepadnúť, najmä 
ak prežívame pocity odcudzenia, 
vo vzťahoch sú problémy, máme fi -
nančné problémy, zdravotné, máme 
iné pohľady na prežívanie sviatkov 
a iné očakávania. Akoby podvedo-
me čakáme to čaro Vianoc, ktoré 
sme možno niekedy prežili, čakáme 
na svoje biele Vianoce a ak neprídu, 
sme sklamaní, sme sklamaní, ak sa 
veci neudejú, ako sme čakali. Deti 

sú sklamané darčekmi, ktoré "ne-
trafi li klinec po hlavičke", dospelí sú 
sklamaní, ženy sú sklamané, lebo 
manžel nepomáha, žena je vyčerpa-
ná a nemá už silu sa tešiť z ničoho , 
muž je sklamaný, že od neho niekto 
niečo chce a on chce mať predsa as-
poň na sviatky pokoj, rozhádajú sa 
kvôli svokrinej návšteve a podobne. 
Láska sa vyparí, radosť je preč a po-
koj vzal nohy na plecia... možno je 
to aj tým, že sa blíži koniec roka a 
my bilancujeme, čo nám dal, čo vzal 
a prichádza sklamanie...

Ako sa môžeme pred týmito 
pocitmi chrániť?

Pred smútkom na Vianoce ale-
bo smútkom z Vianoc sa môžeme 
chrániť rôzne. Hovorí sa, že depre-
sia prepadá najmä pasívnych ľudí. 
Mám vlastnú skúsenosť, že mno-
hým ľuďom pomôže, ak sa sústre-
dia na iných. Nie na seba a svoje 
očakávania, ale na druhých... nav-
štívia blízkych, skúsia urobiť prvý 
krok k zmiereniu, ak s láskou pri-

pravujú večeru, aby deti a manžel 
boli spokojní. Je dôležité nezabúdať 
na podstatu Vianoc, na to, že sú to 
sviatky pokoja a lásky, je to čas, keď 
sa betlehemský zázrak môže udiať v 
našich rodinách. Ak niekto žije sám 
a nemôže alebo nechce navštíviť 
iných, je dobre, ak si zachová zmy-
sel pre tradíciu a pripraví všetko 
tak, akoby mal niekto na štedrove-
černú večeru prísť, a namiesto jed-
ného taniera prestrie dva a myslí na 
tých, ktorých mal a má rád, aj keď 
už nie sú medzi živými. Pre osame-
lých ľudí môže byť dôležitá aj prí-
tomnosť živého štvornohého kama-
ráta - psíka, či mačičky, ktorí svojou 
oddanou láskou môžu nahradiť prí-
tomnosť človeka. A v dnešnej dobe 
máme aj moderné prostriedky ko-
munikácie, ak napr. máme deti v za-
hraničí, môžeme si s nimi mailovať, 
telefonovať, skypovať, četovať.

Ako môžeme pomôcť iným?
To najdôležitejšie, čo môžeme pre 

iných urobiť, ak majú problém a trá-
pia sa pocitmi prázdnoty, smútku, 
napätia a nepokoja, je vypočuť ich, 
ticho s nimi súcítiac, bez dávania 
stopercentne fungujúcich rád, bez 
súdenia, bez ironizovania, bez po-
sudzovania. Prejavíme im empatiu, 
vžijeme sa do ich pocitov a poskyt-
neme im citovú podporu a tiché po-
rozumenie a môžeme vysloviť ná-
dej, že všetko sa obráti na dobré a 
smútok vystrieda radosť. Ak máme 
možnosť a chceme, môžeme osame-
lých ľudí navštíviť, podeliť sa s nimi 
o vianočné dobroty a milé slovo ale-
bo ich môžeme pozvať k sebe.

Janka Bernáthová

Tiene vianočného svetla 

Mária Buzalková - Montillová. 
foto janka bernáthová
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Štiavnicu už opäť zdobia via-
nočné stromčeky a svetlá na Svä-
totrojičnom námestí, ktoré zažal 
Mikuláš (6.12.) Zo štiavnických 
domčekov "cítiť" predvianočnú 
náladu, ktorá je sprevádzaná pe-
čením medovníkov a iných tra-
dičných dobrôt, ako aj stavaním 
a zdobením stromčekov. K tým-
to sviatkom sa viažu rôzne tradí-
cie ako Mikuláš, ktorý obdarováva 
deti sladkými dobrôtkami. Ad-
ventné zažínanie sviečok symboli-
zuje príchod očakávaných Vianoc. 
Ľudia sú k sebe milší, usmievavej-
ší, stretávajú sa na rôznych pred-
vianočných posedeniach, koncer-
toch, slávnostiach pod jedličkou. 
Dňa 9. - 10. decembra 2011 sa u 
nás konal Štiavnický vianočný jar-
mok, na ktorom nechýbal Miku-
láš, Čert a Anjel, ale ani koledníci 
z Cirkevnej školy, živý betlehem, 
krásne zvyky od Ondreja do Via-
noc a iné. Trhovníci ponúkali vo-
ňavé dobroty, ako i ručne vyrobe-
né vianočné ozdoby a darčekové 
predmety. Na tomto jarmoku sa 
zúčastnil veľký počet ľudí, ktorí po-
zorne sledovali a počúvali vianoč-
né piesne a živý betlehem. Naozaj 
to bolo veľmi pekné a nám mlad-
ším to priblížilo vianočné tradície 
našich predkov. Milí Štiavničania, 
chcel by som vám popriať radost-
né prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu svojich najbližších a mnoho 
šťastia, zdravia a úspechov v No-
vom roku 2012. Filip Golian

Štiavnické 
Vianoce

Možno to bol osud, možno 
náhoda, že som si nedávno 
mohla prečítať denníček, 
ktorého úhľadne napísané 
riadky ma dojali k slzám 
a priviedli k zamysleniu o 
skutočnom posolstve Vianoc. 
Jeho autorka, Anička Farbia-
ková (Lepeňová), sa narodila 
6.mája 1935 v Banskej Hodruši 
v osade Rumplovská, kde 
prežila detstvo s rodičmi, 
bratom Jožkom a dvomi 
susediacimi rodinami. 

Tu je časť jej životného príbehu:
„V auguste 1944 bolo Sloven-

ské národné 
povstanie. Ne-
obišlo to ani 
nás na Rum-
plovskej. Spo-
mínam si na 
vojakov, aj na 
hukot lietadiel, 
ktoré mi ako 
dieťaťu pri-
pomínali divé 
husi. V živej 
pamäti mám 
aj jesenný pod-
večer 23. sep-
tembra 1944, 
keď sme na roli 
pod studňou 
vyberali zemia-
ky. Od Štiavnice 
do nášho majera prišli vojaci. Bolo 
ich veľa. Mňa vtedy nemohli z toho 
poľa dostať domov, tak som sa ich 
bála. Prišiel po mňa ocko s voja-
kom, ktorého som si postupne ob-
ľúbila. Volala som ho Karol báči a 
bol z Bernolákova. On jediný sa so 
mnou rozprával o domove a prinie-
sol mi aj moju prvú bábiku, červe-
nú Karkuľku. No moja radosť z nej 
netrvala dlho.

8. januára 1945 varila mamič-
ka guláš pre vojakov, ktorí sa na 
skrývali na Rumplovskej. Každý 
deň pripadla táto úloha na jednu z 
troch gazdín. Krátko popoludní sa 
strhla streľba. Veľmi som sa zľak-
la, keď mi sklo z obloka zrinčalo na 
šiatky. Aj ocko s bratom zbehli z 
povaly, kde chystali seno na kŕme-
nie. „Žena, zle je, prišli Nemci! Za-
pálili nám dom i maštaľ, všetko je v 
plameni!“ Ocko s Jožkom sa poná-
hľali zachrániť dobytok, aj sa im to 
podarilo, až na jedného koňa, kto-
rý sa nedal odviazať a zhorel. Cez 
pitvory sme prebehli do susedov. 

Katka, 24 ročná dcéra tety Mariš-
ky, zobrala kľúče od nového domu 
a vybehla na dvor. Viac sme ju ne-
videli. Oheň, streľba, granáty, krik 
a nárek Bože môj, nikto si nevie 
predstaviť tú hrôzu, čo sme pre-
žili. Dom v plameni, my vo vnút-
ri, dym sa valil do obytnej miest-
nosti a nemilosrdne dusil. Vojaci 
v chodbe volali o pomoc, ale nako-
niec tam pod paľbou zhoreli. Ne-
mci strieľali na všetko, čo sa pohlo. 
Našťastie, tam bola na návšte-
ve mamičkina švagriná, vedela po 
nemecky a neustále kričala, že nie 
sme vojaci. Nakoniec nám s ruka-
mi nad hlavou dovolili vyjsť z ho-

riaceho domu na oráčinu, kde sme 
sa museli pozerať na to dielo skazy. 
Teta Mariška uvidela na dvore mŕt-
vu Katku a svojho muža, uja Ďura. 
Horel aj susedný dom tety Zuzy a 
uja Jana. Nemci ho zastrelili, a tiež 
niekoľko vojakov, ktorí sa pokúšali 
zachrániť z plameňov. Zhorela tam 
aj moja prvá bábika. Ocko musel 
pochytať voly a zapriahnuť ich do 
voza. Naložili naň troch ranených 
Nemcov a hlbokými závejmi sme 
putovali cez Strnisko dolu do Hod-
ruše. Mala som bosé nôžky a ma-
mička prosila, aby som smela ísť na 
voze s tými vojakmi. Nedovolili to. 
Tak si trhala zásterku a omotávala 
mi kolo nôh onucky, aby mi celkom 
neomrzli. V Hodruši pred Expozi-
túrou bolo pristavené veľké auto 
s plachtou. Ocka odviezli do väze-
nia v Banskej Bystrici, a nás s ma-
mičkou väznili až do oslobodenia v 
Štiavnici na Prašovni. Bolo nás 14 
v jednej miestnosti, mali sme 3 po-
stele so slamou, v ktorej sa hemži-
lo plno vší. Spať sa napriek únave 

nedalo, lebo štípali až do krvi a my 
sme plakali. Žili sme len na haluš-
kovej vode, alebo čiernej káve bez 
cukru. Na výsluch nás vodili do 
Grandu. Bolo to strašné.

Keď nás konečne pustili, nemali 
sme nič. Jedlo, šatstvo, ba ani do-
mov. Kým neprešiel front, skrýva-
li sme sa medzi vojskom, v lese, aj 
v bani. Tmavá diera s kvapkajúcou 
vodou nám bola útočiskom. Keď už 
bolo najhoršie, prichýlila nás rodi-
na Schultzová z Praniarskeho taj-
chu. Aj s ich pomocou sme už v je-
seni 1945 mali na Rumplovskej 
postavenú hrubú stavbu nášho no-
vého domova. Do Vianoc sme spá-

vali na po-
valke nad 
susedovou 
maštaľkou, 
ktorú ne-
stačil zničiť 
požiar. Po-
čas chlad-
ných nocí 
m a m i č k a 
zohrievala 
tehly a tie 
nás hria-
li, aby sme 
nepomrzli. 
Bolo to ťaž-
ké, ale záro-
veň plné lá-
sky, ľudskej 
súdržnosti 

a nádeje v lepšie časy.
Štedrý večer sme už prežívali v 

našom novom príbytku. Mali sme 
len malú piecku, slamníky, stôl a 
stoličky, čo nám dali dobrí ľudia. 
Boli to Vianoce skromné, ale šťast-
né, lebo sme boli spolu. Ďakovali 
sme v modlitbe malému Ježiškovi, 
že sme to prežili. Veď aj on sa naro-
dil v chudobnej maštaľke, aby nám 
priniesol radosť a šťastie. V ten ve-
čer sme tieto dary srdca pocítili aj 
my. Boli sme všetci opäť doma, na 
Rumplovskej.“

Aničke sa aj po rokoch pri spo-
mienke na tú hrôzu tisnú slzy do 
očí. Vojna zanechala trvalé stopy 
na jej zdraví. Bola často chorá, de-
sil ju každý výstrel a tak je to až do-
dnes, aj keď má už 76 rokov. Ho-
vorí, že nikdy by nikomu nepriala 
prežiť hrôzy vojny a svojim deťom 
a vnúčencom stále pripomína, že 
najväčším bohatstvom je zdravie 
od pána Boha a mier vo svete, v 
rodine i v duši. (Z denníka Aničky 
Farbiakovej) Janka Bernáthová

5. januá-
ra 2012
u p l y n i e 
11 rokov 
ako dotĺk-
lo šľachet-
né srdce, 
poklesli pracovité ruky a do-
končila svoju pozemskú púť 
naša drahá mamka, starká 
a prastarká Františka Po-
važanová. Večná pamiatka! 
S láskou a vďakou si spomí-
najú dcéra a synovia s rodi-
nami. 

SPOMIENKA

Prežitý skutočný sen

Súrodenci Anička a Jožko Farbiakovci. foto archív autora
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Koncert Beatles vypredaný
Koncert Beatles Vianoce 2011: Th e 
Backwards, ktorý sa bude konať 30. 
decembra, je vypredaný. Ďakujeme 
za vašu priazeň!

Škola hajnalu
Obec Svätý Anton vás pozýva na 
podujatie Škola hajnalu, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 27.-29.12.2011 
od 9:00 – 15:00 v Základnej ško-
le vo Sv. Antone. Nebudú chýbať 
masky, kostýmy, tanec, divadlo, ob-
rie bábiky, škola výroby masiek a 
kostýmov, škola pouličného diva-
dla (žonglovanie, ohňová šou, ko-
ledovačky), škola ľudového tanca 
(základy ľudového tanca a chore-
ografi a tanca regiónu). Podrobné 
info o jednotlivých podujatiach a 
prihláškach nájdete na: www.sva-
tyanton.sk, tel.č.: 0903 441 114, 
0907 704 718. Prezentácia tvorby 
jednotlivých škôl bude 18.2.2012 
na prehliadke fašiangových zvykov 
Svätoantonský HAJNAL 2012

Anna Kuzmová

Odhalenie pamätnej tabule
Slávnostné odhalenie pamätnej 
tabule Antonovi Péchovi (1822-
1895), významnému štiavnické-
mu banskému odborníkovi a ban-
skému riaditeľovi, sa uskutoční 
vo štvrtok 29. decembra o 15:00 
na dome Ul. Novozámocká č. 20 v 
Banskej Štiavnici.  Richard Kaňa

Snow Drift
AXL – DBM Tuning Vás srdeč-
ne pozýva na 1.ročník Snow Drift, 
ktorý sa uskutoční dňa 29. decem-
bra 2011 od 13:00 v priestoroch 
Železničnej stanice v BŠ. Priprave-
ná bude pre vás varená kapustnica, 
horúci čaj (rum), varené víno. Pod-
mienkou konania akcie je zasneže-
ný terén.

Poďakovanie
Výbory ZO a OC SZTP v B. Štiav-
nici prajú všetkým svojim členom 
a priaznivcom príjemné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu svo-
jich blízkych. Do nového roku 2012 
prajeme pevné zdravie veľa šťastia 
a úspechov. Zároveň vyslovujeme 
poďakovanie všetkým sponzorom 
za pomoc a podporu pri organizo-
vaní akcií v priebehu roka. Poďa-
kovanie patrí aj redakcii ŠN za spo-
luprácu a pohotové informovanie 
čitateľov o pripravovaných poduja-

tiach v priebehu celej sezóny.
Anna Peťková, Ivan Madara 

Poďakovanie
Ďakujem autorovi knižného diela 
Ako sme tu žili – 2 Vladovi Bárto-
vi st. za ospravedlnenie a správne 
uvedenie mena Oľgy Kuchtovej v 
príspevku v Tieni Trojice. K ďalšej 
tvorbe prajem veľa zdravia a síl.

Ela Mária Považanová

Ďakujeme čitateľom Štiavnických 
novín za priazeň a podporu v roku 
2011. Prajeme všetko najlepšie v 
novom roku – hlavne veľa zdravia. 
Tešíme sa na každú Vašu návštevu. 
Pracovníci Múzea vo Sv. Antone 

Blížia sa Vianoce, tie nádherné 
chvíle, prežite ich v láske, šťastí a v 
harmónii, nie sú dôležité dary, len 
nech sa vám vždy dobre darí, nielen 
teraz, ale stále, majte vždy usmia-
te tváre. 
Nielen v tejto svätej chvíli, nech je 
k vám Ježiško milý. Dary božej mi-
losti nech vás po celý rok chránia, 
nech vám dá Boh v Novom roku, 
šťastie, radosť, lásku, smiech, 
veľa Božieho požehnania. 
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 

všetkým svojim zákazníkom a ob-
čanom nášho mesta želá kolektív 
pizzerie – reštaurácie  BLACK M.

Spomienka
Rozlúčili sme sa z 
Valikou Šemodo-
vou z Jergištôlne, 
vo veku 80 rokov.
Dňa 12. decem-
bra 2011 sme sa 
navždy rozlúčili s 

pani Valikou Šemodovou, dlhoroč-
nou pracovníčkou obchodu Potravi-
ny, vedúcou vo veľkej samoobsluhe 
v Banskej Štiavnici. 
Na jej poslednú cestu do cintorína 
v Banskej Belej prišli ju vyprevadiť, 
rodina, kolegyne, priatelia, susedia. 
Toto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí svojou prítomnosťou zmier-
nili náš smútok a žiaľ. Zvlášť pat-
rí poďakovanie krstnej dcére Ľubke 
Králikovej s manželom Jozefom za 
poslednú opateru ako aj pripravenú 
dôstojnú rozlúčku. 
Poďakovanie patrí aj švagrinej He-
lenke Šemodovej za 60 rokov, ktoré 
prežívala s manželmi Šemodovca-
mi, v radosti, starosti, ale aj v cho-
robe. Valika naša, odpočívaj v po-
koji. Vladimír Poprac

OZNAMY

oznamy, pozvánky
spomienky Blondínky idú do lesa po vianoč-

ný stromček. Po dvoch hodinách 
hľadania sa jedna spýta druhej:
- Tak čo?
- Ale, nikde nič. 
- Vieš čo? Tak vezmeme nejaký bez 
ozdôb.

*****
Muž vyčíta žene: 
-Prečo stále pozeráš tie programy o 
varení? Čím viac ich pozeráš, tým 
horšie varíš. 
Už sa to ani nedá jesť. 
Žena sa na neho s pokojom po-
zrie a hovorí: 
- A ty prečo stále pozeráš porno?

*****
Manželka: Miláčik, prečo mi balíš 
darček do toaletného papiera?
Muž: Šak to otvor a uvidíš!

*****
- To je ale riadne škaredá nevesta.
- No dovoľte, to je moja dcéra!
- Prepáčte, nevedel som, že ste jej 
otec.
- No dovoľte, ja som jej matka!

*****
Ide opitý muž večer po cintoríne, 
spadne do čerstvo vykopaného 
hrobu a kričí:
- Zimno mi, zimno mi! 
Ponad hrob prechádza ďalší ožran 
a odpovedá: 
- Bodaj by ti nebolo, keď si sa od-
hrabal!

*****
Zalamuje matka rukami nad do-
spievajúcou dcérou: 
- Kde si bola tak dlho?
Okamžite vyzliecť a do postele!
- Už zase?

*****
Mamička hovorí dcérke: 
- Zuzka, Zuzka, máš naopak gaťky.
- Čože? Kvetinkami dozadu?
- Nie, osratým von!

*****
- Hej, čašník, tá šálka je prasknutá!
- Aspoň vidíte, akú robíme silnú 
kavu.

*****
Babka si ľahne do postele nahá. 
Príde dedko a pýta sa, čo to má 
znamenať. 
- To mám ekologické pyžamo, chvá-
li sa babka. 
- Dobre, ale mohla si si ho aspoň tro-
chu prežehliť!

*****
Vyrazí jeden Slovák z bodu A do 
bodu B rýchlosťou 90 km/hod. 
Vyrazí druhý Slovák z bodu B do 
bodu A rýchlosťou 120 km/hod. 
Kde sa stretnú?
Odpoveď: V krčme!

POZVÁNKA

Vtipovisko
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Kapor s kyslou kapustou

Potrebujeme: 400 g kapra, 250 
g kyslej smotany, mleté čierne ko-
renie, soľ, rascu, mletú červenú 
papriku, 60 g cibule, 4 polievkové 
lyžice oleja, kávovú lyžičku masla, 
2 polievkové lyžice kečupu
Postup: Kapra nakrájame na por-
cie a osušíme. Osolíme, posype-
me rascou a okoreníme. Do hrn-
ca dáme 3 polievkové lyžice oleja, 
pridáme nakrájanú cibuľu a opra-
žíme. Pridáme prepláchnutú a 
nakrájanú kyslú kapustu, osolí-
me, okoreníme, posypeme pap-
rikou a premiešame. Dusíme do 
polomäkka. Na kapustu rozloží-
me porcie kapra, podlejeme tro-
chou vody a dusíme asi 10 minút. 
Porcie kapra pokvapkáme olejom, 
rozpusteným maslom, kečupom a 
dodusíme. Dobrú chuť!

p. Anna Debnárová, 
čitateľka Štiavnických novín

Čierno biele kocky

Potrebujeme: 4 žĺtka vymie-
šame s 20 dkg práškovým cuk-
rom, pridáme 1 dcl vody a 1 dcl 
olej, nakoniec 20 dkg polohrubej 
múky a sneh zo 4 bielkov. 
Postup: Dáme na plech mastný 
papier a upečieme. Upečený po-
trieme ríbezľovým lekvárom.
Plnka: 20 dkg pomletých orechov 
a ½ dcl rumu, natrieme na lekvár
Potom navrch dáme biele cesto:
20 dkg palmarín, 20 dkg práškový 
cukor, 15 dkg sušené mlieko spo-
lu zamiesime a valčekom vyvaľká-
me a dáme na orechy. Pokrajáme 
na štvorčeky a polovicu namočí-
me do čokolády.  Dobrú chuť! 

Keď sme sa v Trnave presťaho-
vali do nového bytu, začalo nás na-
vštevovať vtedy iba trojročné oka-
té dievčatko Martinka, bývajúca s 
mamkou a babkou (rodičia boli roz-
vedení) o poschodie nižšie. Ťahala 
ju k nám naša veľká knižnica, v kto-
rej nechýbali ani rozprávky. Mamka 
s babkou, jednoduché ženy, upred-
nostňovali skôr parádu, a tak sme 
Martinke pri každej vhodnej prí-
ležitosti darúvali knihy. Dievčatko 
rástlo a po rozprávkových knižkách 
neskôr to boli slovníky a encyklopé-
die. Pomohli sme aj s výberom vy-
sokej školy, s písaním diplomovej 
práce. Z Martinky sa stala úspeš-
ná učiteľka I. stupňa. A našla si aj 
životného partnera, ale ďaleko od 
svojho rodného mesta, na východ-

nom Slovensku, kam chodievala na 
prázdniny k starým rodičom z ot-
covej strany. A pochopiteľne, aj náš 
svadobný dar bol v duchu zaužíva-
ných tradícií – najväčšia kuchárska 
knižka, aká na Slovensku vyšla. A 
keď sa mladým po roku – tesne pred 
Vianocami – narodila dcérka, kúpili 
sme praktickú knihu Starostlivosť o 
dieťa do jedného roka. Ja som sa pred 
presťahovaním do Štiavnice zame-
rala na knihy o psoch, keďže som 
plánovala na dôchodku zadovážiť-
si psíka (dnes máme troch). Man-
žel ma chcel na Vianoce prekvapiť, a 
tak potajomky kúpil knihu Výchova 
a výcvik šteniatka. Zabalenú knihu 
odložil na poličku. Keď sa Martinki-
na mama zberala na východ, v rých-
losti som siahla po zabalenej knihe 

a poprosila, aby ju Martinke dala 
pod stromček. My sme sa vybra-
li sviatkovať na chalupu – do Štiav-
nice. Na moje zdesenie som našla 
pod stromčekom knihu Starostli-
vosť o dieťa do jedného roka. Keď som 
si predstavila, aký vianočný darček 
nájde Martinka, ostalo mi nanič. 
Telefón sme v Štiavnici nemali, ani 
mobily vtedy ešte neboli. Táto zá-
mena mi pokazila celé sviatky. Keď 
sme sa vrátili domov, Martinkina 
mama mi s úsmevom knihu vráti-
la a ja som utekala na poštu s tým 
správnym darčekom a ospravedlne-
ním. Našťastie, nikto sa neurazil, 
všetci pochopili, že išlo o jednodu-
chú zámenu. Dnes sa už nad touto 
príhodou všetci usmievame. 

Nora Bujnová

Nečakaný vianočný darček 

Nebolo ťažšieho a nebezpeč-
nejšieho zamestnania po celé 
stáročia ako práca v bani. 
Bolo tomu tak na celom svete 
a samozrejme aj na Slovensku. 
Keď baník sfáral do útrob 
zeme, nikdy nevedel, či sa 
ešte vráti naspäť a uvidí svetlo 
sveta. 

Z tohto dôvodu boli baníci mimo-
riadne nábožní. Prejavy svojej ná-
božnosti vtláčali aj do piesní, ktoré 
sa spievali pri bohoslužbách v kosto-
loch. Špecifi ckými formami takých-
to piesní boli aj piesne vianočné. Pre 
našich čitateľov uvádzame dve pies-
ne, ktoré sa zrodili v minulosti v 
Banskej Štiavnici: Novina, milí kres-
ťania, a Radujme sa kresťania...

Špecifi kom pre tieto vianočné 
piesne je, že obsahujú aj texty pria-
mo z banského prostredia – útrob 
baní, kde zrejme pracovali aj tvorco-
via týchto piesní. Tieto časti piesní 
sú zvýraznené.

Novina, milí kresťania
1. Novina milí kresťania, novina, 

novina.
Zjavila sa v Betleheme ctená 
Panna ctená Panna.
Tam nám porodila, však pannou 
zostala.
Syna prekrásneho, jednorodeného,
všemu ľudu, všemu svetu 
šťastného, šťastného.

2. Porodila Spasiteľa v maštali, v 
maštali,

lebo v meste už hospody nemali, 
nemali.
Tam leží na sene, v jasličkách na 
slame,
krásne Jezuliatko, milé 
nemluvniatko.
Od anjelov zvestované Dieťatko, 
Dieťatko.

3. Anjel, posol to pastierom oznámil, 
oznámil,
do Betlema istou cestou vypravil, 
vypravil.
Aby oni na to veľmi pusté miestom 
rýchle sa vybrali,
Ježiška vítali. Jemu hlbokú 
poklonu konali, konali.

4. Tak v rýchlosti pospiechali 
pastieri, pastieri,
ktorí v tú noc pri ovečkách strážili, 
strážili,
tí hneď z ochotnosti veľkej 
skrúšenosti,
na cestu sa dali, k Ježišku náhlili.
Jemu chvály, Jemu spevu činili, 
činili.

5. Od pastierov sa my učme 
haviari, haviari,
popadajme pred Ježiškom na 
tvári, na tvári.
Srdce mu darujme, práce 
obetujme, príjmi od nás
vďačne tie dary srdečné, ktoré Ti 
obetujeme
spoločne, spoločne.

6. Keď faršachtou hore – dolu 
chodíme, chodíme, vždy
si k Tebe z gruntu srdca 
vzdychneme, vzdychneme.
Vieru, nádej máme, v láske 

zvolávame, k Tebe
najsvätejší, Kráľu najslávnejší.

7. Požehnaj nám štrosov množstvo, 
Ježišku, Ježišku.
Na nich jarcu tiež hojnosti 
Miláčku, Miláčku.
Popraj nám halt hojný, bárs tisíc 
lôtovný. Buď s Tvým
Otcom chválený s Duchom 
velebený,
po všetky dni až na veky vekov 
amen, vekov amen.

Radujme sa kresťania... 
(na Starý rok)
1. Radujme sa kresťania, dajme sa 

do spievania,
že sme všetci v dobrom zdraví ten 
starý rok dokonali,

2. Dá nám to Pán Boh milý, že 
dožijeme nový, poďme
v duchu k Betlehemu, pokloniť sa 
vrúcne Jemu.

3. Budeme mu ďakovať, že nás ráči 
zachovať
a živiť v tej minulosti, nás zo 
svätej svoj milosti.

4. Bože, vrúcne Ťa ctíme, vďaky Tebe 
činíme,
že si bol tak dobrotivý, k nám 
nehodným milostivý.

5. Daj nám, Bože, rok hojný, odvráť 
mor, hlad i vojny,
obráť na nás oko svoje, zažeň 
každé nepokoje.

6. Požehnanie ráč Pane, vyliať na 
naše bane, udel
jarcu bohatého, v práci potúž 
nás každého. Ján Novák

Vianočné banícke piesne

dnes
pečie
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.44/2011: „Hádka v manželstve 
je dobrá vec, mnoho sa o sebe do-
zviete.“ Výhercom sa stáva Zuza-
na Dobrovičová, A. Sládkoviča 
11, Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Leca: 
A., Kus, dochoval psíka, komunis-
tická strana, B., Farba na vajíčka, 
4.časť tajničky, existoval, C., Rýpaj, 
Medzinárodný banský úrad, cín, 
Karlovarský fi lmový festival, Okres-
ný výbor urbariátu, D., Pooberal, 
5.časť tajničky, divný človek, E., 
Medvedík, Verdiho opera, horské ja-
zero, F., Radová číslovka, 7.pád slo-
va sneh, 1 999 v Ríme, meter, G., 
Elena, koniec tajničky, park, H., Ši-

kovný, Sidónia, plakala, I., 2 100 v 
Ríme, Úrad štátnej prevencie, ozn. 
ruských lietadiel, smútočné posede-
nie, stred slova Mates, J., Začiatok 
tajničky, hrob, K., polotekutá hmo-
ta, Erik, opak dobra, ročné obdobie

1., Vyrábajú sa z neho zátky, čisti 
praním, spoluhlásky slova Monk, 
2., 2.časť tajničky, dvojhláska, 3., 
Podnik, ktorý sa stará o prepra-
vu osôb a tovaru, máš záujem, 4., 
Osobné zámeno, nie veľká, slivka 
nárečovo, 5., České mesto, pope-
vok, zvieratá, ktoré žijú v Tatrách, 
6., Odborný pedagogický ústav, ci-
toslovce smiechu, nešetri, 7., Vnút-
ri, snorí, odd. v nemocnici, 8., Ačko-
li, nadhodenie, níž bez mäkčeňa, 9., 
Strelná zbraň, zvratné zámeno, ob-
chytal, 10., Pamiatka Júliusa Fučí-
ka skr., Dopravný podnik, talianske 

mesto, 11., Existujú, čo sa premie-
ta v kine, druh priadze, 12., Územie 
na Slovensku, zvýšený tón E, švaj-
čiarska rieka, 13., Podnik vo Fiľako-

ve, odborné tlačivá, 14., 3.časť taj-
ničky, druh vozidla
Pomôcky: Daevo, svište, slúka, 
korok Anna Rihová

KULTÚRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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K

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kino Akademik: Twilight sága: Úsvit – 1. časť 
Sobota 7.1., 18:30, 2,30, kino Akademik, mysteriózny thriller, USA, 111 min., MN12
Večnosťou to iba začína! 
V prvej časti záverečného dielu strhujúcej upírej romance s názvom Twilight sága: Úsvit sa Bel-
la Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattison) po svadbe vydávajú na svadobnú 
cestu do Ria de Janeira, kde sa konečne, okrem všetkého a všetkých, môžu naplno oddať svojej 
láske. Ich šťastie ale netrvá dlho. Bella zmietaná prudkou vášňou k upírovi Edwardovi, ale zá-
roveň úprimnou náklonnosťou k vlkolakovi Jacobovi Blackovi (Taylor Lautner),čoskoro zisťu-
je, že čaká dieťa. Tehotenstvo s upírom však pre ňu znamená fatálnu hrozbu. Čaká ju teda búr-
livý rok plný lásky, pokušenia i strát. Musí sa defi nitívne rozhodnúť, či vstúpi do temného, ale 
lákavého sveta nesmrteľných, alebo či bude žiť plnohodnotným ľudským životom. Nevyhnut-
nosť tohto rozhodnutia sa vinie celým Belliným príbehom ako červená niť, na ktorej visia osu-
dy oboch kmeňov – upírov i vlkolakov. A akonáhle sa Bella rozhodne, dôjde k celému radu neča-
kaných udalostí, ktoré môžu mať nedozierne následky.

Kino Akademik: Majstrovský plán
Streda 11.1., 18:30, 2,30, kino Akademik, komédia, USA, 104 min., MN12
Nie sú to žiadni Dannyho parťáci, ale obyčajní zamestnanci luxusného hotela. Napriek tomu 
dali dokopy plán lúpeže, ktorý by vďaka svojej genialite mohol vstúpiť do učebníc zločinu. Re-
žisér Brett Ratner natočil kriminálnu komédiu, ktorej hviezdnemu obsadeniu velí Ben Stiller a 
Eddie Murphy. 
Josh Kovacs (Ben Stiller) je manažérom jedného z najluxusnejších rezidenčných hotelov v New 
Yorku. Na jeho najvyššom poschodí má byt burzový titan Arthur Shaw (Alan Alda). Vo chvíli, 
keď sa prevalí, že tento chlapík zdefraudoval peniaze svojich klientov, zmení sa jeho byt na lu-
xusné domáce väzenie, kde naň dňom i nocou dohliadajú agenti FBI. Pre Josha je to jedna z naj-
horších správ v živote. Aj on, spolu s ostanými pracovníkmi hotela, patril k Shawovým klien-
tom a kvôli jeho machináciám prišiel o životné úspory. Na konci temného tunela napriek tomu 
svieti svetielko nádeje. Vo vnútri svojho apartmánu ukrýva Shaw veľmi slušnú fi nančnú hoto-
vosť, ktorú zatiaľ agenti FBI nedokázali vypátrať. Čo nedokážu oni, mohli by zvládnuť hoteloví 
zamestnanci, ktorí "doma" dokonale poznajú každý meter kubický priestoru.

Kultúrne centrum vás pozýva

Kolektív Mestského úradu – oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu ďakuje 
čitateľom Štiavnických novín za priazeň v roku 2011. Veríme, že aj v nasledujúcom 
roku sa budeme spoločne stretávať pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré pre 

vás pripravíme samostatne alebo s našimi partnermi a o ktorých vás budeme 
naďalej informovať na tomto mieste vašich obľúbených novín.

Želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. 
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14. decembra v kaplnke 
Kammerhofu predstavili 
svoju najnovšiu knihu Banská 
Štiavnica z lietadla autori 
Vladimír Bárta a Vlado Barta. 
Je to v poradí už desiata 
publikácia týchto autorov 
o našom meste. 

Na úvod zazneli fanfáry štiavnic-
kých trubačov, prítomných privíta-
la básňou Štiavnica Mgr. Mária Pet-
rová. Potom dostali slovo autori, 
ktorí porozprávali o práci na tejto 
nevšednej knihe. Tematicky vhod-
ne zapadla do programu humor-
ná ukážka z predchádzajúcej kni-
hy Ako sme tu žili – 2 o prvom lete 
Štiavničanov lietadlom na futbalo-
vý zápas do Bratislavy z pera Jožka 
Osvalda, ktorú predniesol p. Arpád 
Pál. Za asistencie sokoliarov zo SOŠ 
lesníckej a zvukov fanfár knižoč-
ku vyprevadil do života vtáčím br-
kom pluk. Ing. Lovás (bývalý letec) 
a poprial jej úspešnú cestu k čitate-
ľom. Na podujatí bol vyžrebovaný 
posledný účastník súťaže Štiavnic-

kých novín, pripravenej p. Bártom. 
Za výhercov prevzal knihy Mgr. 
Michal Kríž, šéfredaktor Štiavnic-
kých novín. Zároveň si traja šťast-
livci odniesli z tomboly knihy vyda-
vateľstva AB ARTpress, s.r.o., ktoré 
ponúklo výstavku publikácií vyda-
ných v roku 2011. A bolo ich ne-
málo.

Na záver nasledovalo malé po-
hostenie a autogramiáda. Majitelia 
tejto publikácie sa ponáhľali domov, 
aby si v nej pokojne mohli zalisto-
vať a identifi kovať jednotlivé zábe-
ry. Sú naozaj veľmi zaujímavé a oku 
lahodiace. Presviedčajú nás, že naše 
mesto je aj z "vtáčej perspektívy" 
krásne. Nora Bujnová

Aj z výšky je Štiavnica krásna

Nemusím vám azda ani 
hovoriť, čo znamená pred-
vianočný čas pre nás, ženy. 
Naháňame sa, aby bolo tip-top 
vyupratované, napečené, 
vyzdobené, nakúpené… 
Často myslíme na všetko 
a všetkých, okrem seba. 
A pritom je to práve naša 
vnútorná pohoda a z nej 
prameniaci úsmev, čo s vôňou 
vanilky a ihličia dotvára 
neopakovateľnú atmosféru 
sviatočného domova. 

Svoje o tom vie aj pani Anna Bla-
hútová, majiteľka dvoch kozmetic-
kých salónov "AB" v Banskej Štiav-
nici, ktorá sa rozhodla darovať nám, 
Štiavničankám, naozaj nevšedný 
"darček". Vo štvrtok 15.decembra 
usporiadala v Hoteli Grand- Ma-
tej úžasný BABINEC. Na prítom-
né dámy tu čakalo množstvo pre-
kvapení. Po slávnostnom prípitku 
a krátkych poetických zrkadleniach 
ženskej duše sa roztočil nádherný 
kaleidoskop večerných i svadob-
ných toaliet Salónu Vera v Žiari nad 
Hronom. Dve desiatky originálnych 
modelov predviedli pôvabné mo-

delky zo SPŠ Samuela Mikovíniho, 
sprevádzané obdivom i potleskom 
prítomných dám. Večer v príjem-
nej atmosfére voňavej kávy a via-
nočných lahôdok pokračoval rozho-
vormi o výlučne ženských témach. 
Naša šarmantná hostiteľka, pani 
Blahútová, nám predstavila koz-
metické novinky z Paríža, ponúk-
la ukážky profesionálneho ošetre-

nia pleti hydradermiou a so svojou 
sympatickou asistentkou nám ná-
zorne predviedli najnovšie trendy 
večerného líčenia. 

Niektoré dámy odchádzali do-
mov s novým make - upom, iné s 
vyžrebovaným kozmetickým darče-
kom, ale všetky s úsmevom prame-
niacim z pohody príjemne prežitých 
chvíľ. Janka Bernáthová

Babinec plný prekvapení

Inšpirácie p.Blahútovej pre budúce nevesty. foto janka bernáthová

Vtáčím brkom vyprevádza publikáciu Ing. Lovás. foto lubo lužina

Dobrovoľníčky Informač-
ného centra mladých 
Banská Štiavnica začali 
spolupracovať s banskoštiav-
nickým Červeným krížom 
a sprostredkovali jeho 
zverencom tvorivé dielne. 

Červený kríž v našom meste, 
okrem iného, pôsobí ako Domov 
sociálnych služieb pre mentálne 
postihnuté deti, mládež a dospe-
lých a práve na túto skupinu sme 
sa zamerali. Začiatkom novem-
bra sme ich navštívili prvýkrát a 
potvrdili si, že aj postihnutí ľudia 
majú v sebe veľa fantázie a tvori-
vého ducha. K jednotlivým aktivi-
tám sme si urobili prípravu, kto-
rú sme prispôsobili zdravotnému 
stavu našich nových “klientov“. 
Pracovali sme hlavne s papierom 
a vyrobili sme si spoločne zvierat-
ká, Mikulášov a anjelov, vianočné 
ozdoby a podieľali sme sa aj na vý-
robe vianočných darčekov, ktorý-
mi chcú chránenci Červeného krí-
ža obdarovať svojich najbližších. 
Naše spoločné stretnutia sa opa-
kovali v čoraz častejších interva-
loch a v novom roku budeme v 
tvorivých dielňach s radosťou po-
kračovať. Katarína Tatárová

Tvorivé 
aktivity ICM 
s Červeným 
krížom

štiavnické noviny
súťaž

Správna odpoveď z 5 kola: 
c., Sitno. 
Výhercom sa stáva: Zdena Osval-
dová, Dolná 34/9, Banská 
Štiavnica. Výhercovi srdečne bla-
hoželáme!

redakcia Štiavnických novín
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služby

inzercia
V dňoch 9. - 11. decembra 
2011 sme sa zúčastnili priateľ-
ského hokejového zápasu v 
Moravskej Třebovej, v našom 
partnerskom meste spolu 
so stolnými tenistami pod 
vedením p. Mariana Šurku. 
Vzhľadom na to, že už na 
stretnutí počas Dní svätého 
Huberta bol záujem zo strany 
Moravskej Třebovej aj o stolný 
tenis, rozhodli sme sa, že 
pôjdeme v takejto spoločnej 
zostave (hokejisti, stolní 
tenisti). 

V piatok sa hrali popoludní exhi-
bičné stretnutia stolných tenistov a 
podvečer bol tréning. Na druhý deň 
boli tréningy a exhibičné zápasy a 
od 14:00 sa hrali regulérne priateľ-
ské zápasy, napriek skutočnosti, že 
naši stolní tenisti hrajú Extraligu a 
domáci krajskú súťaž. Neprekáža-
lo to však nikomu a všetci boli z hry 
nadšení aj keď výsledok nakoniec 
dopadol v prospech Banskej Štiav-
nice. Spolupráca medzi stolnými te-

nistami bude naďalej pokračovať aj 
v budúcom roku recipročne na jed-
nej aj druhej strane, kde budú pre-
biehať sústredenia. Navzájom sme 
sa podporovali a povzbudzovali v 
priateľských zápasoch a taktiež v 
hokejovom zápase, ktorý začal v so-
botu večer o 18:00 hod. Zápas skon-
čil po odpískaní riadneho hracieho 
času v pomere 7:7. Potom nasledo-
vali samostatné nájazdy, v ktorých 
sme prehrali 2:0. Takže tím Morav-
skej Třebovej nakoniec zvíťazil v po-
mere 8:7. V zápase nedošlo k žiad-
nemu zraneniu, čo sme veľmi radi, 
a niesol sa vo veľmi priateľskej at-
mosfére, fanúšikovia nás vytrvalo 
povzbudzovali. Hlavne naši skalní 
priatelia manželia Mackovci, Alino 
Boroška a spol. zo Svätého Antona. 
Po zápase nasledovalo malé občer-
stvenie a vzájomné rozpravy hráčov. 
Naozaj sa nám celý priebeh zápasov 
veľmi páčil ako aj priateľská atmo-
sféra medzi hráčmi a fanúšikmi. V 
sobotu bolo taktiež prijatie stolných 
tenistov ako aj hokejistov na Morav-
skotřebovskej radnici pánom sta-

rostom Dr. Milošom Izákom, ktorý 
nám poukazoval mesto, povedal pár 
slov o histórii mesta a nakoniec sme 
to ukončili slávnostným obedom. 

Banskú Štiavnicu reprezentovali: 
hokejisti brankár Slavomír Blahút, 
hráči Pavel Hanzlík, Dušan Lukač-
ko, Erik Lukačko, Vladimír Bosák, 
Dušan Vahlandt, Erik Melicherčík, 
Michal Skarba, Andrej Macko, Mi-
chal Maruniak, Silvester Burian, 
Andrew Edward Giandomenico, Jo-
seph Edward Giandomenico,  Góly 
strelili: D. Lukačko 4, E. Lukačko 1, 
P. Hanzlík 1, S. Burian 1

V stolnom tenise reprezentovali 
Banskú Štiavnicu: Marian Šurka st., 
Marian Šurka ml., Dušan Pacher, 
Zoltán Lelkeš, Miroslav Hořejší. 
Všetci menovaní vyhrali všetky svo-
je zápasy.  

Plní dojmov sme preto odchá-
dzali v nedeľu domov, aj keď trošku 
zničení a unavení, ale už teraz sa te-
šíme na chvíľu, keď prídu stolní te-
nisti a hokejisti v mesiaci marec bu-
dúceho roka opäť k nám do Banskej 
Štiavnice. Dušan Lukačko

ŠPORT

Periférne Centrá je projekt 
občianskeho združenia 
ARTTODAY podporujúci 
miestny aktivizmus a medzi-
kultúrnu výmenu v menších 
slovenských obciach. Je to 
putovná séria týždňových 
rezidencií umelcov rôznych 
médií a žánrov v oblastiach 
mimo kultúrnych a ekonomic-
kých centier. 

Posledným zastavením projektu 
v roku 2011 je Ilija, malebná dedin-
ka pri Banskej Štiavnici s 332 oby-
vateľmi. Ilija je od roku 2009 aj tr-
valým bydliskom teoretičky umenia 
Zuzany Bodnárovej a vizuálneho 

umelca Svätopluka Mikytu, ktorí 
stoja za projektom Banská St a nica 
Contemporary. 

Na týždeň od 5. decembra do 10. 
decembra sa dedinka Ilija premeni-
la na centrum umenia. Tvorili tu a 
spoznávali život nasledujúci (mladí) 
umelci: Adéla Součková, Adéla Taü-
belová, Kateřina Pěkná Ján Kosto-
lanský, Andrej Poliak, Carlos Car-
monamedina (na diaľku z Mexika), 
Svätopluk Mikyta a Daniela Krajco-
vá. Profesijné životopisy jednotli-
vých autorov nájdete na www.ban-
skastanica.sk

Základňou, ateliérom aj dočas-
ným azylom v takmer zimnom po-
časí sa pre nich stal tunajší Kul-

túrny dom. Za pomoci miestnych 
obyvateľov a predstaviteľov obce 
umelci realizovali svoje intervencie. 
Tieto boli v podobe lokálnych vý-
skumov, autorských videí, malieb a 
aktivistických zásahov v dedinskom 
prostredí predstavené na vernisá-
ži v sobotu 10.12.2011 od 19:30 v 
miestnom Kultúrnom dome. Ver-
nisáž pokračovala koncertom ABU-
SUS Braňa Jobusa a diskusiou.

Organizátor: o.z. Štokovec, 
priestor pre kultúru, www.banskas-
tanica.sk a o.z. ARTTODAY, www.
arttoday.sk, podpora: Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky a 
obecný úrad ILIJA.

Mykita Bodnárová

Umelci premenili malú 
dedinku na centrum umenia

Partnerské priateľské zápasy
Kúpim starý drevený betlehem ale- 

bo fi gúrky, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0907 710 630 

Kúpim obrazy Kollára, Gwerka,  
Augustu – starý betlehem, peniaze (aj 
pamätné), pohľadnice, vyznamena-
nia a iné staré veci, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0905 430 716

Predám nosič na dieťa, lacno,  
viac informácií na telefónnom čísle: 
0904 870 547

Predám zimné pneu 135/70 R 13  
– 2 ks, 145/70 R13 – 2 ks, najazdené 
cca 100 km, cena dohodou, viac infor-
mácií na tel.čísle: 0905 153 193 

Lacné nové autodiely, spojky, výfu- 
ky, brzdy, tlmiče, kapoty, blatníky, ná-
razníky, svetlá..., tel.č.: 0907 181 800

Lacné nové liahne na vajíčka, tel.č.:  
0949 277 995

Elektrocentrála 3 kW, nová, 280 €,  
tel.č.: 0907 181 800

Predám Citroen Xsara 1.4ix, r.výr.  
2002, červená metalíza, 132 000 km, 
dobrý tech. Stav, zimné gumy, cena: 2 
490€, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0904 515 788, 0945 515 788, e-
mail: miro.blahut@azet.sk.

Kúpim komplet zostavu Bonanza  
zelená okolie BŠ, tel.č.: 0908 455 301

Dovoz dreva - štiepané, metrovi- 
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, 
piesky, brizolit a iné, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz  
z domu, lacno a spoľahlivo, tel.č.: 
0904 416 890

Kované brány, ploty, zábradlia, lac- 
no, rýchlo a kvalitne, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0915 810 387

Zrezávanie komplikovaných stro- 
mov tel.č.: 0908 532 996 

Ubytujem študentov alebo pracu- 
júcich v centre mesta, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0915 615 521 

Ponúkam stavebné práce, rekon- 
štrukcie budov, bytových jadier, za-
teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia 
– 20%, tel.č.: 0903 111 512

Opatrím starších ľudí, upratovanie  
domácnosti, tel.č.: 0903 542 812

Vykonávam palické práce, tel.č.:  
0904 410 381

Hľadám spoľahlivú, serióznu paniu  
pre starostlivosť o dieťa škôlkárskeho 
veku. Bližšie info na telefónnom čísle: 
0911 648 666
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práca

INZERCIA

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, tel.č.:  
0914 138 988

Predám stavebný pozemok v BŠ časť  
Štefultov, 3 750m², prístupová ces-
ta k pozemku, inž. siete, výhodná po-
loha, cena dohodou, viac info na tel.č.: 
0904 410 381 

Kúpim starý RD s väčším pozemkom  
v lokalite Banská Štiavnica a okolie ale-
bo Štiavnické Bane. Viac informácií na 
tel.č.: 0905 833 361

Predáme 3-izbový byt (68m²) na síd- 
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený, cena dohodou, 0907 105 342

Dám do prenájmu 3 - izbový byt na  
Drieňovej, tel.č.: 0911 299 144

Predám 3-izbový čiastočne prerobe- 
ný byt na sídl. Drieňová, cena doho-
dou, viac informácií na telefónnom čís-
le: 0907 809 659

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  
0905 551 791

Prijmem do prac. pomeru šéf- 
kuchára, kuchára/ku/s praxou, po-
mocnú silu na prevádzku v Žiari, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0915 550 294

reality

Najširší sortiment - to najlepšie z 
elektroniky. Nákupy na splátky bez 

navýšenia ceny!

AKCIE
- k TV a LCD stolík zdarma
- k Hi-fi  vežiam MP3, discman zdarma
- k DVD prehrávačom fi lmy zdarma
- k notebookom, fotoaparátom, 

MP3 prehrávačom a mobilom 
puzdro zdarma

- nákup nad 90€ vianočná sada 
zdarma a mnohé iné

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

VIANOČNÉ ZĽAVY až do 50%! 
+ dovoz zakúpených aj odvoz 

starých výrobkov: TV, chladničiek, 
pračiek a podobne zdarma

+ servis elektroniky 

Denne nový tovar 
za stále nižšie ceny

Kammerhofská 2, 045 692 13 27
po - pi 8:00 -18:00, so - ne 8:00 - 12:00

KUPÓN

Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás, 
doneste aktuálnu ponuku a k výrob-
ku si vyberiete darčekový bonus v 

hodnote dvojnásobku rozdielu 

REKVALIFIKA NÉ KURZY PC, Podvojné a jednoduché ú tovníctvo, 
Mzdové ú tovníctvo, Inštruktor sociál. rehabil., Opatrovanie, Nechtový dizajn

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
pobo ka ŽIAR NAD HRONOM

riešime 
Váš problém

Jediná bezpe ná investícia je vzdelanie

JAZYKOVÉ KURZY - miesto realizácie VO VAŠOM MESTE

Štandardné jazykové kurzy 
AJ, NJ, ŠpJ, RJ, FJ, TJ 
- 48 VH/90 €, všetky vedomostné úrovne,
- po úspešnom absolvovaní ú astník 
môže získa  medzinárodný certi  kát

Konverzácia - 40VH/100 €
Krátky kurz anglí tiny - 20 VH/50 €
NJ pre opatrovate stvo - 60 VH/105 €
Individuálna výu ba - pod a požiada-
viek klienta

AKADÉMIA VZDELÁVANIA, pobo ka Žiar n/Hr., SNP 111, 
965 01 Žiar n/Hr. ,045/6725291, 0902 930 214, avzh@aveducation.sk

Termín: Zimný trimester: 16.1.-28.3.2012

Zapla te si kurz do konca roka a získajte z avu 5 €

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999


