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InzercIa

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2014

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala na 
11.12.2013 rokovanie MsZ.

Neprítomní (ospr.): Peter Ivaška, 
PaedDr. Milan Klauz
MsZ sa uznieslo:
- program rokovania zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej Štiav-
nici s dátumom 11. december 2013 
s doplnením do programu rokovania  
bodu Protest prokurátora voči VZN č. 
5/2012 o miestnych daniach, zaradiť 

ho ako bod č. 3, do bodu rôzne zara-
diť Informatívnu správu o prevádzko-
vých nákladoch plavárne a Informatív-
nu správu o zmene prevádzkovateľa  a 
poskytovateľa zdravotníckych služieb 
v nemocnici v Banskej Štiavnici, s vy-
pustením z programu rokovania bodu 
Návrh rozpočtu mesta Banská Štiav-
nica na rok 2014.                                      
- návrh VZN mesta Banská Štiavnica o 
miestnych daniach v zmysle zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
- výpoveď zo zmluvy o budúcej do-

hode o poskytnutí dotácie č. zmluvy 
146/2011 uzavretej    medzi Mestom 
Banská Štiavnica a spoločnosťou PO-
MA, spol. s r.o., týkajúcej sa vysielania 
VIO TV, s povinnosťou predložiť vyúč-
tovanie ku dňu skončenia zmluvy, t. j. 
31.1.2014. 
- návrh VZN mesta Banská Štiavnica 
o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou  a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp v meste Banská Štiav-
nica 

Drahí spoluobčania!

Opäť je tu čas, keď nám nežne klo-
pú na dvere vianočné sviatky a mňa 
vždy napadne text z jedného via-
nočného pozdravu: "Na Vianoce je 
všetko krásne, v srdciach ľudí za-
stal čas, vianočná sviečka nevy-
hasne, kým bude láska v každom z 
nás." 
Vianočné sviatky sú aj obdobím, 
keď sa každý z nás snaží byť s blíz-
kymi oveľa viac a uvedomujeme si 
silu lásky, priateľstva a spolupat-
ričnosti, ale aj duchovných hod-
nôt a túžime po pokoji a zdraví 
pre seba, pre svojich blízkych, ale 
aj pre všetkých ľudí, ktorí žijú oko-
lo nás. 

Dovoľte mi drahí spoluobčania, aby 
som Vám všetkým zapriala veľa 
zdravia, pokojné a radostné preži-
tie najkrajších a najdojímavejších 
sviatkov Vianoc. Prežite ich v kru-
hu svojich najbližších a najdrah-
ších, v pohode, vo vzájomnom pre-
pojení láskou a porozumením. 
Ďakujem Vám za spoluprácu v roku 
2013, za prejavenú dôveru, za po-
chopenie a pomoc, ktorú ste dali 
a dávate mne osobne, ako aj sa-
mospráve nášho mesta. Ďakujem 
Vám za pomoc pri riešení spoloč-
ných úloh v prospech rozvoja nášho 
krásneho mesta. 
Do nového roku 2014, by som Vám, 
moji drahí spoluobčania, chcela za-
želať všetkým pevné zdravie, lás-

ku vo Vašich rodinách a v osobnom 
žití, šťastie, radosť, pokoj, tolerant-
nosť, nádej, vytrvalosť, veľa pracov-
ných a osobných úspechov, aby sa 
nám všetkým darilo v rodinách, ale 
aj spoločne v meste Banská Štiavni-
ca. Želám nám  splnenie všetkých 
našich spoločných prianí, aby naše 
srdcia spoločne bili pre naše krás-
ne mesto a pre jeho ďalší rozkvet. 
Nech rokom 2014 nás sprevádza 
radosť z malých i veľkých vecí v ži-
vote a v práci. Nech v našom mes-
te prevláda ľudskosť, tolerancia a 
ochota pomôcť jeden druhému. To 
sú hodnoty, ktoré dokážu robiť náš 
život krajším. 

 Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta 

Z decembrového rokovania MsZ

•3.str.

Rent-A-Car

Vážení čitatelia 
Štiavnických novín!
Oznamujem vám, že  od  23.12.2013 
do 10.1.2014 bude redakčná pre-
stávka ŠN. Prvé číslo v roku 2014 
vyjde vo štvrtok 16.1.2014. Verím, 
že aj v budúcom roku zostanete na-
šimi vernými čitateľmi. Touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým čitate-
ľom ŠN za prejavenú dôveru a spolu-
prácu v roku 2013. Prajem vám prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov a 
v novom roku 2014 Vám želám veľa 
zdravia, šťastia a Božieho požehna-
nia.    Michal Kríž, šéfredaktor ŠN 
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Technické služby m.p., Banská Štiavnica  Ul. 
E. M. Šoltésovej č. 1 969 01  Banská Štiav-
nica 

Dispečing:   0908 272 630, Riaditeľ:  045/692 22 44, 0905 682 
279, Odvoz DO: p. Pastierová:   0905 262 059, Verejné osvetle-
nie, zimná ručná údržba chodníkov a MK:, p. JUDr. Volf:  0905 
461 034, p. Orčík:           0905 462 356, 045/692 22 43

Bytová správa s. r. o.,  Banská Štiavnica Ul. 
dolná č. 2 969 01  Banská Štiavnica

Poruchy vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody: p. Pika:  
0903 696 207, Ostatné poruchy a údržba bytov: , RNDr. Bačík:   
0903 696 183, p. Maďar:         0910 900 503, Poruchy výťahov:  
EM Lift s.r.o. Žarnovica: 045/681 31 66

Rýchla zdravotná služba IRS:  Tel.č.: 155, 112

Pracovisko LSPP Zvolen, Kuzmányho 28, 
960 01  Zvolen 

Tel.č.: 045/520 13 95, Po – Pi:   15.30 – 07.00 hod., So – Ne:  
nepretržite aj počas sviatkov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Poruchová linka - plyn:0850 111 727, Zákaznícka linka SPP: 
0850 111 363, zakaznickalinka@spp.sk, Biznis linka SPP:  0850 
111 565, biznislinka@spp.sk 

Stredoslovenská energetika, a. s. Poruchová linka: 0800 159 000, Zákaz. centrum domácnos-
ti:  0850 111 468, 0906 252 525, Zákaz. centrum podnikatelia: 
0850 123 555, 0906 252 521

VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s. 

Call centrum:  0850 111 234,  cc@stvps.sk 

Mestská polícia, Radničné nám. č. 1, 969 24  
Banská Štiavnica

Tel.č.:  159, 045/694 96 01, Mobil:  0905 597 673

Obvodné oddelenie PZ , Banská Štiavnica, Ul. 
mládežnícka č. 25, 969 01  Banská Štiavnica

Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58

Požiarna ochrana Tel.č.: 150, 112

Banskobystrická regionálna správa ciest, 
a.s. , Závod Žiar nad Hronom, stredisko 
Banská Štiavnica 

Dispečing:  045/691 28 06, Mobil:        0918 543 648

Pohotovostné lekárenské 
služby:
V sobotu a počas všetkých advent-
ných sviatkov sú otvorené v Ban-
skej Štiavnici tieto lekárne:
Lekáreň Helios, Dolná ul. 13  08:00 
– 11:00 hod.
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 
Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci decem-
ber 2013 – január 2014:
16.12. - 22.12.2013 51.týždeň 
Lekáreň Dr. MAX 1
23.12. - 29.12.2013 52.týždeň 
Lekáreň Dr. MAX 2(BS)
30.12. - 5.1.2014 1.týždeň 
Lekáreň HELIOS
6.1. - 12.1.2014 2.týždeň 
Lekáreň MIMA
13.1. - 19.1.2014 3.týždeň 
Lekáreň AMETYST
20.1. - 26.1.2014 4.týždeň
Lekáreň Dr. MAX 1
27.1. -  2.2.2014 5.týždeň 
Lekáreň Dr. MAX 2(BS)

Anna Florovičová

Poskytovanie lekárskej služby 
prvej pomoci - zubná 
pohotovosť:
Nemocnice a polikliniky, a.s., Brat-
ská 17, 969 01 Banská Štiavnica, 
tel.č.: 045/694 22 28

Poskytovanie veterinárnych
 služieb: 
MVDr. Stanislav Ďurkan
Veterinárna ambulancia - liečba, 
prevencia a operácie rôznych dru-
hov ochorení u malých zvierat, naj-
mä psov a mačiek. 
Šoltesovej 1, 96901 Banská Štiavni-
ca, e-mail: sdurkan@pobox.sk, mo-
bil: 0905 922 277
MVDr. Miroslav Kováč
Veterinárna ambulancia - ošetrova-
nie domácich i exotických zvierat, 
očkovanie, predpis liekov.
L. Svobodu 24, 96901 Banská Štiav-
nica, tel.č.: 045/691 14 07, mobil: 
0903 535 020

Lekárne v meste Banská
 Štiavnica:
Lekáreň Helios, s.r.o.,Dolná 3 Tel. 
č.:   045/692 23 22
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3 Tel. 

č.:   045/692 06 99
Lekáreň Dr. Max 1, Bratská 17 Tel. 
č.:   045/285 85 85
Lekáreň Dr. Max 2, L. Svobodu 42 
Tel. č.:   045/321 44 14
Lekáreň MIMA, Energetikov 1 Tel. 
č.:   045/290 12 60

Výdajne zdravotníckych 
pomôcok:
Výdajňa zdravot. pomôcok Marta 
Bratská 17 (nemocnica) 
Tel. č.: 045/694 22 05
Po – Pi: 07.30 – 15:00  
okrem sviatkov 
HELmedika, s.r.o. Dolná 6/A, Tel. 
č.:  045/679 09 93
Po – Pi: 08.00 – 16:00

Dôležité telefónne čísla potrebné 
počas Vianočných sviatkov

Účasť na odovzdaní objektu Fa- �
kulty architektúry STU v Brati-
slave na Radničnom námestí č. 
3 za účasti zástupcov STU.
Pracovné rokovanie k príprave  �
investičných akcií.
Pracovná porada k budovaniu  �
cyklotrás.  
17.12.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
18.12.
Pracovné rokovanie na Minis- �
terstve financií v Bratislave.
Slávnostné otvorenie digitali- �
zovaného kina Akademik.  
19.12.
Pracovné stretnutie redakčnej  �
rady k pripravovanej publikácii 
„Preslávili Banskú Štiavnicu“.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami spoločnosti VVMZ, s. r.o 
- spracovateľom strategických 
dokumentov k projektu ROP.
Účasť na podujatí „Oslávme  �
Vianoce spolu“, ktoré sa usku-
točnilo v Kultúrnom centre.  
20.12.
Zasadnutie Zastupiteľstva  �
BBSK v Banskej Bystrici.

Andrea Benediktyová

Nová predajňa
Vytúžený predvianočný darček do-
stali už aj obyvatelia Povrazníka. V 
utorok 17. decembra 2013 bola v 
zrekonštruovaných objektoch bý-
valých internátov na Budovateľskej 
ulici otvorená nová predajňa COOP 
JEDNOTA Žarnovica, spotrebné 
družstvo. Na miesta, kde ešte ne-
dávno vládol čulý stavebný ruch, 
prichádzali spokojní obyvatelia, aby 
si príjemne a pohodlne nakúpili v 
novej priestrannej predajni s milým 
personálom
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- návrh VZN mesta Ban-
ská Štiavnica o výkone taxislužby 
na území mesta Banská Štiavnica 
- kronikára mesta Banská Štiavnica
- návrh na vyplatenie odmeny pre 
poslancov MsZ
MsZ nevyhovelo:
- protestu prokurátora č. Pd 
111/13-6 proti Všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta Banská 
Štiavnica č. 5/2012 o miestnych 
daniach 
- MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení z 
Mestského zastupiteľstva, kona-
ného v Banskej Štiavnici dňa 30. 
októbra 2013 
- plán práce MsZ na I. polrok 2014 
Informatívne správy:
- informatívnu správu o prevádz-
kových nákladoch plavárne
- správa o zmene prevádzkovate-

ľa a poskytovateľa zdravotníckych 
služieb v Nemocnici v B.Štiavnici
Majetkové veci mesta:
- prevod nehnuteľnosti na Ul. re-
meselnícka v B.Štiavnici, žiadateľ 
M. Vida a D.Letkovičová
- prevod nehnuteľnosti v obci Hod-
ruša – Hámre, k. ú. Banská Hod-
ruša – priamy odpredaj pozemku 
parcela C KN č. 1528/3 (žiadateľ 
Branislav Bíreš)
- prevod nehnuteľnosti v B.Štiavn-
ici, žiadateľ P. Spišiak
- zámer na prevod nehnuteľnos-
tí v k. ú. Banská Štiavnica – návrh 
na vyhlásenie OVS pozemku par-
cela C KN č. 1859 v k. ú. Banská 
Štiavnica 
- zámer na prevod nehnuteľnos-
ti na Ul. na Mária šachtu (parcela 
C KN č. 5713/3) v Banskej  Štiav-
nici – ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa (žiadateľ Ing.Adamský s 
manž.)
- zámer na prevod nehnuteľnos-
ti na Ul. obrancov mieru (parcela 
C KN č. 200/3) v Banskej Štiavni-
ci – ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa (žiadateľ Ján Mojička s 
manž.)
- zámer na prevod nehnuteľnos-
ti na Ul. obrancov mieru v B.Štia-
vnici –  priamy  odpredaj  pozem-
kov parcela E KN č. 5957/1 a 5958 
(žiadateľ Mikuláš Rusko s manž.)
- žiadosť Tidly, s.r.o., o výmaz pred-
kupného práva v kúpnej zmluve č. 
275/2012 zo dňa 5.9.2012
- žiadosť o zrušenie Uznesenia č. 
77/2007 zo dňa  31. 05. 2007 – 
Hájovňa- Tergotňa
Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie ukončila.  ŠN

novInky

mestská polícia
informuje

•1.str.

Nie každý však prežíva pokoj, 
radosť, lásku. Myslíte si, že aj 
človek, ktorý prežíva ťažké 
chvíle života môže sláviť 
Vianoce? Možno sláviť tieto 
sviatky za každých okolností?

Čítal som príbeh jedného muža z 
Nemecka. Spomína si v ňom na 
svoje detstvo. Keď mal štyri roky, 
prvýkrát vedome prežíval ten ča-
rokrásny predvianočný čas. Žiaľ v 
tom čase práve zúrila druhá sveto-
vá vojna. Vianoce s mamou a sú-
rodencami boli skromné. Otec bol 
už dlhší čas niekde v zajatí. Dlho o 
ňom nemali žiadne správy. S náde-
jou však deti aj s matkou očakávali, 
že sa jedného dňa otec vráti. Nastal 
Štedrý večer. Napätie pred sláv-
nostnou večerou u detí vrcholilo. 
Odrazu ktosi pri dverách zazvonil. 
Bol to poštár. Priniesol list. Mladá 
matka ho s chvením číta, zatiaľ čo 
deti sa bezstarostne zabávajú. Keď 
so smiechom vbehli do kuchyne, 
uvideli ako mamička plače. Otec-
ko v zajatí ochorel a zomrel. Deti 
pochopili, že sa niečo zrútilo, roz-
padlo, rozbilo. Tlačili sa okolo svo-
jej mamičky a napokon sa spýtali: 
"Mami, a to už teraz nebudú Viano-
ce?" Matka sa zarazila, potom ob-
jala svoje zmätené deti a poveda-
la: „Nie, práve teraz budeme sláviť 
Vianoce.“ Potom s Božou pomocou 

zvládla aj svoj smútok a pre deti vy-
tvorila krásne vianočné dni.
Sviatky narodenia Ježiša Krista mô-
žeme sláviť aj cez utrpenie, žiaľ, slzy, 
choroby či starosti, ktoré prežívame 
v tomto svete. Práve pre toto všetko 
sa nám stáva narodenie Krista zro-
zumiteľným. Práve ťažké životné si-
tuácie, bremená, ktoré azda na nás 
v poslednom čase doľahli, nás robia 
vnímavejšími, citlivejšími na Božie 
volanie. Práve uprostred svojich bo-
lestí a sklamaní môžeme nachádzať 
Pána Boha ako toho, ktorý miluje 
tento svet a aj každého z nás osob-
ne. Teda nie je to veľký ignorant, ako 
si niektorí myslia.
Tohtoročné Vianoce môžu byť pre 
nás výnimočne vzácnym časom. 

Nemusia to byť sviatky obžerstva, 
opilstva, plytvania peniazmi, nič-
nerobenia pri televízii, priberania 
na váhe, ale naopak sviatky poko-
ja, uzmierenia sa, nápravy mno-
hých vecí, sviatky skutočnej ra-
dosti. Ktosi napísal: "Najhlbšou 
túžbou nášho srdca je túžba po 
spojení s Bohom. Boh nás stvoril 
pre spojenie s Ním. Je to pôvodný 
zmysel nášho života." Ak obnoví-
me toto spojenie, potom môžeme 
rozdávať veľa dobrého ľuďom oko-
lo seba. A keby tie tohtoročné Via-
noce mali byť našimi poslednými, 
tak môžeme povedať, že to stálo za 
to, že to bol krásny čas.

Róbert Mišových 
evanjelický farár

Môže dôjsť k náprave mnohých vecí
Stojíme na prahu vianočných sviatkov - sviatkov pokoja, radosti a lásky

Voľný pohyb psa 
Dňa 10.12.2013 hliadka MsPo po-
čas výkonu hliadkovej  služby na 
sídlisku Drieňová zistila, že na Ul. 
MUDr. Straku  v Banskej Štiavnici 
sa voľne pohybuje pes rasy pittbul-
teriér. Príslušníci MsPo zistili maji-
teľa psa, ktorým bol M.I.. Majiteľ sa 
svojim konaním dopustil priestup-
ku proti verejnému poriadku, za 
ktorý mu bola uložená bloková po-
kuta. Následne psa dal na vôdzku a 
miesto opustil.     
Rušenie nočného  pokoja
Dňa 13.12.2013 o 22.10 hod. bolo 
telefonicky  oznámené, že v Banskej 
Štiavnici v byte na Ul. drevená č.1 je 
veľký hluk, pričom k rušeniu nočné-
ho pokoja dochádza opakovane už 
niekoľko dní. Hliadka MsPo sa do-
stavila na miesto a vykonala  preve-
rovanie v danej  veci. Bolo  zistené, 
že rušenie nočného pokoja spôsobu-
je J.K.. Menovaný sa dopustil prie-
stupku proti verejnému poriadku 
podľa § 47/1b zákona č. 372/1990 
Zb.z.. Vec bola riešená  v zmysle 
priestupkového zákona.   
Priestupok proti verejnému po-
riadku 
Dňa 15.12.2013 o 11.20 hod. hliad-
ka MsPo zistila, že v Banskej Štiavni-
ci na Ul. L. Svobodu č. 17 sa zdržuje 
mládež, ktorá je hlučná a znečisťu-
je verejné priestranstvo. Bola ziste-
ná totožnosť prítomných osôb. Išlo 
o M.H., D.P., T.Š. M.B., F.P., L.K.. Vec 
bola riešená v zmysle zákona o prie-
stupkoch. Uvedené osoby miesto 
vyčistili a následne opustili.  
Otvorené vozidlo na Drieňovej 
Dňa 15.12.2013 o 12.40 hod. hliad-
ka MsPo zistila, že v Banskej Štiav-
nici na sídlisku Drieňová na Ul. L. 
Svobodu je odparkované vozidlo, 
na ktorom sú otvorené zadné dve-
re. Príslušníci MsPo zistili majiteľku 
uvedeného motorového vozidla a vy-
rozumeli ju o vzniknutej situácii. Do 
príchodu majiteľky zotrvali na mies-
te a zabezpečili vozidlo proti krádeži. 
Po jej príchode  si vozidlo skontrolo-
vala a následne uzamkla. K odcudze-
niu vecí z vozidla nedošlo.

  Vladimír Kratoš

Z decembrového rokovania MsZ
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Rok ubehol rýchlo a je tu 
znovu čas vianočný. 

I keď do Vianoc nám zostáva ešte zo-
pár dní, čas nakupovania vianočných 
darčekov je už v plnom prúde. Svoje 
myšlienky sústredíme na výber naj-
vhodnejších a najkrajších darčekov 
pre svojich blízkych a stávame sa me-
nej pozornými a ostražitými. A práve 
naša nepozornosť dáva príležitosť a 
šancu zlodejom a podvodníkom. 
Preto skôr ako sa vyberiete na vianoč-
né nákupy vám polícia dáva do pozor-
nosti niekoľko odporúčaní:
Chráňte si svoje osobné veci, dokla-
dy a peniaze. Doklady a peňaženku 
si nenechávajte na miestach, odkiaľ 
je ich možné ľahko vytiahnuť - v zad-
nom vrecku nohavíc, vo vrecku kabá-
ta, na vrchu kabelky alebo nákupnej 
tašky. Kabelku majte poruke, zásad-
ne ju noste uzatvorenú. Tašky a ka-
belky nikam neodkladajte a nikdy ich 
nenechávajte bez dozoru. Pri nakla-
daní tovaru do kufra auta z nákupné-
ho košíka si nenechávajte kabelku či 
doklady odložené bez dozoru na se-
dadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačeni-
ci a hlučným skupinkám Ak sa nedá 

tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu pri-
pravte. Peňaženku a osobné doklady 
majte pri sebe napr. vo vnútornom 
vrecku kabáta zapnutom na zips ale-
bo gombíkom. Majte na pamäti, že 
vreckári pracujú v skupinách, často 
pri krádežiach využívajú deti a tlače-
nica im uľahčuje „prácu“. 
Pri nákupoch vám odporúčame vy-
užívať možnosť platby platobnou 
kartou a nenosiť pri sebe väčší ob-
nos peňazí. Ak máte pri sebe väč-
šiu hotovosť, majte peniaze rozde-
lené na menšie čiastky. Ak patríte k 
tým, čo potrebujú mať zapísaný PIN 
kód, nikdy ho nemajte uložený spolu 
s platobnou kartou. Pri výbere hoto-
vosti z bankomatu chráňte svoj PIN 
kód, aby ho okrem vás nik iný nevi-
del. Ak vám ukradli alebo ste stratili 
platobnú kartu neodkladne kontak-
tujte banku, aby kartu zablokovala 
a zabránila tak neoprávnenému vý-
beru peňazí z vášho účtu. Stratu ale-
bo krádež občianskeho preukazu na-
hláste na najbližší útvar Policajného 
zboru, pre prípad jeho zneužitia.
Dbajte na opatrnosť pri výbere pe-
ňazí z bankomatu, využívajte ban-
komaty v rušnejších častiach mesta, 
ak je to možné vyhýbajte sa výberu 

peňazí potme. Vybranú hotovosť si 
hneď uschovajte. 
Vo vozidlách nenechávajte cennejšie 
veci, doklady či peňaženku. Nákupy 
odkladajte do batožinového priesto-
ru, aby nepútali pozornosť zlodejov. 
Zlodeji dokážu otvoriť vozidlo a vyra-
diť alarm pomocou technického vy-
bavenia za pár sekúnd.
Nákupy cez internet
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v po-
hodlí svojho domova a zvolili ste na-
kupovanie cez internet, používajte len 
overené internetové obchody. Pri ob-
jednávaní tovaru cez internet použí-
vajte len dôveryhodné a zabezpečené 
internetové pripojenie. Odporúčame 
vám pozrieť si referencie interneto-
vého obchodu. Ak máte pochybnosti, 
alebo na stránke nenájdete odpovede 
na vaše otázky, kontaktuje telefonicky 
zákaznícky servis. Ak na vaše otázky 
nedostanete kvalifikovanú odpoveď, 
berte do úvahy, že pri riešení skutoč-
ného problému súvisiaceho s náku-
pom to môže byť podobné. Zvážte, či 
nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, 
ktorý ste si neobjednali.
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pek-
né Vianoce za vaše peniaze.

ORPZ ZH

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov...

Mesto Banská Štiavnica pripravi-
lo dotazníkový prieskum k projek-
tu s názvom „Vzdelávanie seniorov 
v meste Banská Štiavnica“, ktorého 
cieľom je preveriť záujem verejnos-
ti o pripravované vzdelávacie témy. 
Školení, ktoré budú prebiehať počas 
roku 2014, sa môžu zúčastniť osoby 
staršie ako 50 rokov. V prípade zá-
ujmu je možné prihlásiť sa aj na via-
cero školení. Vyplnený dotazníkový 
prieskum môžete doručiť osobne do 
Klientskeho centra, prípadne na od-
delenie Regionálneho rozvoja a MV, 
vhodiť do schránok ŠN, alebo doru-
čiť poštou na adresu Mestského úra-
du,  v termíne do 31.1.2014.

                                      RRaMV

Vzdelávanie 
seniorov

Anketa
Akým smerom sa  uberajú 
naše Vianoce?
,,Ďakujem všetkým rodičom, sta-
rým rodičom a učiteľom, ktorí v de-
ťoch pestujú lásku k Vianociam a ich 
tradíciám. Detské hlásky, koledy a 
vinše nášho detstva sú stále nádher-
né.“ H. T.
,, Páčia sa mi vianočné trhy, ktoré 
každoročne organizuje Slovenské 
banské múzeum .Tu sa vždy stret-
nem s dobrými ľuďmi, aj si nakúpim 
milé darčeky.“ H. G. 
,,Každý chce mať na sviatky pokoj, 
ale pritom vadíme aj sami sebe, deti 
nám idú na nervy, s rodičmi je otra-
va a starých rodičov by sme najrad-
šej zamkli do skrine. Komunikuje-
me cez sociálne siete, vypisujeme si 
citáty o Vianociach, láske a priateľ-
stve a ani nevieme, čo to v skutoč-
nosti je.“ A. B.
,, Kedysi mi pripadali krajšie, vesel-
šie a farebnejšie. Spomínam si, ako 
sme my, obchodníci, súťažili o to, 
kto bude mať krajší výklad a výzdo-
bu, dokonca sa to vyhodnocovalo aj 
v ŠN. Bolo to veľmi milé.“ G. K.
,, Spomínam si na Vianoce plné 
krásnych tradícií, ktoré si dnes za-
mieňame s komerciou. Ľutujem tie 
predavačky, ktoré ešte aj na Štedrý 
deň musia stáť za pultom namiesto 
toho, aby už boli v pokoji doma so 
svojimi deťmi.“ I. B.
,,Kedysi som stávala v rade na man-
darinky a do textilu priviezli pár tep-
lákových súprav, ktoré sme kupova-
li bez odskúšania a potom ich doma 
prešívali. Nebolo toľko tovaru a dar-
čekov, ale viac sme sa medzi sebou 
navštevovali a viac sme sa smiali.“ 
H. L.
,,Najkrajšie Vianoce sú s deťmi, kto-
ré ešte veria na Ježiška.“ P.O.
 ,,Vianoce sú vtedy, keď sa vieme te-
šiť z prítomnosti našich najbližších, 
vieme sa úprimne pozhovárať, zo 
srdca sa zasmiať, alebo si zaspomí-
nať,  podať pomocnú ruku svojmu 
blížnemu,  odpustiť tomu, kto nám 
ublížil. A toto sa dá učiniť v každom 
veku, každom čase a každej dobe.“ 
K. L.  Za odpovede ďakuje a požeh-
nané Vianoce všetkým praje 

Janka Bernáthová

Čriepok

„Budúcoročný štátny rozpočet 
sľubuje, že sa ľudia budú mať lep-
šie. Niektorí.“

Ján Petrík
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Dielo banskoštiavnického 
umelca Arpáda Pála s názvom 
Sila lásky bolo počas charita-
tívnej aukcie umeleckých  diel 
na podporu Nadácie detského 
kardiocentra v Bratislave 
ohodnotené najvyššou sumou.

Arpád Pál je človek so srdcom na 
správnom mieste. Kam sa len pohne, 
šíri dobré meno nášho mesta, ku 
ktorému sa hrdo hlási. Rezbár, ma-
liar, herec, všestranne talentovaný a 
rozhľadený človek, ktorý na sebe ne-
únavne pracuje a pre ktorého je po-
moc blížnemu taká samozrejmá, ako 
tlkot jeho srdca. Z jedinečných dre-
vených reliéfov a obrazov, ktoré sa 
tešia veľkému obdivu najmä v za-
hraničí, vyžaruje láska, vznešenosť i 
pokora. Nadčasová krása tak záhad-
ne podmanivá, akoby bola samotnou 
prapodstatou človečenstva. Ume-
nie, ktoré nielen teší, ale aj pomáha. 
Modlitbou v dreve, ktorá prosí o po-
moc pre krehké detské srdiečka sa 
stalo dielo s názvom Sila lásky.
,,Oslovila ma iniciátorka projek-
tu ,,Cez umenie k detskému srdcu“ 
Erika Grossertová a fotografka Jana 
Keketi, ktorá pripravovala kalendár 
pre Nadáciu detského kardiocentra 
v Bratislave. Pokladal som si  za ne-
smiernu česť prispieť  k tejto úžas-
nej myšlienke. Dielo z kmeňa starej 
hrušky, zlata, striebra a mamutovi-
ny opracovanej do tvaru srdca, vzni-
kalo s obrovským rešpektom k ľud-
skému životu a práci lekárov, ktorí 
sa v pravom slova zmysle dotýkajú 
malých detských srdiečok, aby im 
vrátili šancu na život.“
Priaznivci umenia nájdu v kalendá-

ri aj diela výtvarníčok Gordany Tu-
ruk, Ivett Axamitovej, Jany Frajko-
rovej, Martiny Konkoľovej, rezbára 
Vladimíra Morávka, umeleckého vý-
tvarníka a fotografa Daniela Brogyá-
nyiho, sochára Ivana Patúca a Marga-
réty Horákovej, módnych návrhárov 
a dizajnérov Fera Mikloška, Katarí-
ny Feix, Róberta Bartolena, ale i slo-
venskej čipkárky Márie Hnidkovej. 
Všetci títo úžasní ľudia bez váhania 
venovali svoj čas, um a talent pomoci 
deťom. 27.novembra 2013 sa  v brati-
slavskom Hoteli Carlton uskutočnilo 
slávnostné ,,pokrstenie“ kalendára a 
následná dražba v ňom zobrazených 
umeleckých diel. Patrónkou nadá-
cie je pani Iveta Radičová, ktorá túto 
čestnú pochodeň prevzala po Stanovi 
Radičovi a Jarovi Filipovi. Spolu s pri-
márom DKC Mariánom Hrebíkom, 
Janou Keketi, Erikou Grossertovou a 
Máriou Kadlečíkovou z Nadácie DKC 
uviedli kalendár do života farebnými 
flitrami. Ale najväčším prekvapením 
bola samotná dražba diel pod zášti-
tou prestížnej aukčnej siene SOGA. 

Po nej na účet  NDKC pribudla suma 
17 850 eur. Samotná aukcia vyniesla 
dielo Arpáda Pála na vrchol záujmu a 
,,Sila lásky“ pomôže deťom úctyhod-
nou sumou 5 000 eur.
,,Záujem o dielo ma potešil, ale ne-
bol to ani zďaleka najsilnejší pocit 
toho večera. Všetci sme tam prišli so 
spoločným cieľom- pomôcť. Súčas-
ťou slávnostného podujatia, na kto-
rom okrem iných osobností vystúpila 
aj kráľovná detských sŕdc Katka Has-
prová, bol  filmový dokument, pribli-
žujúci prácu lekárov a sestier DKC na 
najvyššej svetovej úrovni. Uvideli sme 
malé detičky - novorodeniatka, pod 
rôznymi prístrojmi, s hadičkami a jaz-
vami cez celý hrudníček. A nad nimi 
anjeli v bielych plášťoch zápasiaci o 
ich život. Pocítili sme ten neuveriteľ-
ný strach rodičov, ale i  nádej a  násled-
nú radosť, keď sa na nich ich dieťatko 
usmialo. Uvedomili sme si tú krehkú 
hranicu medzi životom a smrťou, a aj 
pre jediný úsmev zachráneného die-
ťatka by sme dali čokoľvek.“ 

Janka Bernáthová

Cez umenie k detskému srdcu Kam v BŠ a okolí?
19.12. Vianočný School Fair
Gymnáziu A. Kmeťa, 14:30-
18:30.
19.12. Oslávme Vianoce spolu
Kultúrne centrum, 15:00.
19.12. Vianočné tvorivé dielne v 
Divnej pani. Vyrábanie ozdôbok 
na stromček, vstup 3 €, od 17:00.
19.12. Divadlo: „Hra o narode-
ní Pána“. Účinkujú žiaci spevác-
kej triedy v Divadle Pivovaru Erb, 
17:00.  
20.12. Farmárska kapustnica
1. stretnutie lokálnych farmárov. 
Archaniel Caffe Bar, 16:00.  20.12. 
Vianočný koncert: Ateliér  XXI 
Diela z historických zbierok, via-
nočné piesne a slovenské koledy.
Evanjelický kostol, 17:00.  
20.12. Christmas Clubbing
Art Cafe,  21:00.
21.12. Zimný turnaj starších žia-
kov. Sálový futbal, ZŠ J. Kollára, 
9:30.
21.12. Detský predvianočný ve-
čierok. Večer venovaný deťom zo 
sociálne slabších rodín. Art Cafe, 
17:00
21.12. Ochutnávka vína. Len s 
rezerváciou: 15 €. Cosmopolitan 
II-vežička,  0918 601147, 19:00.
26.12. Štefanská zábava. Za-
hrá: All inclusive Trio. Art Cafe, 
20:00.  
26.12. Štefanská oldies party. Co-
smopolitan bowling, 20:00.
26.12. Veľká Štefanská zábava. 
Pražovňa, 21:00.
27.-31.12.Terra Permonia
13:00-17:00,vstup 3 €/os. 
27.12. Koncert: Rado Tariška and 
Friends. Cosmopolitan bowling, 
20:00.
27.12. Friday holiday party
Pražovňa, 21:00. 
28.12. Koncert: Plastic Swans
+ Kasteldox+Panda rules..  Art 
Cafe, 20:30.
28.12. Finlandia party. Pražov-
ňa, 21:00. 
29.12. Nu Spirit Lounge. 
30.12. Nu Spirit of Disco
DJ Kinet, Art Cafe, 20:00.
31.12. Silvester v Art Cafe . Yan-
ko Kral , DJ Oný. Art Cafe, 19:00. 
31.12. Silvester v Bowlingu
Kontakt: 0918 601 149.
Cosmopolitan bowling, 20:00.
31.12. Silvester v Pražovni
2.-6.1.2014 Terra Permonia
13:00-17:00, vstup 3 € /os.
4.1.2014 Snow Show 2014.
Lyžiarske stredisko Salamandra 
resort. Hodruša-Hámre.

Región Banská Štiavnica         

Monitoring a manažment 
svetového kultúrneho 
dedičstva

Dňa 10. 12. 2013 primátorka 
mesta Mgr. Nadežda Babiaková vy-
stúpila na pracovnom seminári s 
názvom Monitoring a manažment 
svetového kultúrneho dedičstva, 
ktorý sa konal v Spišskej Kapitule.

Pracovný seminár organizoval 
Pamiatkový úrad SR a otvorila ho 
generálna riaditeľka tohto úradu 
PhDr. Katarína Kosová a zástupca 
primátora Mesta Spišské Podhradie 
MVDr. Michal Kapusta. Program 
seminára bol zameraný na prípravu 

a spracovanie periodickej správy o 
stave zachovania lokalít svetového 
dedičstva UNESCO, ako aj činnosť 
riadiacich skupín jednotlivých loka-
lít svetového dedičstva UNESCO na 
Slovensku. Primátorka mesta vy-
stúpila s príspevkom referujúcim 
o činnosti Riadiacej skupiny loka-
lity svetového dedičstva UNESCO 
„Historické mesto Banská Štiavni-
ca a technické pamiatky v jeho oko-
lí,“ v ktorom predstavila činnosť ria-
diacej skupiny v roku 2013 a jej plán 
práce v roku 2014. Tiež informova-
la o stave a obnove jednotlivých pa-
miatok v tejto lokalite.

Henrieta Godová

Pracovný seminár v Spišskej Kapitule
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V objekte architekti a dizajnéri 
zo školy organizujú semináre, 
letné či jesenné univerzity, 
výstavy a venujú sa pamiatko-
vému výskumu.

V pondelok 16. 12. 2013 o 12.00 hod. 
sa uskutočnila prehliadka zrekonštru-
ovaných objektov na Radničnej ul. 3 
a 2 za účasti pani primátorky B.Štia-
vnice Nadeždy Babiakovej, dekanky 
Fakulty architektúry STU Ľubici Vit-
kovej, prorektora STU Milana Soko-
la, ako aj zástupcov realizačnej firmy 
a Agentúry MŠVŠaŠ pre štrukturál-
ne fondy EÚ. Rekonštrukciu historic-
ky významného objektu na Radničnej 
ulici 3 a susedného objektu na Radnič-
nej ulici 2 dokončila škola vďaka finan-
ciám z eurofondov. (Projekt „II. Etapa 
komplexnej modernizácie vzdelávacej 
hmotnej a informačno-komunikačnej 
infraštruktúry pracovísk STU“).  STU 
obnovovala dva susediace meštian-
ske domy na turisticky frekventova-
nom mieste priamo v centre B.Štia-
vnice. Dokončenie obnovy budov 
priamo pod Starým zámkom tak pri-
spieva k pozitívnemu dojmu návštev-
níkov z historického mesta. V rám-

ci projektu bol kompletne obnovený 
dom na Radničnom nám. 3, ktorý zís-
kal pôvodný historický výraz.  „Ob-
jekt je významný pre dejiny architek-
túry a umenia najmä preto, že ide o 
typického reprezentanta historické-
ho banskoštiavnickeho meštianske-
ho domu, ktorého hmotovo-priesto-
rová štruktúra a výraz sa formovali v 
procese niekoľkých architektonických 
vývojových etáp. Pôvodné stredoveké 
jadro domu predstavuje typ jednodu-
chého domu určeného na bývanie ro-
diny mešťana so záhradou. Neskor-
šie stavebné úpravy boli zamerané na 
rozšírenie objektu a zlepšenie kvali-
ty bývania,“ Pavel Gregor, z Ústavu 
dejín a teórie architektúry a obnovy 
pamiatok Fakulty architektúry STU.  
Úpravou priestoru po bývalom sklade 
vznikla na Radničnej 3 aj terasa, ktorá 
bude slúžiť na vonkajšie dizajnérske, 
kresliarske a modelovacie práce, ako 
aj pre výstavy študentských aktivít. 
V objekte na Radničnej 2 bola v rámci 
projektu obnovená elektroinštalácia a 
podkrovie. Predovšetkým však boli v 
oboch domoch zariadené laboratória 
na výskum modernou technikou ako 
3D tlačiareň, 3D fréza či 3D skener a 

pod. Ide o Laboratórium pre digitál-
nu dokumentáciu a simuláciu archi-
tektonického dedičstva a Vzdeláva-
cie a vedecko-výskumné centrum FA 
STU v B.Štiavnici.  Dekanka Fakulty 
architektury STU Ľubica Vitková: 
„V objekte sme zriadili laboratórium 
na výskum a vzdelávanie študentov v 
oblasti pamiatkovej ochrany, vznikol 
tu tiež vynikajúci priestor pre ďalšie 
oblasti štúdia ako sú letné univerzi-
ty, dizajnérske workshopy, kresliarske 
stretnutia. Radi by sme tu tiež orga-
nizovali podujatia pre zahraničných 
študentov.“ Prorektor Milan Sokol: 
„Tomuto projektu prialo šťastie a do 
finále ho posunul skvelý tím ľudí.“
Primátorka  Banskej Štiavnice Na-
dežda Babiaková: „Teším sa, že sa 
podarilo zrekonštruovať ďalší his-
torický objekt v B.Štiavnici a že sa 
to podarilo práve teraz pri príleži-
tosti 20. výročia zápisu mesta na 
zoznam svetového dedičstva UNE-
SCO. Dvojnásobne ma však teší, že 
sa to podarilo Slovenskej technickej 
univerzite a Fakulte architektúry a 
že tieto priestory budú slúžiť mla-
dým ľuďom a študentom.“

Andrea Hajdúchová

STU dokončila obnovu
 historického meštianskeho domu v B.Štiavnici

Pozvánka na posledné fáranie v 
roku 2013
Pozývame bývalých, terajších ba-
níkov a ich priateľov na pravidelnú 
akciu Posledné fáranie v roku 2013. 
Táto akcia sa uskutoční v piatok 27. 
decembra 2013. O 15,00 hod. za-
čne fáraním do Glanzenberg štôlni 
a o 16.00 hod. bude spoločné pose-
denie v baníckej krčme u pána Ka-
rabellyho. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia. A zároveň všetkým 
čitateľom Štiavnických novín pra-
jeme krásne prežitie vianočných 
sviatkov. Zdar boh.

Priania
Na 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 sviat-
kov ako aj pevný prvý krok v roku 
2014 všetkým svojim zákazníkom 
ako aj ostatným obyvateľom meta 

želá kolektív Reštaurácie – Pizze-
rie  Black M. 

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný 
stôl, atmosféra vianočná, liek na 
každý bôl. Je to čas vianočný, keď 
stromček sa ligoce, zo srdca praje-
me prekrásne Vianoce.   

kolektív MŠ 1.mája B. Štiavnica

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých spo-
ločne s Okresným centrom Banská 
Štiavnica praje svojim členom a aj 
všetkým ostatným veselé, štedré 
a požehnané Vianoce, šťastný po-
kojný, úspešný Nový rok 2014 a 
po celý život to najcennejšie veľa 
zdravia.

 ZO SZTP, OC BŠ
Poďakovanie
Základná organizácia Únia nevi-
diacich a slabozrakých v B.Štiavnici 
ďakuje p. primátorke Mgr. Nadežde 
Babiakovej za vrúcne prijatie dňa 
27.11.2013 na Radnici MsÚ. Zá-
roveň ďakujeme sponzorom, ktorí 
nás obdarovali darčekmi. Všetkým 

prajeme príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a veľa zdravia, šťas-
tia a osobných úspechov v novom 
roku 2014. 

ZO UNSS BŠ 

Poďakovanie
Pracovníci Múzea vo Svätom Anto-
ne úprimne ďakujú čitateľom Štiav-
nických novín za priazeň v roku 
2013. Už teraz sa tešíme na stret-
nutia vo svätoantonskom kaštieli v 
roku 2014. Prajeme požehnané via-
nočné sviatky a v novom roku všet-
ko najlepšie, hlavne veľa zdravia! 

LESU ZDAR BOH! 

Poďakovanie
Ďakujeme detskému centru „So-
vička“ pod vedením p. Marianny 
Svetlíkovej, nachádzajúce sa v krás-
nom prostredí Štiavnických Baní, 
za vzornú starostlivosť a láskavý 
prístup pri výchove a opatere našej 
dcéry. V Novom roku želáme veľa 
úspechov a elánu v práci, ktorú ro-
bíte - robíte ju skvele. 

Rodina Drgoňová

Spomienka 
„More lásky 
si so sebou 
vzal, hory 
bolesti zane-
chal, prázdno 
je tam, kde 
znel Tvoj hlas, spomienka 
na Teba zostáva v nás. Smú-
tok a žiaľ v srdci máme, na 
Teba s láskou spomíname, 
len na krátky lúčime sa čas, 
vo večnosti zídeme sa zas.“ 
Dňa 13.12.2013 uplynulo 
5 krutých rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý syn, 
brat, vnuk, kamarát, člo-
vek, ktorý bol vždy každé-
mu ochotný pomôcť Marek 
Macko vo veku 21 rokov. 
Všetci, ktorí ste ho poznali 
venujte mu tichú spomien-
ku a modlitbu... 

Smútiaca rodina

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – 
moje rodisko: 
17.11.2013 Eliška Jarotová
18.11.2013 Liliana Kovalčíková
23.11.2013 Marian Halász
29.11.2013 Michal Gašpar
29.11.2013 Deana Čunderlíková
02.12.2013 Samuel Truska
13.12.2013 Martin Buštor
Na spoločnú cestu životom
 sa vydali:
07.12.2013 Vladimír Tisovský a 
Lucia Stehlíková
Navždy nás opustili:
08.11.2013 Matilda Luptáková 
vo veku 75 rokov
16.11.2013 Jozef Cibuľa vo 
veku 84 rokov
21.11.2013 Karol Bulla vo veku 
73 rokov
21.11.2013 Irena Trilcová vo 
veku 69 rokov 
23.11.2013 Anna Petrželová vo 
veku 82 rokov
02.12.2013 Jaroslav Turzík vo 
veku 64 rokov
05.12.2013 Veronika Balážfyo-
vá vo veku 91 rokov
09.12.2013 Viliam Zorda vo 
veku 89 rokov
09.12.2013 Miroslav Lupták vo 
veku 65 rokov
13.12.2013 Anna Luptáková vo 
veku 80 rokov 

MsÚ
Vianočné priania a želania do nového roka
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Pred tromi  mesiacmi skupina 
dobrovoľníkov, dnes občianske 
združenie Červená studňa, začali 
práce na úprave bežeckých tratí. 

Dobrovoľníci s OZ Červená studňa 
Rudolf Nečas, Ján Pivarč, Jozef Še-
divý, Miloš Jánovský, Ján Pivarč ml., 
Ivan Chladný, Božena Výbochová, 
Marián Chladný, Roman Ciblík, Peter 
Foltán, Peter Beňo, Tomáš Machil, 
Ján Chrančok, Peter Pivarč, Tama-
ra Nepšinská, Miroslav Selecký, Ján 
Smolka, Ján Úrek, Jarmila Konečná, 
Peter Ursíni, Ivana Volčková, Danko 
Pivarč. K dnešnému dňu odpracova-
li viac ako 400 hodín v lokalite Čer-
venej studne až po Veterné sedlo v 
celkovej dĺžke cca 14 km. Práce na 
úprave tratí sme začali poslednú sep-
tembrovú sobotu, za výraznej pomo-
ci p.primátorky Mgr.Nadeždy Babia-
kovej, za čo som jej vďačný i v mene 
tejto skupiny ľudí. Ďakujem  i riadi-
teľovi Mestských lesov za pomoc pri 
vytyčovaní tratí a ich úpravy z hľadis-
ka vyčistenia od náletových drevín. 
Pomoc pri realizovaní prác nám pri-
sľúbila OOCR, konkrétne výkonný 

riaditeľ p.Igor Khun, Geo club svojou 
mechanizáciou a p.Jaroslav Piliar pra-
covníkmi z radov nezamestnaných. 
Na odvodnenie pripravovaných tratí 
nám firma Combin poskytla betóno-
vé rúry  1 m dlhé v počte 18 ks, 4 m 
dlhú plastovú rúru p.Paučula, niekoľ-
ko kratších rúr p.Ruckschloss a betó-
nové pažnice p.Sombathy. Pre nesko-
rý začiatok prác sme v štádiu asi 70 
% rozpracovania týchto tratí. Za to, 
že práce sú aspoň v takomto štádiu 
sa chcem poďakovať všetkým, kto-
rí si našli voľný čas a pomohli fyzic-
kou prácou, p.Milošovi Jánovskému 
i za vybavovanie formalít potrebných 
k založeniu občianskeho združenia 
Červená studňa, firme SimKor za po-
skytnuté mechanizmy, bez ktorých 
by sme tento stav nedosiahli. Mecha-
nizmy odpracovali  5 zmien, na kto-
ré ich zabezpečil p.Karol Daniel so 
strojníkmi Štefanom Papajom a Jo-
zefom Santorisom. Dúfam, že tieto 
trate v budúcom roku úplne dokončí-
me i so spojkou medzi Geoparkovým 
chodníkom a horným  Hodrušským 
jarkom. V nastávajúcej zimnej sezó-
ne budeme upravovať trate medzi 

Červenou studňou a zjazdovkou Sa-
lamandra po hornom i dolnom Hod-
rušskom jarku. Úpravu tratí bude-
me robiť štvorkolkou, na kúpu ktorej 
sme sa poskladali. Štvorkolku plánu-
jeme využívať i na úpravu terénu pre 
sánkovanie a udržiavanie cyklotratí 
počas celej sezóny. Verím, že takáto 
úprava je len prechodný stav. OZ Čer-
vená studňa spolupracuje s OZ Baj-
kom k tajchom, najmä Jánom Úre-
kom, Pavlom Dobrovičom, Igorom 
Luptovským-trénerom biatlonistov 
vo Vyhniach a Turistickým zväzom 
pod vedením p. Melcera. V nasle-
dujúcich rokoch v lokalite Červená 
studňa chceme vybudovať niekoľ-
ko oddychových zón s výhliadkami, 
biatlonovú strelnicu s príslušen-
stvom, využiteľnú i v lete na rôzne 
športové, turistické a kultúrne ak-
tivity.
Pevne verím, že upravené bežecké 
trate prilákajú nadšencov bežeckého 
lyžovania z bližšieho či vzdialenejšie-
ho okolia, ale najmä deti a  mládež z 
nášho mesta sa budú aktívne veno-
vať tomuto krásnemu a finančne ne-
náročnému športu. Ján Pivarč

Bežecké lyžovanie na Červenej studni

4 419 hlasov priaznivcov zo 
základných i stredných škôl v 
Štiavnici rozhodlo o projekte 
Areál zdravia na pôde Spojenej 
školy na Kolpašskej ulici. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
podpore z Nadačného fondu SPP-o-
ločne, pri nadácii SPP. 

Projekt má dve podoby: Kyslíková 
dráha (budete ho vo zvýšenej miere 
potrebovať pri jej prekonávaní) využí-
va atraktívny areálový priestor s citli-
vo zakomponovaným športovým ná-
radím z prírodného materiálu,  pre 
voľnočasové celoročné aktivity nielen 
študentov, ale všetkých záujemcov(-
musíte vidieť). Umelá lezecká stena je 
veľkou fyzickou atraktívnou adrenalí-
novou výzvou odvahy pre všetkých...
zodpovednosť, precítenosť, uváže-
nosť v každom úchyte...a výška ne-
pustí...(musíte vyskúšať - s istením a 
dohľadom odborníkov, alebo „držať 
sa pri zemi!“ Súčasťou projektu je aj 
revitalizácia a výsadba zelene, ktorá 
bola realizovaná tak, aby perspektív-

ne vznikol park, ktorý okrem rekre-
ačnej funkcie bude slúžiť i na výučbu 
a poznávanie drevín lesníckych odbo-
rov.

Slávnostné otvorenie projektu Are-
ál zdravia v rámci 2. ročníka programu 
SPP-oločne sa uskutočnilo  4.12.2013 
za účasti riaditeľov základných a 
stredných škôl. Stuhu symbolicky pre-
strihla primátorka Banskej Štiavnice 
Mgr.Nadežda Babiaková,  spolu s ria-
diteľkou Spojenej školy PhDr.Vierou 
Gregáňovou. Špeciálne poďakovanie 

patrí Ing.Ľ.Tyčiakovi, autorovi pro-
jektu Mgr.A.Palášthymu a ekonomic-
kému úseku našej školy pri získavaní 
hlasov a oslovení širokej verejnosti. 
Keby každý hlasujúci účastník jediný 
raz prešiel, alebo prebehol spomínanú 
trasu, vznikne chodník...budeme si 
priať,  aby nezarástol a stopa po špor-
tovej aktivite a ľuďoch, ktorí chcú pre 
svoje zdravie niečo urobiť sa nestrati-
la  v žiadnom ročnom období...sám sa 
o to pričiním.

Dušan Kabina

Keď sa dobrá vec podarí...
Šport a atraktívne adrenalínové športové aktivity sú v kurze... . 
Čo nové to pribudlo v Banskej Štiavnici? Spomienka 

Dňa 
3.1.2014 
uplynie 20 
rokov, čo od-
išiel do nená-
vratna man-
žel, otec a starý otec Janko 
Eček. So smútkom v srd-
ci spomíname a prosíme aj 
Vás, ktorí ste ho poznali o ti-
chú spomienku. 

Rodina Ečeková

Spomienka 
Dňa 
27.12.2013 
uplynie 10 
rokov, čo nás 
navždy opus-
til manžel, otec, starý otec a 
švagor Stanislav Čunder-
lík. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu prosím tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 

Smútiaca rodina.

Spomienka 
„Bolesť nad 
Tvojou stra-
tou ani po 
roku neutí-
cha.“
Dňa 22.12.2013 uplynie 
rok čo nás navždy opus-
til PaedDr. Jozef Matoš. 
Všetci, ktorí ste ho poznali a 
mali radi, venujte mu s nami 
tichú spomienku. Zostávaš 
v našich srdciach. Manželka 
Eva, dcéra Iveta s rodinou a 
syn Jozef.

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň, oznamu-
je obyvateľom a návštevníkom 
mesta Banská Štiavnica, že v 
dňoch 24.12.2013, 25.12.2013, 
26.12.2013, 31.12.2013 a 
1.1.2014 bude prevádzka Mest-
ské kúpele – plaváreň  zatvore-
ná.

Slezáková Denisa
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Vianočná kapustnica
Potrebujeme: za hrsť sušených 
húb, 1 kg kyslej kapusty, 500 g 
údenej krkovičky, 1 údená klo-
bása, 4 strúčiky cesnaku, 1 lyžica 
masla, 2 lyžice hladkej múky, štip-
ka soli, 1 smotana na varenie
Postup: Huby namočíme asi na 
hodinu do studenej vody. Do hrn-
ca dáme variť kyslú kapustu, pod-
ľa kyslosti a chuti dolejeme vodou, 
pridáme huby, krkovičku nakrá-
janú na kúsky, cesnak a varíme 
domäkka. Pred koncom varenia 
pridáme klobásu. V rajničke roz-
pustíme maslo, pridáme hladkú 
múku a štipku soli a pripravíme 
svetlú zápražku. Zalejeme ju smo-
tanou a vlejeme do kapustnice. Pri 
miernej teplote krátko povaríme. 
Z kapustnice vyberieme klobásu, 
nakrájame na kolieska a vložíme 
späť do kapustnice. Podávame s 
chlebom.                 Dobrú chuť!

Málokto má také šťastie, aby 
vo svojom rodnom meste 
mohol vyštudovať a následne 
stráviť svoju životnú profesio-
nálnu kariéru a navyše tu  ešte 
aj zbieral plody svojej práce. 

Štiavnickému rodákovi, promované-
mu pedagógovi, ekonómovi a dokto-
rovi práv Dr. Štefanovi Petrikovičo-
vi sa toto všetko podarilo.  Narodil sa 
11.12.1913 v Banskej Štiavnici, kde 
v čerstvo povojnovom období, novej 
Československej republike absolvo-
val aj základné vzdelanie. Chlapec bol 
bystrý, šikovný, a  tak nebolo pochýb 
o  jeho ďalšom  študijnom smerovaní. 
V štúdiu mohol pokračoval doma - na 
Učiteľskom ústave v Banskej Štiavni-
ci, ktorý absolvoval v roku 1933.  Po 
ukončení Učiteľského ústavu pôso-
bil ako začínajúci učiteľ spočiatku na 
rôznych školách – v Dolnej Maríkovej 
(1936), vo Vyhniach (1937), v Krem-
nici (1938), v Novej Bani (1939) a na-
pokon v Žarnovici (1940).  Tým získal 
dostatok učiteľskej praxe, aby mohol 
zamieriť vyššie. V roku 1941 začína  
učiť na Štátnom gymnáziu v Banskej 
Štiavnici, z ktorého po dvoch rokoch 
prešiel na vtedajšiu Štátnu vyššiu les-

nícku školu v Banskej Štiavnici. Od 
tohto školského roku 1943/1944 
tu vyučuje  predovšetkým jazyk slo-
venský, jazyk nemecký, dejepis, ob-
čiansku náuku a občas aj telesnú vý-
chovu.  Na tejto lesníckej škole učil 
takmer 40 rokov (1943 – 1982). Po-
čas týchto 40 rokoch splynul s lesníc-
kym prostredím školy nielen formál-
ne, ale aj odborne. Začal sa venoval aj 
poľovníctvu, nielen výkonne,  ale naj-
mä odborne. Externým štúdiom po-
stupne nadobudol právnické vzdela-
nie (1952),  v roku 1958 získal titul 
promovaný pedagóg na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave a napokon  ekonomické 
vzdelanie ( 1967).  V Banskej Štiavnici 
si založil aj rodinu s početným potom-
stvom, ktorému bol dobrým a vzor-
ným otcom. Býval v rodinnom dome 
v tesnom susedstve  budovy lesníckej 
školy, takže sa dá povedať,  že bol  aj 
jej rodinnou súčasťou.   Aktívne sa zú-
častňoval na  kultúrnej práci v školách 
i pre mesto Banská Štiavnica. Naštu-
doval a režíroval  mnoho divadelných 
hier a malých javiskových foriem. Na-
priek tomu, že bol prísnym a svojráz-
nym učiteľom, bol medzi študentmi 
veľmi obľúbeným profesorom, o kto-

rom vždy kolovalo množstvo príhod a 
legiend, ktoré sa stali profesionálnym, 
kultúrnym fondom  histórie lesníckej 
školy. Bol členom Slovenského poľov-
níckeho zväzu a za aktívnu prácu v po-
ľovníctve mu bola udelená bronzová 
medaila “Za zásluhy“.  Za pedagogic-
kú prácu a mimoškolskú činnosť zís-
kal ocenenie „Vzorný učiteľ“. Zomrel 
28.11.1982 v Banskej Štiavnici.  „Tys 
bol profesore poetom nášho grama-
tického a literárneho svetla, ktoré nás 
uchvátilo, Tvojou rukou a charizmou 
vyrástla slovenská lesnícka publicisti-
ka, spomienka je málo, ostaneš našim 
lesníckym  básnikom“.  
S vďakou, za lesnícku študentskú, 
seniorskú pospolitosť 

Viliam Stockmann

Storočnica štiavnického rodáka
Dr. Štefana Petrikoviča

Na populárny sviatok svätého 
Mikuláša sa dňa 6.12.1953 
narodil v Liptovskom Mikuláši 
dlhoročný riaditeľ Okresného 
archívu v Banskej Štiavnici, 
odborník na históriu stredoveku 
banských miest na Slovensku 
a  banskoštiavnickej histórie od 
stredoveku až po súčasnosť PhDr. 
Mikuláš Čelko /ovláda historickú 
latinčinu a nemčinu/.

Po prežitých rokoch mladosti v Pieš-
ťanoch (základná a stredná škola) vy-
študoval Filozofickú fakultu UK v Bra-
tislave, odbor archívnictvo a pomocné 
vedy historické, ktorú úspešne ukon-
čil v roku 1977. Vtedy nastúpil na pra-
covisko Okresného archívu, poboč-
ka Banská Štiavnica, ktorému zostal 
verný až dodnes. Funkčné zaradenie a 
štruktúra archívnej siete SR v 80. a 90. 
rokoch 20. storočia ho predurčili k dô-
slednému poznaniu archívnych fon-
dov Kremnice a samozrejme Banskej 
Štiavnice. Tieto poznatky uplatnil v 
desiatkach publikácií  regionálnej his-

tórie, kedy najmä po roku 1989 sa roz-
mohol tzv. boom publikovania mono-
grafií obcí a miest bývalého okresu 
Žiar nad Hronom. Vo väčšine z nich je 
autorom a spoluautorom Dr. M. Čelko 
(Svätý Anton, Hodruša – Hámre, Ba-
ďan, Banská Belá, Ilija, Banský Sude-
nec, Kremnica...). Je pochopiteľné, že 
najväčšiu pozornosť venoval Banskej 
Štiavnici. Tu treba vyzdvihnúť spra-
covanie historických kapitol od stre-
doveku až po súčasnosť v poslednej 
monografii Banskej Štiavnice z roku 
2002. Jeho meno je spojené s archív-
nou analýzou historických objektov 
Mestskej pamiatkovej rezervácie Ban-
skej Štiavnice, kedy nielen archeológ, 
umelecký historik, historik architek-
túry ..., ale najmä zamestnanec Kraj-
ského pamiatkového úradu sa nezao-
bíde bez archívnej analýzy  Dr. Čelku 
pri stanovení podmienok rekonštruk-
cie daného historického domu (tzv. 
Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica).
Od roku 1982 ho na životnej púti spre-
vádza manželka Mgr. Mária Čelková, 
ktorá celý svoj pracovný život zasväti-

la SBM a s ktorou vytvorili aj kvalitnú 
publikačnú dvojicu pre knižné pub-
likácie a odborné historické časopisy 
(posledne napr. Pamiatky a múzeá). V 
roku 2007 vydali v kooperácii s Ban-
skou agentúrou Košice publikáciu s 
názvom Portréty komorských grófov 
a osobností baníctva a hutníctva na 
území Slovenska v 17. – 19. storočí, 
ktorá získala celoslovenskú Cenu ča-
sopisu Pamiatky a múzeá v tom istom 
roku. Za jeho celoživotnú prácu a sprí-
stupnenie poznatkov o histórii mes-
ta pre laickú i odbornú verejnosť mu 
banskoštiavnická samospráva udeli-
la v tomto roku zaslúžene ocenenie 
Cena za záchranu kultúrneho dedič-
stva a rozvoj mesta Banská Štiavnica.  
Ku gratulantom sa chceme pripojiť aj 
my múzejníci a dlhoroční kolegovia: 
milý jubilant, nech Ti Pán dá dosta-
tok zdravia a síl odovzdávať poznatky 
o slávnej minulosti Banskej Štiavnice, 
ktorá sa Ti stala nielen profesiou, ale aj 
osobnou záľubou!
Ad multos annos!

 Jozef Labuda

PhDr. Mikuláš Čelko oslávil životné jubileum

Tanečná zábava
ImPresso café „Zelený dom“ na 

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

Na Vianoce
Posvätné ticho v plameňoch sviec,
omamná sladkosť na oblátkach s 
medom, neskrotená radosť v oč-
kách plných hviezd, stôl a biely ob-
rus požehnaný chlebom.
Vtedy pokoj ľudia pozývajú k sto-
lu, vtedy poznajú i Lásku po mene, 
na retiazku srdcia navliekajú spo-
lu, živou vodou kropia slovká stu-
dené. Vtedy postojí čas na jeden 
deň v roku, prázdne miesta nehou 
plní noc, s oslíkom a kravkou malý 
kráľ po boku keď prináša nádej z 
neba do Vianoc.                /kk/
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na tovar podľa 
vlastného výberu v hodnote 13,-€ 
si výherca môže vyzdvihnúť v re-
dakcii ŠN. Správne znenie krížovky 
z č.44/2013: „Neustále treba hľa-
dať to, prečo sa oplatí žiť .“ Vý-
hercom sa stáva Jarmila Beňová, 
Učiteľská 8, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o poukážku na tovar pod-
ľa vlastného výberu v hodnote 
13,-€ v predajni Afashion - pán-
ska a dámska móda, A. Kmeťa 14 
(pri soche Nácka), Banská Štiav-
nica.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 
„Najviac sa teší... (dokončenie v taj-
ničke). 
A., Drevina, signál pomoc, tér, as-
ketický skr., 
B., 1.časť tajničky,  
C., Sloh aj divadlo v Prahe, run, 
smúti-túži, osobné zámeno,   
D., Tromfy, hrubé poleno, český kla-

virista, česká rieka,
E., Zajac, časť ruky, kovový 
skr., zohol, 
F., Slabiny lek., detská zbraň, 
noha zvierat, daj hlas, tona,   
G., V poriadku, daj späť, druh 
korenia, trieska, hlas kravy,            
H., 2.časť tajničky, chlap,      
I., Arana, mrkva česky, pred-
ložka, vlastnili, 
J., Strčil, časť fotoaparátu, 
chcel.  
1., Síra, narazí do niekoho, 
odd. Policajného zboru Sereď, 
skr., ,  
2., Ozn. vozidiel Thajska, pi-
chal, koleso,   
3., Je na rokovaní, vrch zele-
niny,      
4., Povzdych, mužské meno, anti,   
5., Červené kvety, dramatické die-
lo, liter,
6., 100, pichať, spoluhlásky slova 
nemoc,       
7., Oska, klaknutie, Karol v Nemec-

ku, 
8., Kopec, Ludko dom.,  
9., Príbuzný, ženské meno,         
10., Lišajník, pracovala,        
11., Patriaca otcovi, stred slova rí-
nok, vodík,        
12., Slovenský spisovateľ, špión, 
kyslík,

13., Anilín, ofúkaj, 1 500 v Ríme, 
14., Aké bez dĺžňa, ryba podobná 
hadovi, vlastnil,
15., Zastavil auto, mulica,
16., Robil, koniec tajničky.
Pomôcky: Cnie, krach, íle, rokl, 
úpa, Lenko.

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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20.12., 21.12., 22.12. (piatok, 
sobota, nedeľa),  18:30 hod.
Hobit:Smaugova pustatina
Akcia/fantasy/dobrodružný,U-
SA, 2013,156 min. 

Nedeľa 22.12. o 15:00 hod
Justin: Malý veľký rytier
Animovaný,USA,2013,90 min.
 Justin je chalan zo stredoveku 
a chce sa stať rytierom. Otec by 
z neho mal radšej právnika a tak 
sa Justin potajomky vykradne 
z domu a vydá sa za dobrodruž-
stvom. Na ceste stretne odvážnu 
a rovnako krásnu dievčinu Taliu, 
dosť šibnutého kúzelníka alebo 
krokodíla Gustava, ktorý sa pre 
zmenu rozhodol byť drakom. A 
hneď pri svojej prvej rytierskej 
úlohe sa Justin dosť zapotí, pre-
tože zachrániť kráľovstvo, to nie je 
práve učebnicový príklad rozcvič-
ky. Film vznikol v produkcii Anto-
nia Banderasa.
26.12., 28.12., 29.12. (štvrtok, 
sobota, nedeľa), 15:00 hod. 

Chrobáčikovia: Údolie 
stratených mravčekov
Animovaný,komédia, 
Francúzsko, 2013,80 
min.
Originálne a zábavné prí-

behy zo sveta hmyzu poznajú deti 
i dospelí takmer na celom svete. 
Pre veľký úspech televíznej série 
sa tvorcovia rozhodli preniesť ten-
to jedinečný mikrokozmos plný 
farieb a fantázie aj na filmové plát-
na.
Na malebnej lesnej čistinke sa jed-
ného dňa rozpúta nepriateľstvo 
medzi kolóniami čiernych a červe-
ných mravcov. Príčinou sporu sú 
zvyšky jedla z pikniku, ktoré tam 
zanechal mladý pár. Odrazu sa 
uprostred znepriatelených strán 
objaví odvážna lienka. Skamaráti 
sa s čiernym mravčekom Mandib-
lom a pomôže mu zachrániť mra-
venisko pred inváziou červených 
bojovníkov na čele s hrozivým Bu-
torom.Vydajte sa na cestu plnú 
dobrodružstva, priateľstva a fan-
tázie do sveta tých najmenších...
chrobáčikov. 

Sobota  28.12. o 18:30 hod.
Hry o Život 2:  Skúška ohňom 
Thriler,sci-fi,dobrodružný,akč-

ný,USA, 2013 146 min. 
V druhej časti filmovej série Hry o 
život sa Katniss Everdeenová vra-
cia domov po víťazstve v 74. hrách 
o život spoločne s ďalším vyvole-
ným, Peetou Mellarkom. Ako ví-
ťazi musia opustiť rodiny a priate-
ľov a vydať sa na okružnú cestu po 
všetkých krajoch Panemu. Počas 
návštev jednotlivých krajov Kat-
niss vycíti, že sa neodvratne schy-
ľuje k revolúcii.

Nedeľa 29.12. o 18:30 hod.
Pozdrav zo spermobanky
K o m é d i a , d r á m a , U -
SA,2013,103 min. 
David Wozniak (Vince Vaughn) 
patrí medzi armádu singles, tiah-
ne mu na štyridsať, životom sa 
pretĺka v mikine a teniskách a ne-
chýba mu vlastne nič okrem zod-
povednosti a akýchkoľvek ambícií. 
Nečakane však zistí, že je biologic-
kým otcom 533 detí. Pred 20 rok-
mi daroval za peniaze spermie a 
jeho Spermobanka mu teraz po-
siela veľmi zaujímavé úroky. Všet-
ky jeho deti navyše teraz požadujú 
odtajnenie identity svojho biolo-
gického otca.Vtipná,zároveň však 
dojímavá komédia.

Vianočný pozdrav
Ak sa ti zdá, že ti mizne nádej,
ak pred tebou zamkli a nevieš jak ďalej,
ak sa ti zdá, že si ľuďmi opustený,
ak ku nim len chodíš ako medzi steny,
ak ako za chlebom netúžiš ísť domov,
ak už nič necítiš pod halúzkou stromov,
ak ti chvíle šťastia pŕchnu ako lístie,
ak si cieľ už stratil a kráčaš neiste,
ak ťa tvoji drahí náhle odumreli,
ak sám stojíš ako topoľ osamelý,
ak ti tvoje svetlo, tvoje slnce zháša,
prijmi dar z výsosti hviezdu Mesiáša! 
Svetlo z Betlehemských Vianoc nech 
Vás sprevádza nielen rokom 2014, 
ale   dokonca života.
Emanuel  - Boh je s nami! 

Praje vám Daniel Šovc, 
 evanj.a.v. farár  v. v.  

Náckove špásy
Čo si dal manželke na Vianoce? 
Opytuje sa Lojzo Nácka. To, čo 
chcela, na šaty. Peniaze? Nie. 
Vešiak.

Nácko sa chváli tovarišom: prežil 
som Vianoce v bielom. Ty si bol na 
horách? Nie v sadre.

Jozef Osvald
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Otvorenie lyžiarskej sezóny pred Vianocami

December. Magický mesiac.
Vysvietený stromček vo 
vestibule. 

Tešíme sa na darčeky i na neopakova-
teľnú atmosféru Vianoc. V našej ško-
le sme sa navzájom obdarovali zážit-
kami. Za niektorými sme vycestovali, 
iné sme si nadelili na domácej pôde. 
Pred Mikulášom, 5.DECEMBRA, do-
stali  darček študenti , milovníci DAB 
v Nitre ,v podobe divadelnej lahôdky, 
akou je beznádejne vypredaná insce-
nácia Pýcha a predsudok od J. Austi-
novej. V hlavnej úlohách Tomáš Maš-
talír a Kristína Turjanová.  Herecký 
koncert. Darček najmä pre dámske 
osadenstvo zájazdu. 6. DECEMBER 
– Mikuláš. Neprišiel na saniach ani 
na koči. Využili sme vlastné zdroje a 
ušetrili sme na cestovnom, veď Se-
verný pól je riadna diaľka: Mikuláš 
pochádza z I.G a čertík zo IV. Z. A či-
nili sa ako profesionáli. Obdarovali 
všetkých, ktorí sa im dostali do zorné-
ho poľa. Podľa zásluh. Nezabudli ani 
na volejbalistov, ktorí podávali ultra-

ligové výkony na medzitriednom mi-
kulášskom turnaji . Aj rozhodca pískal 
v mikulášskej čapici a víťazov odmenil 
sladkosťami.
11. DECEMBER, tradičný výlet do 
vianočnej Viedne. Plný autobus na-
šich študentov v autobuse FC Barce-
lony. Múzeá, galérie, parlament, dóm, 
trhy, obchody ...Ohromení nádherou 
uzimenej a veternej Viedne prváci a 
druháci takmer stratili reč, samozrej-
me jej nemeckú či anglickú verziu. Na 
druhý deň, 12. DECEMBRA,  prvá-
ci pod tretiackou kuratelou plnili ná-
ročné úlohy imatrikulácií. Jazdili na 
saniach zn. Santa Mikovíni, neodola-
teľne stvárnili živý betlehem (zvlášť 
Ježiško sa vydaril). Spievali, rapova-
li, tancovali, geodeti merali, chemici 
ako praví alchymisti prichystali ohro-
mujúce pokusy. A napokon všetci do-
stali certifikát o vstupe do cechu: ge-
odetov, biotechnológov, živoťákov, 
konzervátorov, propagačných výtvar-
níkov, dizajnérov a odevákov. 13. DE-
CEMBER pripadol na piatok. Veľké 
stretnutie absolventov – konzervá-

torov papiera, ktorých vyštudova-
lo počas 19 rokov 116 absolventov, 
uviedol riaditeľ školy Ing. Ján Totko-
vič krátkym príhovorom! Na budúci 
rok oslávime 20 rokov, odkedy začali 
študovať prví prváci  tohto unikátne-
ho umeleckého odboru na našej ško-
le. Prišli všetci, ktorým to pracovné a 
študijné povinnosti dovolili. Litomyšl, 
Levoča, Bratislava, Trnava, Nitra, B. 
Bystrica, B. Štiavnica sa stali ich do-
movom. Katedra restaurování knižní 
vazby a dokumentu v Litomyšli, Štát-
ny archív v Levoči, Univerzitná kniž-
nica v Bratislave, Tekovské múzeum 
v Leviciach, VŠVU, AVU, UK v Brati-
slave .kde pracujú skúsení reštauráto-
ri vzácnych kníh a listín, živnostníci, 
študenti umeleckých odborov. Spo-
ločne so svojimi vyučujúcimi Mgr.art 
Š. Kockom, Ing. Ľ. Šlaukom, Mgr. art. 
I. Slovenčákom  a Mgr. R. Blahom si  
prezreli  vynovené priestory papierne, 
ateliér i dielne a hlavne spomínali na 
študentské časy. Tešíme sa o rok, kedy  
chystáme oslavy  20. výročia.

Beata Chrienová         

Predvianočná nádielka na SPŠ S.Mikovíniho 

Výhercovia 
Vianočná súťaž ŠN
V ŠN č.43-45 sme pre čitateľov 
ŠN pripravili Vianočnú súťaž o 
vecné ceny. Súťaž pozostávala 
z 3 súťažných kôl. 

Úlohou našich čitateľov bolo 
správne odpovedať na 3 otázky.  
Nakoľko nám prišlo veľa správ-
nych odpovedí, rozhodli sme sa 
odmeniť až 15 výhercov vecnými 
cenami. Správne odpovede: 1. 
Miroslav Kyjovský, 2. nádvorie 
Kammerhofu, 3. Ing. arch. Pe-
ter Chovan. Zo správnych odpo-
vedí sme vyžrebovali týchto šťast-
ných výhercov vecných cien: 
1. Celoročné predplatné ŠN – Sta-
nislav Trenčan, L. Svobodu 14, BŠ
2. Polročné predplatné ŠN – Lýdia 
Auxtová, Dolná 21, BŠ
3. - 4. Permanentka 10 vstupov 
do sauny – Mgr. Cyril Mihalovič, 
L.Svobodu, 24, BŠ, Monika Turá-
nyiová, J.Straku 10, BŠ
5. Permanentka 20 vstupov na ba-
zén – Štefan Chríbik, M.Benku 5, 
BŠ
6. Kniha Silná talianska káva – Eva 
Uhrinčaťová, Križovatka 15, BŠ
7. Kniha Naša Štiavnica – Slavo-
mír Chrančok, Vyhnianska 5/5, 
Banky, BŠ
8. Kniha Štiavnické jesene – 
Mgr. Anna Belovická, L.Svobodu 
13/4, BŠ
9. Kniha Listové tajomstvá – An-
drej Adamov, SNP 1, BŠ
10. Stolový lunárny kalendár 
2014 – Ľudmila Plevová, Slovan-
ská 10, BŠ
11. – 15. Nástenný kalendár 
Banská Štiavnica 2014 – Marian 
Mikloš, L.Exnára 3, BŠ, Marta Bar-
tolovicová, Sv. Anton 183, Sláv-
ka Beňová, Križovatka 10, BŠ, Bc. 
Soňa Budinská, Učiteľská 7, BŠ, 
Betka Gregáňová, 1.mája 8, BŠ
Výhercom srdečne blahoželá-
me! Ceny si môžu vyzdvihnúť v 
redakcii ŠN. Ďakujeme spon-
zorom Mesto Banská Štiavni-
ca, Bytová správa, s.r.o., Janka 
Bernáthová, Mária Petrová a 
Jolana Drbohlavová.               red

Terra Permonia
Otváracie hodiny:
December
27.12 - 31.12.2013
Január
2.1. - 6.1.2014
13.00 - 17.00 hod., 
Vstupné 3 €/osoba

Lyžuje sa už aj v nižších 
polohách, Štiavnické vrchy 
hlásia 30 cm snehu!

Ak sa neviete dočkať prvej tohto-
ročnej lyžovačky, svoju  výstroj 
môžete prevetrať i pred Vianoca-
mi. Otvorenie zimnej sezóny hlási 
už aj SALAMANDRA Resort, kto-
rý je najbližšie dostupným lyžiar-
skym strediskom s lanovkou pre 
lyžiarov zo západného a južného 
Slovenska.  Zjazdovka je pokrytá 
30 cm snehovou pokrývkou, kto-
rá by sa mala udržať aj počas na-
sledujúcich dní, a to vďaka uni-
kátnej severozápadnej orientácii 
svahu. Ak by ortuť teplomera za-
čala stúpať, pomôže umelé zasne-
žovanie.

Veľkou výhodou strediska je aj 
jeho dostupnosť pre lyžiarov zo 
západného a južného Sloven-ska 
– z Nitry či Levíc sa sem dosta-
nete za necelých 40 minút, Bra-
tislavčanom trvá cesta pri-bliž-
ne 1,5 hodiny. To všetko sú však 
stále vzdialenosti, ktoré je možné 
absolvovať  „na otoč-ku“. „Mno-
ho našich klientov k nám chodí  
aj počas týždňa. V práci si zobe-
rú pol dňa dovolenky a poobede si 

tri-štyri hodiny výdat-
ne zalyžujú,“ hovorí Ka-
tarína Pružinová, mar-
ketingová manažérka 
hotela Salamandra, kto-
rý je súčasťou stredis-
ka. Najväčší nápor však 
očakávajú počas blížia-
cich sa sviatkov. „Sil-
vestrovské pobyty sú 
už vypredané, niekoľ-
ko izieb máme ešte voľ-
ných na novoročnú ly-
žovačku v čase od 2. do 
8. januára, teda do kon-
ca zimných prázdnin,“ 
dopĺňa.

Počas minuloročnej 
zimnej sezóny využilo 
služby strediska s mo-
dernou štvorsedačkovou la-nov-
kou a 1450 metrov dlhou zjaz-
dovkou viac ako 30 000 lyžiarov. 
Tento rok sú pripravení ich počet 
ešte zvýšiť. Lákadlom pre klien-
tov, medzi ktorými prevládajú 
najmä rodiny s deťmi, je množ-
stvo sprievodných aktivít, lyžiar-
ska škola, služby baby friendly 
hotela, ako aj výborná hotelová 
kuchyňa pod vedením Ľubomíra 
Herka. K stálym atrakciám, ako 

je večerné sánko-vanie či snowtu-
bing, tento rok pribudne aj nové 
prírodné klzisko.

Aktuálna otváracia doba stre-
diska SALAMANDRA Resort je od 
8:30 do 15:30, pokladne sa otvá-
rajú o 8:00. Okrem štandardných 
lístkov sú v predaji aj 1- až 7-d-
ňové skipassy a rodinné lístky na 
1 alebo dva dni. Informácie o ce-
nách získate na www.salamandra.
sk. Zuzana Šimová
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V sobotu 7.decembra sa v 
Trenčíne uskutočnil športový 
festival. 

Videli sme tam športy ako napr.: 
box, fitnes, kulturistika, pool dance 
a samozrejme tam nechýbal ani ar-
mwrestling (pretláčanie rukou). Pre 
pretláčačov zo Slovenska to znamena-
lo ďalšie ligové kolo v poradí už tretie. 
Stretli sa tam borci z celého Sloven-
ska v počte 120, naši borci z Banskej 
Štiavnici tam samozrejme nechýbali. 
Chlapcom sa viedlo fantasticky, získa-
li rekordný počet zlatých medailí. Ale 
dosť už, tu máme výsledky: Milan Fá-
ber  kategória  muži do 70 kg obsadil 
na ľavú ruku prvenstvo, ale na „pra-
vačke“ sa mu tak nedarilo, tak obsa-
dil nádherné striebro. Pavol Gettler v 
kategórií muži do 75 kg na ľavú ruku 
získal bezkonkurenčné zlato. Na pra-
vú ruku mal síce malé zaváhanie, ale 
nakoniec vyhral a získal zlato. Roman 

Tenkel v kategórií muži do 85 kg bez-
konkurenčne vyhral na obidve ruky. 
Radoslav Dobrovič v kategórií muži 
do 95 kg tak isto ako Roman bez naj-
menšieho zaváhania vyhral aj pravú 

aj ľavú ruku. Chlapci získali celkom 
7 zlatých medailí a 1 striebro. Ďaku-
jeme im za peknú reprezentáciu a do 
budúcna im prajeme veľa šťastia. 

red

Športový festival v Trenčíne

Úspešní borci. Vľavo: P.Gettler, R.Dobrovič, R.Tenkel, M.Fáber
foto archív šn

Tohto roku uplynulo 20 rokov 
od založenia KMT a to je dôvod 
na zhodnotenie činnosti. 

V začiatkoch sme súťažili v trojbo-
ji – plávanie, streľba z pištole a beh. 
Bol problém so streľbou, ale rých-
lo sme to zvládli a prišli pekné vý-
sledky. Slovenský pohár jednotlivci 
– žiaci: 4 x 1.miesto Rado Nemčok, 
Ivo Roch, Vlado Benčaj, Zuzana 
Klaučová, ďalšie 2. a 3. miesta. Maj-
strovstvá Slovenska: 2 x 1.miesto 
R.Nemčok, Z.Klaučová, viacero 2. a 
3. miest. Do reprezentácie sa dostali: 
Z.Klaučová, I.Roch, R.Nemčok, kto-
rí reprezentovali aj Duklu B.Bystrica. 
Na ME v trojboji sa výborne darilo 
R.Nemčokovi, keď vo francúzskom 
Perpignone obsadil 7.miesto, ja som 
bol asistentom 1 trénera. Z.Klau-
čová bola tiež úspešná, keď v Lon-
dýne vybojovala výborné 8.miesto. 
I.Roch reprezentoval na Európskom 
pohári v Budapešti, skončil na vý-
bornom 2. a 3. mieste v súťaži šta-
fiet. Družstvo chlapcov som mal na 
starosti ja. Pravidelne sme uspo-
radúvali preteky o Pohár primáto-
ra mesta. V r.1996 sme usporiada-
li MSR pre žiakov a dorastencov a v 
r.2005 Slovenský pohár družstiev v 
Biathlé, ktorý sme vyhrali. R.Nemč-
ok ešte reprezentoval vo štvorboji v 
Sofii a Ríme. Keďže moderný trojboj 

sa súťažne robí do 16.rokov, chcel 
som, aby väčšia časť kolektívu po-
kračovala pri športe, a v r.1994 som 
požiadal o registráciu v Slovenskej 
triatlonovej únii. Plaveckú a bežec-
kú prípravu sme zvládli a na princíp 
cyklistického tréningu sme rýchlo 
prišli a dobré výsledky po náročných 
tréningoch museli prísť. Slovenský 
pohár v triatlone – žiaci, víťaz To-
máš Nemčok, ďalej 1 x 2. a 1 x 3. 
miesto. Medzinárodné MSR – 2 x 
1.miesto – T. a R. Nemčokovci, ďalej 
3 x 2.miesto, 6 x 3.miesto. Slovenská 
reprezentácia v triatlone – T.Nemč-
ok nepretržite 5 rokov, Lenka Trcko-
vá, R.Nemčok. Medzinárodné MS v 
kvadriatlone v nemeckom Gottbuse 
– štafeta, kde plaveckú časť 5 km ab-
solvoval výborne Rado – vynikajú-
ce 4.miesto. Preteky Olympijských 
nádejí – L.Trcková a T.Nemčok – 3 
x 2. a 2. miesto. Ďalšie doplnkové 
športy, v ktorých sme boli úspešní: 
Duatlon – MSR – žiačky L. Trcková 
2.miesto. Akvatlon – MSR – juniori 
a muži: 2 x 2. a 4 x 3.miesto Tomáš, 
Rado. V anglickom meste Bourn-
mont sa uskutočnili Majstrovstvá 
Južného Anglicka, v kategórii do 
25 rokov  zvíťazil T.Nemčok. Biathlé 
– víťazstvo v Slovenskom pohá-
ri. Viacboj všestrannosti MSR  - 4 x 
1., 2 x 2., 4 x 3.miesto – V. Nemčok 
st. (uznaním dobrej práce). Plávanie 

– 8 x 1., 5 x 2. 6 x 3.miesto na Me-
dzinárodných majstrovstvách Mas-
ters  - Rado a Tomáš. Pre mňa bolo 
tiež ocenením, že som bol nomino-
vaný na Majstrovstvá sveta junio-
rov v modernom trojboji ako jeden 
z rozhodcov. Karolovi Moravčíko-
vi, trénerovi mladých triatlonistov 
som asistoval na pretekoch v čes-
kom Šumperku, doma v Senci a v 
maďarských Balasgyarmatoch. Vyš-
šie uvedené výsledky stručne vy-
jadrujú úspešnosť klubu. Láska k 
športu nadšenie, chuť stále sa zlep-
šovať veľa driny, potu, odriekania, 
k tomu aj kus športového šťastia 
– potom prídu aj odmeny – víťaz-
stvá. Bolo a je mi cťou a radosťou 
zároveň, že som mohol roky pra-
covať s týmito športovcami. Som 
hrdý nato, čo sme poctivo dosiahli, 
pretože taký široký a úspešný špor-
tový záber je ojedinelý. Poďako-
vanie za dobrú reprezentáciu klu-
bu mesta treba vysloviť aj ďalším 
športovcom, pretože si to zaslúžia: 
V.Čuková, K.Ujčeková – Rüschlo-
sová, V.Peničková, A.Nemčoková, 
R.,M. a L.Prokeinovci, T.Rüschlos, 
Z.Šimášek, D.Nemčok. Poďakova-
nie patrí aj rodičom, ktorí v rámci 
svojich možností mali tiež podiel 
na týchto výsledkoch.

 Vlado Nemčok, KMT   

20 rokov Klubu moderného trojboja

Mikulášsky 
bedmintonový turnaj
V sobotu 7.12.2013 sa v 
telocvični SOŠ Greinera usku-
točnil 3.ročník Mikulášskeho 
bedmintonového turnaja. 

Tento ročník sa môže pochváliť 
zatiaľ najvyššou účasťou 46 hrá-
čov. Turnaja sa zúčastnili hráči z 
Banskej Štiavnice, Štiavnických 
Baní, Banskej Bystrice a Bratisla-
vy. Súťažilo sa v kategóriách mlad-
ších žiakov a žiačok, starších žia-
kov, starších žiačok a dospelých. 
Kvalita turnaja každým rokom 
stúpa, tento rok sa ho zúčastni-
li aj hráči so skúsenosťami z niž-
ších ligových súťaží zo Slovenska 
a Anglicka. V žiackych kategóri-
ách je potešiteľný hlavne záujem 
detí o tento olympijský šport a 
nás teší rozrastajúca sa základňa v 
banskoštiavnickom okrese. Na zá-
ver boli najlepší odmenení diplo-
mom, drobnými vecnými cenami 
a všetci sladkými odmenami od 
Mikuláša. 
Víťazi jednotlivých kategórií:
Štvorhra ml. žiakov a žiačok: Se-
bastián Lužina/Samuel Vazan (ZŠ 
J.Horáka BŠ)
Dvojhra staršie žiačky: Ivana Ron-
čáková (ZŠ Št. Bane)
Štvorhra staršie žiačky: Monika 
Ferenčíková/Denisa Lakoštíková 
(ZŠ J.Horáka BŠ)
Dvojhra starší žiaci: Dário Vilmon 
(ZŠ Št. Bane)
Štvorhra starší žiaci: Samuel Ha-
nusz/Martin Neuschl (ZŠ Št. 
Bane)
Štvorhra dospelí: Remeň/Jekkel
Miešaná štvorhra dospelí: Slatin-
ská/Ladziansky
Poďakovanie patrí PhDr. Viere 
Gregáňovej, riaditeľke SOŠ Gre-
inera za poskytnutie telocvične, 
Mestu Banská Štiavnica, ktoré po-
skytlo finančný príspevok na ná-
kup cien a športového vybavenia, 
p. Machilovej z CVČ B.Štiavnica za 
pomoc pri organizácii a zabezpe-
čení turnaja. Ďalej finančne turnaj 
podporili p. Antalová, p. Prefer-
tus – Tanad Sport, Miloš Janov-
ský – www.stavdozor.sk. Ešte raz 
všetkým veľmi pekne ďakujeme 
za podporu.  

 Ivona Volčková
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inzercia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predám Playstation 3, cena doho- �
dou, tel.č.: 0915 129 433

reality

práca
Hľadám kuchára (-ku) aj dôchod- �

kyňu, čašníka (-čku) do zariadenia na 
Počúvadlianske jazero, bližšie info na 
tel.č.: 0915 830 678

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

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

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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

Prenajmem a zapožičiam malé  �
stavebné náradie. Bližšie info na 
tel.č.: 0903 970 549

Zimný turnaj 
starších žiakov
FK Sitno Banská Štiavnica uspo-
riada 1. ročník futbalového sá-
lového turnaja starších žiakov v 
okrese Banská Štiavnica, Žarno-
vica, Žiar nad Hronom  o pohár  
predsedu FK Sitno Banská Štiav-
nica  
Miesto: ZŠ Jozefa Kollára (Drie-
ňová)  
Dátum: 21.12.2013 o 9:30 hod.  
Technické ustanovenia:  
- pozvané futbalové kluby: FK 
Hodruša Hámre, FK Hliník nad 
Hronom, FO TJ Lovča
- pozvané futbalové kluby nomi-
nujú 1 družstvo: max. 10 hráčov 
+ tréner                        -
- každý pozvaný klub  urobí pí-
somný zoznam žiakov – meno, 
dátum nar.  
- hrací systém – každý s každým 
2x 15min brankár + 4 hráči   
- ceny: prvé 3 družstvá budú od-
menené pohármi a medailami - o 
občerstvenie sa postará klub FK 
Sitno Banská Štiavnica
Bližšie info: 0905 613 300. 

Richard Neubauer  
 


