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Milí Štiavničania, v rýchlom 
behu dní nášho uponáhľaného 
sveta prišiel čas Vianoc. Čas 
sviatočný, čas výnimočný, 
čas priam zázračný. Vošiel do 
našich príbytkov so všetkým, 
s čím si spájame najkrajšie 
sviatky roka.

K našim Vianociam patrí aj dodržia-
vanie zvykov našich predkov a všet-
ci vieme, že bez tradícií nie sú Via-
noce tými pravými. Vianoce ako 
symbol čarovných chvíľ prenáša-
júcich sa z  generácie na generáciu 
opantali naše duše. 

Čas Vianoc

•2.str.

Primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková 
zvolala na 11.12.2019 
rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

Hlavnými bodmi programu rokova-
nia MsZ bolo schválenie rozpočtu 
mesta Banská Štiavnica pre rok 2020 
a Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta 
Banská Štiavnica č. 8/2017 o parko-
vaní vozidiel.
MsZ schválilo uznesením č. 
186/2019 rozpočet mesta Banská 
Štiavnica pre rok 2020 (podrobnej-
šie sa ním budeme zaoberať v januá-

rovom vydaní ŠN).
MsZ sa uznieslo na Dodatku č. 2 
k  Všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Banská Štiavnica č. 
8/2017 o parkovaní vozidiel na vyme-
dzených úsekoch miestnych komuni-
kácií na území mesta Banská Štiavni-
ca, v znení Dodatku č. 1. Uvedeným 
dodatkom, ktorý nadobúda platnosť 
od 1.1.2020 sa rieši predĺženie ter-
mínov platnosti rezidentských a per-
manentných parkovacích kariet z pô-
vodného termínu do 31. januára na 
termín do 31.3.2020. Nájomné zmlu-
vy na rok 2020 môžu byť uzavreté na 
dobu určitú do 31. marca 2020. Záro-

veň je v Dodatku zapracované novo-
vybudované parkovisko na ul. Dolná. 
Doplnil sa režim parkovania nasle-
dovne:
a) prvá hodina parkovania nespoplat-
nená
b) parkovací lístok 1,00€/1 hod. OA, 
MOT
c) celodenný parkovací lístok 
10,00€/1 deň OA, MOT
Mení sa aj výška poplatku za prená-
jom parkovacieho miesta z  pôvod-
ných 0,10€/m2/deň na výšku poplat-
ku 0,15 €/m2/deň.
Jednotlivým schváleným uzneseniam 
sa budeme venovať v najbližšom vy-

daní ŠN.
Po interpeláciách a dopytoch primá-
torka mesta rokovanie MsZ ukončila.

Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva

Redakčná prestávka
Milí čitatelia!
ŠN č. 46/2019 je posledným čís-
lom v tomto roku. Končí sa nám 
rok, a  preto dovoľte, aby sme 
sa Vám všetkým poďakovali za 
priazeň a  spoluprácu počas ce-
lého roka 2019. Ďakujeme všet-
kým našim prispievateľom, čitate-
ľom za doterajšiu priazeň a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu v  roku 
2020. Najbližšie číslo ŠN vyjde 
vo štvrtok 9.1.2020 popoludní. 
Prajeme Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a hlavne pev-
né zdravie v novom roku 2020!

Michal Kríž, 
redaktor a členovia RR ŠN
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DIÁR
z programu

primátorky

16.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie k návrhu 
VZN o parkovaní.
17.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie na Minis-
terstve pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.
18.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
19.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie k úprave 
projektu ulica Mládežnícka.
 �Účasť na Adventnom koncerte 
študentov a pedagógov ZUŠ.
20.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Posledná rozlúčka s občanom 
nášho mesta p. Jánom Petrí-
kom.
 �Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Na jagajúci sa strom-
ček, štedrovečernú večeru a  okami-
hy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú 
ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Naj-
viac naše deti, pre ktoré má vianočný 
čas osobitné kúzlo. Je to čas očakáva-
nia, čas rozprávok, blízkosti rodičov, 
dobrôt a darčekov. Darujme im všetko 
čo môžeme – hlavne však lásku a po-
cit domova.
Vianočné sviatky plné láskavosti, po-
rozumenia, spokojnosti a  srdečnos-
ti máme zafixované my starší a radi 
toto posolstvo odovzdávame zase na-
šim deťom. Nech čistá krása a úprim-
nosť sprevádzajúca vianočné sviatky 
pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo 
človek nepotrebuje k  životu len naj-
novšie výdobytky vedy a technického 
pokroku, ale ukazuje sa, že najviac po-
trebuje práve lásku, dobrotivosť, po-
chopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, 
že máte v blízkosti seba spriaznené-
ho človeka, ktorý vám rozumie, a vie 
a chce vám pomôcť.
Tiché a úprimné rozhovory pri svieč-
kach, bez náhlenia, plné pochopenia, 
radosti a potešenia z prítomnosti naj-
bližších zanechávajú stopy v človeku 
na celý život. Preto v príjemnom teple 
domova iste budú znieť aj vianoč-

né koledy a  modlitby. Ako poďako-
vanie za míňajúci sa rok i ako prosba 
za zdravie a spokojnosť do budúcnos-
ti. Niekde i  ako spomienka na tých, 
po ktorých zostalo pri stole prázd-
ne miesto. Opäť nám nežne klopú na 
dvere vianočné sviatky – čas radosti, 
zázrakov a prianí. Pri pravme sa teda 
na ne spoločne a vychutnajme si ich so 
všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prí-
du ticho, nenápadne, vyšívané strie-
bornými stehmi na obrusoch starých 
mám vo Vašich príbytkoch. V dušiach 
nech sa nám rozhostí krásny pocit, na 
stole nech zavonia kapor či iné dobro-
ty a Štedrý večer nech zanechá v srd-
ciach stopy pohody a radosti.
Drahí spoluobčania,
želám Vám do nastávajúcich krásnych 
vianočných dní, nech sú naplnené 
spolupatričnosťou človeka k človeku. 
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmy-
sel pre radosť z malých i veľkých vecí 
života, veľa zdravia, životnej iskry, lás-
ky a potešenia z najbližších priateľov 
a  ľudí blízkych Vášmu srdcu. Želám 
Vám krásne, šťastné, pokojné, lás-
kyplné a požehnané vianočné sviatky.
Foto: Libor Chmelíček

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Čas Vianoc
•1.str.

Poďakovanie
Rád by som sa touto cestou po-
ďakoval všetkým, ktorí mi v uply-
nulom roku pomohli v  neľahkej 
životnej situácii. Zo srdca Vám 
ďakujem za solidaritu, priateľskú 
pomoc, myšlienky, modlitby aj za 
každú kvapku darovanej krvi. Aj 
vďaka Vám môžem stráviť vianoč-
né sviatky so svojimi blízkymi. Že-
lám Vám všetkým krásne a pokoj-
né Vianoce a  Šťastný nový rok. 
Ďakujem!

Viliam Paškay

Vianoce detstva
Vianoce mojich mladých rokov.
Koľko čara bolo v nich!
Vŕzgavý zvuk ľudských krokov
a teplý, viditeľný dych.
Modlitba tichá pred večerou,
oblátky a sladučký med.
Koledy zneli krajinou celou
a pútnici zas vracali sa späť.
Láskou bol prežiarený svet,
tou úprimnou a pravou
a každý pochopil hneď,
keď myšlienky blúdili mu hlavou,
že toto je len domov náš,
a v ňom naši milí.
Ticho znel spev a otčenáš
v tej krásnej vianočnej chvíli.
Dnes ubolené kosti skladám,
sadajúc k prestretému stolu,
a zase niečo pekné hľadám,
sviatočným dňom na ozdobu.
Vianočné sviece zažíham
po vzore svojej matky.
Vám, moji milí, zaželám
šťastné a požehnané sviatky!

Milan Štencl

Čarovné 
Vianoce
Prvá svieca v  adventnom venci 
jasne svieti,
deduško Mikuláš svoje drobné 
darčeky už rozdal,
potešil srdiečka všetkých detí.
Druhá svieca zapáli sa, potom tre-
tia, štvrtá pri štedrej
večeri v každom dome v chotári.
Ľudia, keď sa stretnú ruku si po-
dajú, šťastné sviatky,
úspešný nový rok si zaprajú, sú 
k sebe bližší,milší,
úsmev hrejivý ako od slnca, tie 
slová vychádzajú priamo
zo srdca.
Najkrajší mesiac v  roku, aj keď 
každý krásny je,
atmosférou nádhernou, neopako-
vateľnou jasne
dominuje.
Vianočné piesne a koledy znejú na 
každom kroku,
počujeme ich len v tomto mesiaci, 
raz v roku.
Už zvončeky zvonia, z domovov sa 
šíri vôňa,
z  halúzky jedličky, medovníčkov 
a nechýbajú sladké
koláče, onedlho k nám prídu vytú-
žené dni pokoja,
volajú sa čarovné Vianoce.

Božka Javorská

Oznamujeme občanom, že kvôli via-
nočným sviatkom dôjde k zmenám 
niektorých termínov zberu zmeso-
vého komunálneho odpadu a aj vy-
triedených zložiek odpadu nasle-
dovne:
Zber zmesového komunálne-
ho odpadu z  ul. Križovatka, Dol-
ná a sídlisko Drieňová, sa presúva 
z 23.12.2019 na 24.12.2019.
Zber zmesového komunálneho 
odpadu z  ul. Antolská, Budova-
teľská, L. Exnára, Povrazník, Špi-
tálska, Brezová, M. Benku, V. Cle-
mentisa, Horná Huta, J. Horáka, 
J. A. Komenského, G. K. Z. Lasko-
merského, Lintich, Obchodná, 
A. T. Sytnianskeho, K. Šmidke-
ho, ktorý mal byť 24.12.2019, sa 
uskutoční 25.12.2019.
Zber zmesového komunálneho 
odpadu s  malým vozidlom, kto-
rým sa berú typizované 110 l, 
120 l, 240 l nádoby a vrecia z ulíc 
Bočná, Dolná Resla, Dolná ružo-
vá, Družicová, P. Kyrmezera, A. 
G. Golnerovej, J. Holého, Horná 

Resla, Horná ružová, J. Augustu, 
Kamenná, Klinger, M. Kukučína, 
Malá okružná, Staronová, Strie-
borná, Záhradná, sa uskutoční 
podľa plánu 25.12.2019.
Zber zmesového komunálneho od-
padu s malým vozidlom, ktorým sa 
berú typizované 110 l, 120 l, 240 l 
nádoby a vrecia z ulíc J. Bottu, Ka-
tova, Kutnohorská, D. Licharda, 
S. Mikovíniho, Novozámocká, A. 
Pécha, Pod Červenou studňou, Re-
meselnícka, Spojná, Staromestská, 
Starozámocká, Úvozná, Vilova, V. 
Václavekovej, Vodárenská, sa usku-
toční podľa plánu 26.12.2019.
Zber triedeného odpadu od podni-
kateľov, ktorý mal byť 24.12.2019, 
sa uskutoční 23.12.2019.
Obyvateľov v  rodinných domoch 
a v bytovkách v centre mesta pro-
síme o  vyloženie nádob, prípad-
ne vriec pred bránu na prístupo-
vú cestu najneskôr v deň zberu do 
07:00 hod.

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p., BS

Termíny zberu odpadu 
cez Vianoce
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Dňa 26. novembra 2019 orga-
nizovalo Centrum pedagogicko 
– psychologického poradenstva 
a prevencie Žiar nad Hronom 
v spolupráci s Mestským 
kultúrnym centrom Žiar nad 
Hronom 23. ročník prezentačnej 
výstavy stredných škôl „Stre-
doškolák“, ktorý bol určený pre 
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ.

Prezentačnej výstavy sa 
zúčastnilo 38 prezentu-
júcich sa stredných škôl, 
medzi ktorými malo svo-
je zastúpenie aj Okresné 
riaditeľstvo PZ v  Žiari 
nad Hronom, ktoré in-
formovalo o  možnosti, 
ako sa stať Kadetom Po-
licajného zboru.
Záujemcovia boli oboz-
námení s  podmienkami 
prijímacieho konania do 
štátnej služby kadeta. 
Po úspešnom absolvova-
ní prijímacieho konania 
musí uchádzač vstúpiť 
do štátnej služby kade-
ta a získať základné po-
licajné vzdelanie, ktoré je v trva-
ní 12 mesiacov a  realizuje sa na 
Strednej odbornej škole PZ v Pe-
zinku alebo Košiciach. Kadetovi 

bude poskytnuté bezplatné uby-
tovanie a  stravovanie a  dostane 
rovnakú výstroj ako príslušník PZ 
vo výkone, taktiež má nárok na 
6 týždňov dovolenky a  patrí mu 
štipendium vo výške minimál-
nej mzdy, čo je v roku 2019 suma 
520€.
Po úspešnom ukončení štúdia sa 
z kadeta stane plnohodnotný prí-
slušník PZ, pričom bude vymeno-

vaný do hodnosti strážmajster so 
služobným platom platovej triedy 
1 alebo platovej triedy 2.
Kto sa môže stať kadetom a čo 

všetko to obnáša?
Kadetom môže byť  štátny ob-
čan Slovenskej republiky  starší 
ako  18  rokov, ktorý spĺňa ďalšie 
podmienky prijatia:
– je zdravotne, telesne a duševne 
spôsobilý na výkon služby,
– bezúhonný,
– je spoľahlivý,
– ovláda štátny jazyk,
– spĺňa stupeň vzdelania (matu-

ritná skúška),
– má trvalý pobyt na 
území Slovenskej re-
publiky,
– ku dňu prijatia do 
štátnej služby nie 
je členom politickej 
strany alebo politic-
kého hnutia,
– spôsobilý na právne 
úkony v plnom rozsa-
hu, nie je inak zárob-
kovo činný.
V  prípade, že má 
uchádzač 18+ a  ma-
turitu, je potrebné 
poslať prihlasovací 
formulár, ktorý je na 
webovej stránke MV 

SR www.minv.sk/?kadeti, kde sú 
tiež sprístupnené bližšie informá-
cie o štátnej službe kadeta.

OR PZv ZH
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kam v BŠ 
a okolí ?

20.12. Vianočné trhy: Trhy od 
15:00, Kult. program od 17:00, 
Šport. areál D. Hámre.
Koncert: „Paris Bohème“ – Popu-
lárne francúzske šansóny: Edith 
Piaf, Charles Trenet. KC Eleuzína, 
H. ružová 1, BŠ, 20:00.
Koncert: Helado Infinito. Čilsko-ar-
gentínske duo. Archanjel caffe bar, 
Rad. nám. 10 B, BŠ, 20:00.
21.12. Farmársky vianočný trh. 
Archanjel caffe, Radn. nám. 10 B, 
BŠ, 20:00.
Prednáška a  workshop: Praktic-
ký koučing. Eleuzína, H. ružová 1, 
BŠ, 15:00.
Otvorenie výstavy: Strieborný 
závrat / Silver Vertigo. Galéria J. 
Kollára, BŠ, 16:00.
Rocky’N’Roll a  tajní hostia. Ar-
chanjel caffe bar, Radn. nám. 10 
B, BŠ, 21:00.
26.12. Vianočný koncert farské-
ho zboru. Farský kostol, Akadem. 
327/3, BŠ. 16:00.
Štefánska veselica s Dj Sa-mu-rai. 
Archanjel caffe bar, Radn. nám. 10 
B, BŠ, 20:00.
ŠteFunkská v Arte 2019. Art Cafe, 
Akadem. 2, BŠ, 21:00.
27.12. Koncert miestnej hard roc-
kovej kapely +-40, Art Cafe, Aka-
dem. 327/2, BŠ, 20:00.
Jazzový koncert – Arpi Farkaš 
trio. Archanjel caffe bar, Radn. 
nám. 10 B, BŠ, 20:00.
Divadlo: Paradajz Pikčr – Vtedy na 
záchode. KC, Kammerhof. 1, BŠ, 
18:00.
Divadlo: Všetko čo mám rada – 
Petra Fornayová . KC Eleuzína, H. 
ružová 1, BŠ, 19:00.
28.12. Koncert: Jozef holly band 
& string quartet tour 2019. KC, 
Kammerhof. 1, BŠ, 19:00.
Rozhlasová hra pre celú rodinu: 
Expedícia Paradajz. KC Eleuzína, 
H. ružová 1, BŠ, 15:00.
Koniec sezóny Otvárame! Hájov-
ňa – Červená Studňa, Nad Roz-
grundom 1, BŠ, 10:00.
Koncert: Duo uO uO/Antalová & 
Myhr. Eleuzína, H. ružová 1, BŠ, 
19:30.
Výkvet Poézie Nadšenca. Archan-
jel caffe bar, Radn. nám. 10 B, BŠ, 
20:00.
29.12. Divadlo Kontra: Žena 
v  čiernom. KC, Kammerhof. 1, 
BŠ, 19:00.
30.12. Koncert Zdenky a  Os-
kara. KC, Kammerhof. 1, BŠ, 
19:00. •5.str.

Minulý týždeň sa uskutočnilo 
výjazdové zastupiteľstvo 
nášho kraja v Detve. Program 
bol náročný a ja z neho 
vyberám niekoľko bodov.

Na začiatku sme si minútou ticha 
uctili obete prešovskej tragédie 
a  následne sme schválili pomoc 
vo výške 50.000eur. Bohužiaľ, 
žiadne peniaze nenahradia rodi-
nám stratu tých najbližších.
Schválili sme VZN o  zriadení 
Školy umeleckého priemyslu na 
Akademickej 13 v  Banskej Štiav-
nici. Na vysvetlenie, ide o  admi-
nistratívny proces. Podľa mňa 
nešťastný zákon umožňuje vzde-
lávať umelecké predmety len na 
umeleckej škole. V súčasnosti ich 
vzdelávame na SPŠ Samuela Mi-
kovíniho a  z  toho dôvodu sme 
boli donútení založiť ďalšiu školu.
Návrh Zmeny rozpočtu č. 10 pri-
nesie ešte 3000€ pre Domov Má-

rie Banská Štiavnica – rekon-
štrukcia vodovodného potrubia 
a kúrenia na ul. Špitálskej.
Schválili sme založenie subjektu 
na správu revitalizovaných bu-
dov. BBSK vlastní viaceré budovy 
a areály, ktoré sú niekoľko rokov 
opustené, chátrajú a  sú pred-
metom vandalizmu. BBSK hľa-
dá riešenie, ako týmto budovám 
a  súvisiacim areálom nájsť nové 
udržateľné využitie, ktoré zabrá-
ni postupujúcej degradácii tohto 
majetku a svojím novým účelom 
bude čo najviac plniť verejnopro-
spešný účel. Revitalizáciou tých-
to objektov chce BBSK zároveň 
vyriešiť dlhodobo pociťované de-
ficity v  potrebách života obyva-
teľov BBSK, napr. nedostatočné 
alebo neexistujúce verejnopro-
spešné služby alebo aj služby ko-
merčného charakteru. Cieľom 
revitalizácie tohto majetku je 
zároveň priniesť žiaduce príle-

žitosti pre spoločenský, ekono-
mický a socio-ekonomický rozvoj 
v  okolí týchto areálov. Zároveň 
som bol zvolený za člena dozor-
nej rady.
Schválili sme kúpu pozemku pre 
SOŠ služieb a  lesníctva v  Ban-
skej Štiavnici, ktorá predmet-
né pozemky využije pre potreby 
odborného výcviku pre lesnícke 
odbory, po vyčistení bude terén 
slúžiť pre nácvik stavby lanovky, 
čím by sa zvýšila bezpečnosť žia-
kov pri práci a súčasne by sa šet-
rili náklady na dopravu žiakov na 
odbornú prax. Ovocný sad plá-
nuje škola ponechať a  využívať 
pre potreby zásobovania školskej 
jedálne. V  spodnej časti areálu 
navyše škola do budúcna plánuje 
vybudovať multifunkčné ihrisko 
pre potreby škôl a internátu, síd-
liacich v tomto areáli.
Váš poslanec v BBSK 

Mikuláš Pál

Z decembrového zastupiteľstva BBSK

„Stredoškolák“
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Turistická akcia 
po technických pamiatkach v regióne

AKTUALITY

Vianočné 
posolstvo
„Nádherný obraz vianočných jaslí, 
taký vzácny pre kresťanov, nikdy 
neprestane vzbudzovať úžas a zve-
davosť. Zobrazenie Ježišovho naro-
denia je samo osebe jednoduchým 
a  radostným ohlásením tajomstva 
o  vtelení Božieho Syna. Betlehem-
ské jasle sú ako živé evanjelium vy-
stupujúce zo strán Svätého písma. 
Keď kontemplujeme vianočný prí-
beh, sme pozvaní vydať sa na du-
chovnú púť, priťahovaní pokorou 
Boha, ktorý sa stal človekom, aby 
sa stretol s  každým mužom a  že-
nou. Prichádzame na to, že jeho lás-
ka k  nám je taká veľká, že sa stal 
jedným z nás, aby sme sa my mohli 
zjednotiť s  ním.“ Týmito slova-
mi sa nám prihovára svätý Otec 
František pred tohtoročnými 
vianočnými sviatkami.
Obraz betlehemských jaslí po-
značených skromnosťou a  chu-
dobou kontrastuje s  neochotou 
obyvateľov Betlehema prijať Jo-
zefa a  Máriu. Z  jednoduchého 
priestoru, ktorý poskytli pastie-
ri Jozefovi a  Márii nebol nikto 
vylúčený, všetci tam boli víta-
ní. Toto by sa iste nestalo, ak by 
niekto z  bohatých Betlehemča-
nov bol Jozefa a Máriu prichý-
lil. Betlehemská maštaľka je ob-
razom prijatia pre všetkých bez 
rozdielu. Majú tam priestor krá-
li, pastieri aj chudobní.
Z  múdrosti Božieho ľudu je 
hneď druhým vianočným sviat-
kom sviatok svätého Štefana 
mučeníka. Svätý Štefan muče-
ník sa stal mučeníkom takmer 
40 rokov od Ježišovho narode-
nia a predsa sa jeho príbeh dáva 
do tesného súvisu s vianočným 
príbehom. Zaiste je to odkaz, že 
vianočné sviatky sú časom, kto-
rý nie je len krátkodobou chvíľ-
kovou záležitosťou, ale tajom-
stvo Vianoc môžeme pretaviť do 
svojho každodenného života.
Prajem Vám, aby ste počas sviat-
kov Božieho narodenia, pri po-
hľade na Betlehem vo svojom 
príbytku či v  chráme, osobne 
pocítili blízkosť Boha, ktorý sa 
stal človekom a  pozvanie vy-
dať sa na svoju osobnú duchov-
nú púť.

Norbert Ďurdík, 
dekan – farár

Technické služby, m.p., Ul. E. M. 
Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ
Dispečing: 0908 272 630, 0905 491 
034 – miestne komunikácie – zim-
ná údržba, ručné čistenie, 0905 262 
058 – dopravno-mech. Stred., verej-
né osvetlenie: 045/692 22 44, 0905 
682 279 – riaditeľ TS, 0918 574 695 
– zberný dvor
Bytová správa, s.r.o., ul. Dolná č. 
2, 969 01 BŠ
Poruchy vykurovania a  dodávky 
TÚV: p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a  údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift, s.r.o., 
Žarnovica: 045/681 31 66
RZS: tel.č.: 155, 112
SPP, a.s.
Poruchová linka – plyn: 0850 
111  727 Zák. linka SPP: 0850 
111  363, zakaznickalinka@spp.sk, 
Biznis linka SPP: 0850 111  565, 
biznislinka@spp.sk
SSE, a. s.
Poruchová linka: 0800 159 000
Zák. centrum domácnosti: 0850 
111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 0850 
123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a.s.
Call centrum: 0850 111  234, 
cc@ stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 
BŠ
Tel.č.: 159, 045/694 96 01, mobil: 
0905 597 673

Obvodné odd. PZ BŠ, ul. Mládežníc-
ka č. 25, 969 01 BŠ
Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
PO: Tel.č.: 150, 112
BBRSC, a.s., Závod Žiar nad Hr., 
stredisko BŠ
Dispečing: 045/691 28 06, 045/678 
31 41, mobil: 0918 543 648

Pohotovostné lekárenské služby: 
V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené v  BŠ tieto lekárne: Lekáreň 
Helios, Dolná ul. 13, 8:00 – 11:00, 
045/6922322
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v BŠ podľa 
rozpisu nasledovne: Nedeľa a svia-
tok 7.30 – 10.30 hod.
Rozpis služieb v mesiaci december 
2019/január 2020
16. – 20.12.2019 51.týždeň, Leká-
reň Mima, Energetikov 1, BŠ, 7:30 
– 15:30,
22.12. Lekáreň Mima, Energetikov 
1, BŠ, 7:30 – 10:30,
23.12. Lekáreň Ametyst, Križovat-
ka 3, BŠ, 8:00 – 16:00,
24. – 26.12. Lekáreň Ametyst, Kri-
žovatka 3, BŠ, 7:30 – 10:30,
27.12. Lekáreň Ametyst, Križovat-
ka 3, BŠ, 8:00 – 16:00,
29.12. Lekáreň Ametyst, Križovat-
ka 3, BŠ, 7:30 – 10:30,
30. – 31.12. 52. týždeň Dr. Max, 
Bratská 17, BŠ, 7:00 – 15:30,
1.1.2020 Lekáreň Dr. Max, Bratská 

17, BŠ, 7:30 – 10:30,
2. – 3.1. Lekáreň Dr. Max, Bratská 
17, BŠ, 7:00 – 15:30,
5.1. Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, 
BŠ, 7:30 – 10:30,
6.1. 1. týždeň Lekáreň Dr. Max, L. 
Svobodu 42, BŠ, 7:30 – 10:30,
7. – 10.1. Lekáreň Dr. Max, L. Svo-
bodu 42, BŠ, 7:00 – 16:00,
12.1. Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 
42, BŠ, 7:30 – 10:30.

Zdroj:  
https://www.e-vuc.sk/bbsk/

Poskytovanie LSPP pre dospe-
lých: Nemocnica, ul. Bratská 17, 
BŠ Ordinačné hod.: Po – Pi (16:00 
– 22:00), Víkendy a sviatky (7:00 – 
22:00), mobil: 0910 864 864
Ambulancia LSPP: 0948 190 609 
LSPP pre deti a  dorast: Kuzmány-
ho nábr. 28, ZV – Po – Pi (16:00 – 
22:00) Víkendy a  sviatky (7:00 – 
22:00)
Zubná pohotovosť: LSPP, Lieskov-
ská cesta 2298/4, 960 01 ZV, tel.č.: 
045/ 533 13 00 – pracovné dni – 
15.00 – 18.00 hod. – sobota/nede-
ľa/sviatky – 8.00 – 13.00 hod., 0905 
308 550
Výdajne zdravotníckych pomô-
cok: Marta, Bratská 17, BŠ (nemoc-
nica), tel.č.: 045/694 22 05 Po – Pi: 
7:30 – 15:00 okrem sviatkov
Partner – BS, s.r.o. (pri Lidli), ul. 
Kolpašská 1, BŠ, mobil: 0911 844 
001, 0910 942 108 Po – Pi: 9:00 – 
17:00, So: 8:00 – 12:00.

Dôležité telefónne čísla 
potrebné počas vianočných sviatkov

Občianske združenie Červená 
studňa v spolupráci s mestom 
Banská Štiavnica, v dňoch 
23.11. a 30.11.2019 zorgani-
zovali „Poznávaciu turistiku 
štiavnicka“. 

Takto bola nazvaná a začali sme jej 
nultým ročníkom, v  ktorom sme 
chceli zistiť záujem o takéto podu-
jatie. „Poznávacia turistika“ – to do-
slova, pretože hodláme pokračovať 
v poznávaní technických pamiatok 
štiavnicka, ako sú napríklad tajchy 
– existujúce i už neexistujúce, ban-
ské jarky, štôlne, šachty, kameňo-
lomy, dobývky, ale aj iné zaujíma-
vosti regiónu.
– Poznávaciu turistiku budeme or-

ganizovať každým rokom v  me-
siacoch október, november a  vždy 
navrhneme nové priestory k pozna-

niu. Dĺžka tratí sa bude pohybovať 
v rozmedzí 7 až 13 km, aby ju zvlád-
li aj rodiny s deťmi či dôchodcovia. 
Zároveň máme záujem i  na turis-
tike, pohybe prírodou za zdravím 
a kondíciou.
– Nultý ročník ukázal, že záujem 
o  „Poznávaciu turistiku“ je. Zúčast-
nilo sa približne 60 ľudí s kladnou 
odozvou a  vyjadrenou podporou 
tejto myšlienke z  rôznych okresov 
Slovenska.
– Informácie o  nadchádzajúcich 
udalostiach si návštevníci nájdu 
na fcb stránke združenia, ako aj 
na stránke banskastiavnica.travel. 
Projekt vznikol s finančnou podpo-
rou mesta Banská Štiavnica.

Peter Pivarč, predseda OZ
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kam v BŠ 
a okolí ?

kino 
Akademik

Od trinásteho storočia putovali 
Štiavničania do Svätej zeme. 
Čítame o tom v prvom zacho-
vanom štatúte nášho milého 
mesta.

V tomto roku, keď si pripomíname 
800 rokov od stretnutia sv. Fran-
tiška z  Assisi so sultánom, sme 
sa vybrali po stopách tohto svät-
ca a  našich predkov aj my, dnešní 
Štiavničania.
Prešli sme mnohými krásnymi 
miestami Svätej zeme, ale jedným 
z  najkrajších zážitkov natrvalo zo-
stane nedeľné ráno v Betleheme.
Čo vás napadne, keď počujete slov-
né spojenie „ráno Božieho narode-
nia“?
Nás, ktorí sme tam boli, určite:
– Pole pastierov.
– Spev anjelov.
– Radosť zo stretnutia s najznámej-
ším Dieťaťom, ktoré sa narodilo 
v Betleheme.
V  Betleheme sa pred troma tisíc-
mi rokov narodil Dávid a jeho bra-
tia. Jeho si vybral Jediný, aby bol 
kráľom vyvoleného ľudu. O tisíc ro-
kov neskôr sa narodil Syn Jediného, 
ktorý bol aj synom Dávidovým.
Vzrušenie z  týchto udalostí bolo 
veľké.
Nedeľné jarné ráno 3. marca 2019 
bolo iné ako u nás doma, tu v Štiav-
nici. V Betleheme bol pokoj pred za-
čínajúcim sa pracovným dňom. Ľu-
dia sa ešte až tak neponáhľali do 
práce a deti ešte nešli do školy, uni-
verzitní študenti ešte mali dostatok 
času, aby hrdo dorazili do novej Bet-
lehemskej univerzity.
To len nás, pútnikov zo Štiavnice, 
páterko vyhnal z postelí tak zavča-
su, že je to aj hanba vypovedať.
Potom sme zrýchleným presunom 
so zvýšenou rýchlosťou pešo pre-
behli cez štvrť betlehemských polí 
(arabsky Beit Sahur) k miestu, kde 
pred dvetisíc rokmi strážili svoje 
stáda nič netušiaci pastieri. Keby 
tam vtedy bola inak prísna palestín-

ska polícia, určite by nám nekom-
promisne a natrvalo zobrali chodec-
ké ázijské preukazy.
Páterko zavelil, že treba rezko spie-
vať koledy, lebo sme v  Betleheme. 
Ale ani tí najzdatnejší speváci z far-
ského spevokolu nemohli dostatoč-
ne lapať dych pri behu, ktorý bol 
súčasťou zrýchleného ranného pre-
miestnenia z hotela. Viete si pred-
staviť koledy s  prívlastkom prepo-
tené?
Nad falošnými tónmi sa v  to ráno 
nikto nepozastavil. Veď ani nemo-
hol... (sa pozastaviť).
Konečne sme v  chvate dorazili na 
Pole pastierov. Vyhrali sme pomy-
selnú prémiu. Boli sme prví!
A  tak sme dostali vzácny dar, že 
sme mohli mať svätú omšu pod ho-
lým nebom a kde kedysi dávno pre-
ľaknutým pastierom hovorili anjeli, 
aby sa nebáli. Okúsili sme slasť, kto-
rú zacítili nič netušiaci pastieri, keď 
si uvedomili, že sú tu anjeli z neba 
a vyzývajú ich, aby sa ponáhľali do 
Betlehema. My sme už vedeli a za-
kúsili, čo to znamená ponáhľať sa 
v Betleheme... Dych nestačí, očaká-
vanie a túžba je veľká.
Teraz ten pokoj: ...už nebežíme, už 
v chvate nespievame.
Prežívame atmosféru miesta, kde 
s istotou spievali anjeli: Sláva Bohu 
na výsostiach a  na zemi pokoj ľu-
ďom dobrej vôle.

Už vieme aj my, kde znelo posolstvo 
z neba. Už vieme, kde sa nebo do-
týkalo zeme v nádhernú betlehem-
skú noc.
Na to sa jednoducho zabudnúť 
nedá!
Ďalej, od toho rána veľmi dobre 
vieme, ako ťažko je súčasne bežať 
a  spievať. Kráčať a  spievať, pocho-
dovať a spievať, to sa dá...
Preto si vieme predstaviť, ako radi 
to zvládli pastieri.
Veď ich odmenou bolo Dieťa zavi-
nuté v  plienkach a  položené v  jas-
liach.
To Dieťa, ktoré na nás čaká aj tieto 
Vianoce v našich príbytkoch.
Na to nedeľné ráno len tak ľahko 
nezabudneme...
Ráno pastierov...
Tak radi sme boli na návšteve 
u nich... a u Dieťaťa z Betlehema...
A tak v tomto roku 2019 máme tri-
krát Vianoce.
Prvý raz tie, ktoré končili po Troch 
kráľoch 2019.
Druhý raz tie v Betleheme v nedeľu 
3. marca 2019.
A tretí raz teraz, spolu s vami, dra-
hí čitatelia...
Požehnané vianočné sviatky naro-
denia Betlehemského dieťaťa a veľa 
šťastia a  radosti v  nasledujúcom 
roku 2020.

Ľudovít Frindt, 
farár

Vianoce v Betleheme

Oznamujeme občanom,  
že počas vianočných sviatkov 
bude zberný dvor otvorený 
v obmedzenom režime, 
nasledovne:

23.12.2019  pondelok 6:00 – 14:00
24. – 26.12. sviatky – zatvorené
27.12 piatok 6:00 – 14:00
28.12. sobota – zatvorené
30.12. pondelok 6:00 – 14:00
31.12. utorok 6:00 – 14:00

1.1. sviatok – zatvorené
od 2.1.2020 
 normálny režim do 16:30, 
v sobotu 4.1.  8:00 – 12:00.

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p., BS

Otváracie hodiny 
zberného dvora počas Vianoc

Bábkové divadlo: 
Herkules alebo dobytie pekla. KD, 
Podhorie, 10:00.
31.12. Veselý silvester s ľudovou 
hudbou. Hudba, dobroty a dobrá 
nálada pri jazere.
Terasa u  Blaškov, Počúv. jazero, 
BŠ.
Kubánsky Silvester#RUINtheme. 
Ruin bar, Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 
22:00.
Silvestrovská párty. Trotuar cafe, 
A. Kmeťa 14/126, BŠ, 21:00.
Archanjelsky Silvester. Archan-
jel caffe bar, Radn. nám. 10 B, BŠ, 
20:00.
Silvester 2019. Hotel Grand Ma-
tej, Kammerhof. 5, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica

•3.str.

Január

Piatok 3.1. o 18:30 hod.
Šťastný Nový rok
Romantická komédia, 92 min., 
MP:12, vstupné: 5€

Sobota 4.1. o 18:30 hod.
Utorok 7.1. o 18:30 hod.
Na nože
Komédia, dráma, mysteriózny, 
130 min., MP:12, vstpné: 5€ 

Nedeľa 5.1. o 16:00 hod.
Zakliate pierko
Rozprávka, 94 min., MP, vstup-
né: 5€ 

Nedeľa 5.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 9.1. o 18:30 hod.
Môj príbeh
Romantická dráma, 90 min., 
MP:12, vstupné: 5€

KSaMK

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica
Otváracie hodiny: každý deň 
(okrem sviatkov a 31.12.)
december: 8:00 – 16:00
Nám. sv. Trojice č.6
969 01 Banská Štiavnica
e-mail: ic@banskastiavnica.sk
tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Otec v rodine bol hudobník. 
Hral na cimbaloch. 

Chodil hrávať na svadby a na rozlič-
né príležitosti. Bol obľúbený v dedi-
ne. Ku každému mal milé, láskavé 
slovo. Lenže niekedy prídu prekva-
penia milé, ale aj nepríjemné. Aj do 
života tohto muža zasiahol úder. 
Objavila sa bolesť v nohe. Veľká bo-
lesť. A nohe sa nedalo pomôcť. Hu-
dobník prišiel o  nohu. Časom sa 
s tým zmieril a ďalej hrával. Ale za 
dva roky stratil aj druhú nohu, prá-
ve pred Vianocami. Bola to ťažká ži-
votná skúška. Syn, ktorý pracoval 
v  Amerike, kde mal vysoké posta-
venie, sviatky vždy trávil s rodinou 
a  priateľmi v  exkluzívnych hote-
loch. Keď sa dozvedel o ťažkom ot-
covom údele, ihneď zohnal leten-
ky pre celú rodinu a Vianoce prišiel 
osláviť domov s ťažko skúšaným ot-
com. Rovnako to urobila aj dcéra, 
ktorá už mala francúzske občian-
stvo a ona so svojou rodinou a slo-
venskými priateľmi sviatky pre-
žívala v  Alpách. Teraz syn a  dcéra 
s  rodinou Vianoce svätia s  otcom, 
ktorému slza občas kvapne na jeho 
milý cimbal. Ale jeho deti ho k tomu 
doviedli, že otec znova hrá a  oni 
ako keď boli deťmi, spievajú Tichá 
noc, svätá noc, čas radosti, veselos-
ti a narodil sa Kristus Pán, otec ako 
vtedy dávno číta z Biblie evanjelium 
Lukáša 2. kapitolu. Potom sa všet-
ci modlia a otec v tej rodinnej atmo-
sfére celkom zabudol, že mu chýba-
jú nohy. Veď sám povedal, že je to 

ten istý Štedrý večer ako pred 
24 rokmi, lebo Pán Ježiš znova 
bol vianočným Hosťom v ich ro-
dine.
Vianoce, Vianoce, všade Viano-
ce. V  televízii, na billboardoch, 
vo výkladných skriniach, v  uli-
ciach, na námestiach, v  kos-
toloch, na tovaroch. Hlásate-
lia televízie prejavujú radosť 
a  sviatočnú tvár. Zo všetkých 
strán počúvame, že máme pre-
žívať vianočnú idylu. Ale Viano-
ce neprinášajú radosť všetkým 
ľuďom. Mnohokrát ľudia na-
miesto vianočnej pohody pre-
žívajú stres, nepokoj a smútok. 
Idylu rodinných sviatkov zaha-
ľuje bolesť rozpadnutých rodín 
alebo nemoc, pri ktorej sa bolesť 
nezastaví ani na Štedrý deň. Šted-
rosť vianočného stola kontrastu-
je so samotou opustených ľudí. Na 
vlne Vianoc sa s úspechom priživuje 
reklama, obchodníci, a tým sa Via-
noce menia v  obyčajnú karikatúru 
Vianoc. A predsa Vianoce sú dobrou 
správou, že sám Boh, Stvoriteľ sve-
ta v Ježišovi Kristovi prišiel za ľuď-
mi a priniesol im ponuku nového ži-
vota, ktorý nie je zotročený mocou 
zla, hriechu a smrti, ale doniesol re-
álnu nádej večného života s Pánom 
Bohom.
Pán Ježiš sa nenarodil do žiadnej 
idyly. Prispôsobil sa nám ľuďom. 
Mocný Pán Boh prišiel ako bezmoc-
né dieťa. Bohatý Boh sa nechal ulo-
žiť v chudobných jasliach v maštali. 
To všetko preto, aby sme videli, že 

nás neohrozuje a že nechce nič pre 
seba. To preto, aby sme uverili, že 
s nami má dobré úmysly, že dôver-
ne pozná naše životné podmienky, 
že nám rozumie a na nás Mu zále-
ží. Tak nás má rád, že za nás vyme-
nil nebeskú slávu. Táto správa patrí 
každému človekovi. Pánu Bohu 
skutočne záleží na každom z  nás. 
Otvorme svoje srdcia pre posolstvo 
Vianoc a  skúsme aj my Pána Ježi-
ša pozvať do svojho života. V  tom 
spočívajú pravé Vianoce. Ale roz-
radosťte aj vy srdce niekomu v tie-
to Vianoce, koho zasiahlo nešťastie, 
nemoc alebo zármutok. Darujte mu 
váš čas Vianoc.
Prajem vám krásne a Kristom napl-
nené Vianoce.

Jaroslav Jurko,
ev. zborový farár

Ako prežijeme šťastné Vianoce?

Sviatok svätej Lucie sa spája 
s množstvom zaujímavých 
tradícií.

Na Základnej škole Jozefa Horáka 
sme na ne nezabudli a v piatok 13. 
12. aj u  nás dievčence s  piskotom 
celé v bielom husími perami povy-
metali všetky kúty každej triedy, je-
dálne, riaditeľne i zborovní, aby nás 
všetkých očistili od všetkého zlého. 
Deviataci nám pripomenuli aj naj-
známejšie zvyky a obyčaje v období 
Vianoc, ktoré by nám mali pomôcť 
prežiť nielen vianočné sviatky, ale 
i celý nasledujúci rok v zdraví a spo-
kojnosti.

p. uč. Polkorábová, ZŠ J. Horáka

Sviatok svätej Lucie 
na Základnej škole Jozefa Horáka

Zachovávanie zaujímavých tradícií  foto Archív autora

Pečieme 
s láskou...
Obrátený mandarínkový koláč
Pripravíme si: 9 mandarínok, tro-
chu kryštálového cukru, papier na 
pečenie.
Na cesto potrebujeme: 4 vajcia, 1 
šálku práškového cukru, 1 šálku 
mlieka, 1 šálku oleja, 1 šálku jo-
gurtu, 1 vanilkový cukor, 2,5 šál-
ky polohrubej múky zmiešanej 
s práškom do pečiva.
Formu na pečenie vystelieme pa-
pierom, jemne posypeme kryš-
tálovým cukrom, na ktorý  po-
ukladáme priečne ako kvietky 
rozkrojené mandarínky – šťavna-
tou stranou smerom nadol. Zale-
jeme ich cestom a  upečieme ako 
piškótový koláč. Po upečení ko-
láč preklopíme a  papier opatrne 
stiahneme. Ovocná šťava s  kryš-
tálovým cukrom vytvorí karame-
lovú príchuť. Koláčik je osviežujú-
co šťavnatý a s kopčekom šľahačky 
chutí naozaj fantasticky.

Mandarínkový nápoj lásky:
Nasledujúci recept vznikol úpl-
nou náhodou z toho, čo dom dal. 
V tomto prípade sme použili ovoc-
ný čaj, mandarínky a griotku. Do 
veľkých šálok sme zaliali čaj, na-
krájali 2 až 3 mesiačiky manda-
rínky a  nápoj sme vylepšili ma-
lým množstvom griotky. Takýto 
čajík chutí láskyplne, zlepší nála-
du a zahreje.
Pripravila

Janka Bernáthová

Pred koncom 
roka
Končí sa rok ďalší zas
v meste kultúry.
Bilancuje každý z nás
klady i zápory.
Snáď tých kladov viacej bolo,
aj dní, čo zato stáli.
Lúčim sa s týmto rokom
v pevnom odhodlaní
v novom roku lepšie žiť,
viacej dať spoločnosti,
čosi veľké urobiť
v ústrety budúcnosti.
Vám všetkým želám, moji milí
veľa zdravia a veľa síl,
by ste v spokojnosti žili,
prežili veľa šťastných dní!

Milan Štencl
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oznamy, 
spomienky

Spomienka
„Stále je ťažko 
a  smutno nám 
všetkým, nič už 
nie je také ako 
pred tým. Vša-
de okolo chýba tvoj hlas, mal 
si rád život, my teba a ty nás“.
Dňa 19.12.2019 uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý otec a starý otec 
Karol Rákay. S láskou spo-
mínajú 

dcéra Andrea s rodinou 
a syn Karol s rodinou

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na kon-
cert pod názvom „Ježiškovi pred 
jasličky...“, ktorý sa uskutoční dňa 
29.12.2019 (nedeľa) o  16.00 
hod. vo farskom kostole Svätý 
Anton. Účinkuje: Chrámový zbor 
z obce, Kminiakovci, Gregussovci, 
Jozef Koóš, FS Lúčka. Príďte strá-
viť príjemnú hodinku s koledami 
a vianočnými piesňami, ktoré sme 
pre vás pripravili s láskou.

Anna Rihová

Oznam
Oznamujeme slávnej baníckej ve-
rejnosti, že sa blíži koniec roka 
2019 a  pri tej príležitosti pripra-
vujeme pravidelnú akciu „Posled-
nuo fáranya v roku 2019“. Táto akcia 
sa uskutoční dňa 27. decembra 
2019 (v piatok), 15.00 hod. fá-
ranie do štôlne Glanzemberg 
a 16.00 hod. posedenie v baníckej 
krčme u  p. Karabellyho. Na toto 
podujatie pozývame terajších, 
bývalých baníkov a  ich priate-
ľov. Vstupné dobrovoľné, hlavne 
dobrá nálada a troška pacherájov 
a veľa hrjatyho. Na Vašu účasť sa 
tešia usporiadatelia.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-
teľov, že príjem príspevkov a  in-
zercie do najbližšieho čísla ŠN je 
v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-
jeme za porozumenie! 

red.

Vianoce nemusia byť plné 
zhonu, nakupovania,... 
a odpadov. Každý jeden z nás 
môže dať prostrediu, v ktorom 
žijeme darček – menej 
odpadov.

Menej odpadov pri predvianoč-
nom nakupovaní
Už pri nákupoch sa môžeme sprá-
vať šetrnejšie k  životnému pros-
trediu:
Kupujme len to, čo skutočne po-
trebujeme nepodliehajme rekla-
me, ktorá sa nám najmä v  tomto 
predvianočnom období snaží vnú-
tiť množstvo nepotrebných vecí.
Nakupujme bezobalovo, aj 
v  Štiavnici sa to dá. Máme tu to-
tiž obchodík, kde sa dá kupovať 
úplne bez obalov, do vlastných dóz 
a vrecúšok, ktoré si zákazník pri-
nesie. Ten obchodík sa volá Zero 
Waste (nulový odpad) a  kúpite 
tu široký sortiment suchých sy-
paných potravín ako múky (aj ce-
lozrnné, bezlepkové či špaldo-
vé), cestoviny, vločky, strukoviny, 
mak, sušené ovocie, oriešky, kore-
niny, sypané čaje, džemy, keksíky 
či jablčný mušt. Mnohé sú v kva-
lite bio. Mnohé suroviny sú ne-
vyhnutné k  príprave vianočných 
dobrôt. Tak prečo ich nenakúpiť 
práve tu, ekologicky? Obchodík sa 
nachádza na Radničnom námes-
tí 10 B, oproti mestskému úradu. 
Nezabudnite si priniesť vlastné 
dózy a vrecúška. Nájdete ich aj na 
fb (ZeroWaste-BS).
Niektoré veci ako chlieb, pečivo, 
a aj ovocie a zeleninu je možné na-
kupovať bezobalovo aj v  bežných 
obchodoch. Len si nesmieme za-
budnúť vziať vlastné sáčky, možno 
ich použiť viackrát.
Pri nákupoch používajme trvác-
nu tašku.
Vyhýbajme sa nadmerne bale-
ným tovarom, tovarom doveze-
ným z veľkej diaľky.
Vyhýbajme sa nápojom v  ple-
chovkách (pivo, malinovky, cola, 
...), keďže výroba hliníka má veľmi 
negatívny vplyv na životné pros-
tredie. Podstatne lepšou alternatí-
vou sú PET fľaše veľkých objemov 
(2 l) a  najlepšie sú vratné fľaše 
(pivo, minerálky, sirupy).

Pime vodu z vodovodu
Nie každá krajina sa môže pochvá-
liť tým, že z vodovodu tečie kvalit-

ná pitná voda. Mnohé slovenské 
obce a mestá vďaka horskému pro-
strediu túto výhodu majú a Štiav-
nica patrí medzi ne. Tak načo vlá-
čiť vodu balenú v  plaste, ktorá je 
navyše viac ako 100-krát drahšia, 
ako tá z kohútika?

Stromček – čerstvý vs. umelý
Výskumy ukázali, že jeden ume-
lý stromček by sa musel používať 
niekoľko desaťročí, aby sa vplyv na 
životné prostredie spôsobený jeho 
výrobou vyrovnal vplyvu, aký je 
z  čerstvých stromčekov. Inak po-
vedané, čerstvý stromček získaný 
z preriezok lesa alebo cielene pes-
tovaný, neprepravovaný na veľké 
vzdialenosti (Škandinávia) má vý-
razne menší škodlivý vplyv na ži-
votné prostredie ako umelý strom-
ček. Navyše vôňou ihličia dokáže 
vyčariť tú pravú atmosféru Via-
noc.
Po sviatkoch treba použitý živý 
stromček zbavený ozdôb priniesť 
na zberný dvor, kde bude skompo-
stovaný.

Darčeky
Aj pri zháňaní a balení vianočných 
darčekov sa môžeme správať ohľa-
duplne k životnému prostrediu:
Pri obdarovávaní blízkych si dobre 
premyslime, či obdarovaný danú 
vec skutočne potrebuje a využije.
Poteší aj darček, ktorý pre druhé-
ho vyrobíme vlastnoručne, prí-
padne aj z odpadu. Fantázii sa me-
dze nekladú.
Vhodným darčekom môžu byť aj 
„bezodpadové“, resp. „máloodpa-
dové“ darčeky, ako lístok/perma-
nentka do divadla, kina, fitness, 
na masáž, výrobky miestnych pro-
ducentov.
Darčeky nemusíme vždy baliť do 
nového baliaceho papiera. Ak ich 
rozumne zabalíme, papier sa môže 
bez problémov použiť aj na ďalší 
rok. Môžeme použiť aj recyklova-
ný papier.

Trieďme odpad a kompostujme
Po rozbalení darčekov vznikne 
množstvo obalov, dobre recyklo-
vateľného materiálu – kartónové 
krabice, plastové sáčky, škatuľky, 
roztrhané obaly z darčekov. Tento 
odpad nesmie skončiť v jednom 
koši, ale treba ho roztriediť 
podľa druhu – papier, plasty, sklo, 
kovy,... Taktiež odpadové oba-

ly z  prípravy a  štedrovečerného 
hodovania ako nápojové kartóny 
(tetrapaky), PET fľaše, tégliky z jo-
gurtov, hliníkové fólie, plechovky 
a pod., to všetko treba dať čisté do 
farebných nádob triedeného zberu 
podľa druhu.
Všetok bioodpad z  kuchyne, zvy-
šky jedla a  kosti zo štedrovečer-
nej večere vrátane šupiek z ovocia, 
z  prípravy zemiakového šalátu, 
z  rozlúsknutých orechov a  pod. 
treba skompostovať. Obyvatelia 
bytoviek na Drieňovej, na Križo-
vatke a priľahlých uliciach už majú 
možnosť bioodpad triediť a dávať 
ho do hnedých nádob v stojiskách.
Vždy treba mať na pamäti: trie-
dený zber (okrem bioodpadu) nás 
nič nestojí, lebo náklady na pre-
vádzku financuje v  našom meste 
organizácia zodpovednosti výrob-
cov Envi-pak, a. s.. Na druhej stra-
ne zmesový komunálny odpad za 
posledný rok zdražil až o vyše 60% 
a predpokladá sa ďalší nárast ceny. 
Tí, čo kompostujú (rodinné domy) 
môžu mať úľavu na poplatku za 
odpad až 10%. Tak prečo netriediť 
a nekompostovať?
Ako správne triediť a  kompo-
stovať, ako aj otváracie hodi-
ny zberného dvora počas sviat-
kov sa dozviete na stránke 
odpady.banskastiavnica.sk.

Nespaľujme odpady
Na Slovensku umrie predčas-
ne kvôli znečistenému ovzdušiu 
jemnými prachovými časticami 
(PM2,5) vyše 5  000 osôb ročne. 
Veľkým zdrojom týchto častíc je 
(okrem dopravy) vykurovanie 
tuhým palivom. Pre menej zne-
čistenia je dôležité kúriť výlučne 
suchým drevom, nespaľovať uh-
lie a  samozrejme ani odpady. Po-
kiaľ niekto hádže do pece drevo-
trieskové dosky z  nábytku, staré 
topánky či nebodaj plastové fľaše, 
pri horení sa do ovzdušia uvoľňuje 
obrovské množstvo škodlivín, kto-
ré musíme dýchať všetci. Často to 
cítim v rodinných zástavbách naj-
mä v inverznom jesennom a zim-
nom počasí. Buďme prosím zod-
povední a  nespaľujme odpady. Je 
to predsa naše životné prostredie.
Prajem vám všetkým nielen šťast-
né a  veselé, ale aj bezodpadové 
Vianoce

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p., BS

Dajme na Vianoce darček 
aj nášmu životnému prostrediu – menej odpadov a čistejšie ovzdušie
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Zákon č. 184/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 39/2007 Z. z. o vete-
rinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, sa Slovensko prijatím 
novely od 1.9.2018 začlenilo 
medzi kultúrne krajiny, ktoré 
nepovažujú zviera za vec, ale 
za živú cítiacu bytosť. Zviera 
bude mať v občianskopráv-
nych vzťahoch osobitné posta-
venie ako živý tvor, ktorý je 
schopný vnímať vlastnými 
zmyslami.

Čo to znamená
Napr. pes ponechaný, alebo zabud-
nutý v rozpálenom aute. Každoroč-
ne uhynie takýmto krutým spôso-
bom viacero zvierat. Človek, ktorý 
chcel psa zachrániť, sa totiž vysta-
voval riziku až trestného stíhania 
za to, že rozbil okno na cudzom 
aute. Posudzovala sa hodnota psa 
k hodnote okna, a ak išlo o krížen-
ca, ktorý stál menej ako okno, člo-
veku hrozilo trestné stíhanie za to, 
že spôsobil škodu na cudzom aute. 
„Podľa novely zákona už zviera nie je 
vec, takže okno už budeme môcť rozbiť 
bez hrozby zodpovednosti za škodu.“
Túlavé zvieratá
Novelou zákona sa upravujú usta-
novenia o identifikácii a registrácii 
zvierat, v spojitosti s ustanovenia-
mi o  živých nálezoch zvierat, od-
chytu túlavých zvierat a ich umiest-
ňovaní do karanténnych staníc 
a  útulkov pre zvieratá. Schválená 
právna úprava reaguje na problémy 
aplikačnej praxe v  súvislosti s  po-
vinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt 
túlavých zvierat a  ich umiestnenie 
do karanténnych staníc a  útulkov 
pre zvieratá, ktoré sú často prepl-
nené. Cieľom schválenej novely je 
zjednodušiť a skrátiť dobu, po uply-
nutí ktorej stráca bývalý vlastník 
túlavého zvieraťa vlastnícke prá-
vo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo 
prejde na obec.
Týranie zvierat
Novela zákona o  veterinárnej sta-
rostlivosti oveľa tvrdšie postihu-
je týranie zvierat. Prichádza s pre-
klasifikovaním možných spôsobov 
týrania zvierat a  zadefinovanie 
„utýrania“ zvieraťa, čo vo  zvýše-
nej miere pomôže pri objasňovaní 

prípadov orgánom činným v trest-
nom konaní. Pod týraním zvieraťa 
sa chápe napríklad nedostatok jed-
la a pitia, štvanie zvierat proti sebe, 
opustenie zvieraťa za účelom zba-
venia sa ho, spôsobovanie boles-
ti a podobne. Ochrana práv zvierat 
najmä pred týraním sa zvýši tým, 
že sa posilnia právomoci veterinár-
nych inšpektorov, ktorí v  prípade 
dôvodného podozrenia z  týrania 
budú mať právo vstúpiť na poze-
mok alebo do obydlia aj bez polície.
Zodpovednosť, ak niečo psík vy-
paratí
Ako vieme, pes nie je na vine nik-
dy, vždy je to chyba majiteľa. Tak-
že zodpovednosť a dôsledky nesie-
me my ako majitelia psa.
Povinné čipovanie psov
Novela zákona o  veterinárnej sta-
rostlivosti, ktorá zavádza povin-
nosť čipovania psov vstúpila do 
platnosti od 1. septembra 2018. Na 
základe novely je povinnosťou kaž-
dého majiteľa psa zabezpečiť jeho 
začipovanie (trvalé označenie). 
V prípade, že si majiteľ túto povin-
nosť nesplní a pes nebude čipova-
ný, hrozí mu pokuta až do výšky 
800eur u fyzickej osoby a 3.500eur 
u právnickej osoby. Praktickou vý-
hodou aj pre ľudí, ktorí nevlastnia 
psa je to, že ak vás nejaký „zatúla-
nec“ pohryzie, vďaka informáciám 
z  čipu bude možné zistiť, aké ab-
solvoval vakcinácie a nebude nutné 
ako doteraz, automatické očkova-
nie prípadne preventívna hospitali-
zácia. Pri úhyne psa či zmene maji-
teľa bude musieť pôvodný vlastník 
nahlásiť veterinárovi zmenu i údaje 
o novom vlastníkovi do 21 dní.
Možno sa opýtate prečo tento člá-
nok píšeme teraz, keď zákon je už 
v platnosti. Verím, že ste sa s nove-
lou zákona už všetci, ktorých sa to 
týka oboznámili, ale blížia sa Via-
noce a  veľakrát rodičia kúpia de-
ťom zvieratko, ktorého sa po Via-
nociach snažia zbaviť, lebo to nebol 
vhodný darček. Treba si uvedomiť, 
že takýto darček je dlhodobý závä-
zok, nielen na pár dní, ale je to dl-
hodobý záväzok. Môže sa stať, že 
deti omrzí chodiť venčiť a  starať 
sa o darované zviera. Zvážte preto 
veľmi dobre, či je to vhodný darček, 
aby na ulici nepribúdali zase opus-
tene zvieratká, ktoré nikto nechce.
Nezabudnite na čipovanie o  kto-

rom som písal v  tomto článku. 
V  našej práci nám veľmi uľah-
čí nájsť majiteľa Vašich miláčikov 
podľa čipu, lebo je veľakrát proble-
matické a prácne hľadanie majiteľa. 
Určite aj vy budete radi, keď Vám 
vášho zabehnutého miláčika vráti-
me čím skorej a my nebudeme mať 
preplnené útulky. Stalo sa nám už 
viackrát, že prišli do Banskej Štiav-
nice vypustiť psa z  okolitých obcí 
a miest, lebo vedia o tom, že naše 
mesto má karanténnu stanicu.
Príklad z praxe
Jedna mladá rodinka z  Krupiny 
prišla po Vianociach do BS vypus-
tiť psa. Na linku 159 zavolal muž-
ský hlas, ktorý nám oznámil, že 
sa nachádza pri nákupnom centre 
Bille a že tam voľne pobehuje pes. 
Na základe oznámenia hliadka išla 
preveriť oznámenie, pričom pri 
nákupnom centre Bille naozaj od-
chytila psa a keď sa hliadka opýta-
la oznamovateľa, či náhodou neve-
dia, komu psík patrí odpovedal, že 
nie. Hliadka na mieste spísala po-
trebné údaje a keď psa hliadka na-
ložila do služobného auta, tak ten 
pán povedal svojim deťom: „neboj-
te sa, teraz sa už psík bude mať dob-
re, už mu nič chýbať nebude.“ Po chvíli 
prišlo malé dievčatko k  služobné-
mu autu a rozplakalo sa, hliadka sa 
ho opýtala, že prečo plače, či sa jej 
ten psík páči a ono odpovedalo, že 
jej bude za psíkom smutno, že ten 
psík je ich. Uznajte, ako dokážu byť 
rodičia bezcitní a ešte klamať svo-
je dieťa. Hliadka nechcela tým de-
ťom povedať, ako to v karanténnej 
stanici funguje, že tam bude mesiac 
a keď sa nepodarí adopcia do novej 
rodiny v lehote 30 dní, tak sa utra-
tí. To bol len jeden z viacerých prí-
padov, kedy do nášho mesta pri-
šli vypustiť psa. Opustených psov 
na uliciach pribúda, tak Vás preto 
prosím, aby ste dobre zvážili dar-
ček v podobe akéhokoľvek zvierat-
ka pre svoje dieťa.
Na záver by som Vám všetkým 
v  mene mestskej polície chcel za-
želať príjemné a  pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a  v  Novom 
roku 2020 Vám zaželal všetko len 
to najlepšie, hlavne veľa zdravia, 
veľa osobných a pracovných úspe-
chov.

náčelník mestskej polície,
Peter Šemoda

Blížia sa Vianočné sviatky,
a preto majme na pamäti, že darované zvieratko na Vianoce už nie je vec, 
ale živý tvor!

Pre sťahovanie 
SVP, š.p., 
podáva skupina poslancov po-
danie na Generálnu prokuratú-
ru SR.
Na rekonštruovanej budove 
v Banskej Bystrici sa objavilo logo 
SVP, š.p.. Dokazuje to, že premiér 
Peter Pellegrini aj minister život-
ného prostredia László Sólymos 
zavádzajú obyvateľov mesta Ban-
ská Štiavnica, keď tvrdia, že sťa-
hovanie sídla štátnej organizácie 
SVP, š.p., sa prehodnocuje. Skupi-
na poslancov (Spolu, KDH a dva-
ja nezávislí), preto podáva podnet 
na Generálnu prokuratúru SR.
Už niekoľko mesiacov sleduje-
me snahu z  Banskej Štiavnice 
odsťahovať Slovenský vodohos-
podársky podnik, š.p.. Skupina 
poslancov iniciovala petíciu, kto-
rá presiahla počet 2000 podpisov. 
Podpisovali ju nielen Banskoštiav-
ničania, ale aj ľudia z celého Slo-
venska.
Opakovane sme požiadali odbor 
„Hodnota za peniaze“ na MFSR, aby 
preveril medializovanú informáciu, 
že štát týmto sťahovaním ušetrí mi-
lión eur ročne. Ani raz sa nám ne-
ozvali a  vzbudzuje to u  nás podo-
zrenie, nakoľko úprimne chce daný 
odbor šetriť verejné prostriedky.
Z  rôznych vyjadrení predstavi-
teľov SVP, š.p., máme dojem, 
že napriek odporu samosprávy 
a poslancov sa rozhodli z BŠ pre-
sunúť väčšinu zamestnancov. Aby 
sa to ľahšie presadilo, zatiaľ by sa-
motné sídlo v  Banskej Štiavnici 
zostalo, ale len na papieri.
Nakoľko je evidentné, že MŽP SR 
od presídlenia SVP, š.p., z  Ban-
skej Štiavnice neupustilo, žia-
dame o  nápravu nezákonného 
rozhodnutia podnetom na Gene-
rálnu prokuratúru v zmysle záko-
na č. 153/2001 Z.z., ktorými bu-
deme žiadať vydanie upozornenia 
prokurátora, resp. protest proku-
rátora za účelom odstránenia po-
rušovania zákonov a  ostatných 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov.
Za skupinu poslancov

Martin Macharik (SPOLU)

Citát
„Vianoce nie sú ani tak veľmi 
o otváraní darčekov, ako o otváraní 
našich sŕdc.“

Janice Maeditere
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K R Í Ž O V K A

Aktuálne v kine Akademik
Piatok 20.12. o 18:30 hod.

Black Chrismas
Horor, triler,9 0 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Úchylný zabijak si 
vybral vianočné prázdniny ako 
ideálne obdobie pre vraždenie 
vysokoškolských študentiek. Av-
šak emancipačné tendencie nie je 
možné zastaviť, a tak študentky 
nemajú chuť uspokojiť sa s rola-
mi bezbranných obetí a rozhodnú 
sa vrátiť úder.

Sobota 21.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 22.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 29.12. o 18:30 hod.

Star Wars: 
Vzostup Skywalkera
Sci-fi, akcia, fantasy, dobrod-
ružný, 155 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Lucasfilm a režisér J.J. 
Abrams znovu spoja sily, aby 
vzali divákov na epickú výpra-
vu do praďalekej galaxie vo fil-
me Star Wars: Vzostup Skywal-
kera. V strhujúcom závere ságy 
Skywalkerov sa zrodia nové le-
gendy a odohrá sa konečný boj za 
slobodu galaxie.

Nedeľa 22.12. o 16:00 hod.
Nedeľa 29.12. o 16:00 hod.

Ľadové kráľovstvo 2
Rodinný, animovaný, 94 min., MP, 
vstupné: 5€. Prečo sa Elsa na-
rodila s magickými schopnosťa-
mi? Odpoveď na túto otázku ju 
láka, zároveň však ohrozuje jej 
kráľovstvo. Spolu s Annou, Kris-
toffom, Olafom a Svenom sa vydá-
vajú na pozoruhodnú a nebezpeč-
nú cestu. 

Štvrtok 26.12. o 18:30 hod.

Jumanji: 
Ďalší level
Komédia, dobrodružný, 123 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Vo vianoč-
nej novinke sa Martha, Bethany 
a Fridge vracajú do hry nájsť 
Spencera po tom, čo záhadne zmi-
zol. Zisťujú však, že hra sa 
zmenila a prežiť vo svete Juman-
ji bude omnoho náročnejšie ako 
predtým. Pretože Jumanji viac 
nie je len džungľa, ale aj ho-
rúce púšte či zasnežené pohoria 
s novými, nebezpečnými nástra-
hami…

Piatok 27.12. o 18:30 hod.

Ženská na vrchole
Komédia, 105 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Trošku svojrázna, neza-
daná majiteľka biokaviarne Hele-
na odchádza na popud svojej tety 
Ely s osemročným synom Mikulá-
šom stráviť advent v pokoji na 
horách. Vďaka vlastnej roztrži-
tosti či hre osudu sa však na-
miesto luxusného hotela ocitá 
vo vysokohorskej chate Samota, 
kde horal Richard sprostredkú-
va adrenalínové športy. Samo-
tár žije so svojou malou dcér-
kou Zuzkou a veľmi spoločenským 
bratom Mišom, uznávaným členom 
horskej služby, milovníkom žien 
a zábavy.

Sobota 28.12. o 18:30 hod.

Šťastný Nový rok
Roamntická komédia, 92 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Scenár filmu 
sa začína pár dní pred Vianocami 
a končí na Nový rok a cez množ-
stvo komických, ale i romantic-
kých situácií ukazuje, že láska 
má veľa podôb, ale nakoniec si 
každého nájde.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-
rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 
Banská Štiavnica si výherca môže 
vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-
ne znenie krížovky z  č.44/2019: 
„Pravda bez súcitu môže zničiť lásku.“ 
Výhercom sa stáva Oľga Rákayo-
vá, B. Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! Tento týždeň hráte o poukáž-
ku na konzumáciu v hodnote 10eur 
v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 
sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 
Vašou úlohou je správne vylúštiť 
krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-
nom do redakcie ŠN v  termíne do 
06.01.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok:

A., Textová skratka, obilnina, opak 
dole, bočná strana,
B., Začiatok tajničky,
C., Patriaca Esovi, oceán, pakel,
D., Holmium, kaz, textová skratka, 
samci kozy, iniciálky herca Rychlé-
ho,
E., Farba na vajíčka, hercova úloha, 

mačka detsky, pre česky,
F., Pripravuje jedlo, poznali, listna-
tý strom,
G., Výrobca kabátov, ozn. áut Nitry, 
ozn. áut Slovenska,
H., Krútený koláč, zn. áut Španiel-
ska a Nórska, vrch v Turecku,
I., Prehŕňal vlasy, písal česky, dria-
pe zriedkavo,
J., Pracoval na krosnách, reakcia 
česky, sada odzadu,
K., Samohlásky v slove petardy, 3. 
časť tajničky.

1., Odporovacia spojka, 2. časť taj-
ničky,
2., Pásik, dotieravý hmyz, malá os,
3., Patriaci psovi, orol česky, chla-
pec z rozprávky Snehová kráľovná,
4., Pripekaj, Iva s  dĺžňami, celý 
angl.,
5., Zn. eman a ampér, patriaca Ado-
vi, 550 v Ríme, staroegyptský Boh 
Slnka,
6., Nové natierkové maslo skr., 
meno Heribanovej, domáce zviera,
7., Samohlásky v  slove polihoval, 
miesto bydliska s menom, draslík,
8., Rastlinné maslo, štipľavá plodi-
na, ozn. áut Rakúska,

9., Žrď na voze, malá Cila, Lesnícke 
centrum Jasná skr.,
10., Hláška v kartách, vírus, Roľníc-
ke družstvo, elektrická energia,
11., Časť pretekov, citoslovce smie-
chu, vyhynutý kočovník,
12., Existovali, predložka, Rado-
slav,
13., Vyvaľuje oči, primitívna zbraň, 
Indián,
14., Babtéria, koniec tajničky, 

predložka 7. pád.

Pomôcky: Re, ovo, Kay, all, Arat.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-
mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Fakulta techniky Technickej 
univerzity vo Zvolene Vás 
pozýva na 4. ročník súťaže 
Robohranie 2020 určenú pre 
žiakov základných a stredných 
škôl, ktorí sa zaoberajú 
programovaním robotov. 

Pre študentov základných škôl 
sa súťaž uskutoční 28. 1. 2020 
v  disciplínach free style na tému 
„Zachráňme planétu“ a Reklama, kde 
je úlohou súťažiacich pripraviť si 
krátke video alebo výstižnú foto-
grafiu zachytávajúcu Vášho robota 
a  ľubovoľný výrobok alebo aktivi-

tu niektorého sponzora našej akcie. 
Vo free stylovej disciplíne si súťažné 
tímy prinesú hotového naprogra-
movaného robota, ktorý môže vy-
užívať akúkoľvek elektronickú 
a  mechanickú platformu (Lego, 
Fischertechnik, Merkur,...). Robot 
by mal byť konštruovaný tak, aby 
koncepčne spadal do oblasti podľa 
názvu disciplíny. Pre žiakov stred-
ných škôl je termín súťaže 30. 1. 
2020 v dvoch disciplínach. V prvej 
s názvom Zberač paliet bude úlohou 
tímu zostaviť a naprogramovať ro-
bota tak, aby v čo najkratšom čase 
dokázal prejsť zadanú dráhu a  po-

čas jej prejazdu zobrať paletu, kto-
rá je pripravená na odvoz a dopraviť 
ju do skladu na konci dráhy. V tej-
to kategórii si so študentami stred-
ných škôl zmerajú sily aj študenti 
Fakulty techniky. V druhej disciplí-
ne Reklama platia rovnaké pra-
vidlá ako pre študentov základných 
škôl. Kompletné pravidlá sú uvede-
né na webovej adrese http://www. 
robohranie-profevt.wz.sk, prihlášky 
je možné posielať do 20. 1. 2020 na 
adresu pivarciova@tuzvo.sk. Tešíme 
sa na súťažiacich a prajeme im veľa 
tvorivých myšlienok.

Pavol Koleda

Pozvánka na RoboHranie 2020

Vo štvrtok, 5. decembra 2019 
pred sviatkom sv. Mikuláša, 
sme sa stretli v priestoroch 
DC, kde sme už tradične 
najprv zavítali spolu s anjelom 
a čertíkom do miestnej MŠ, 
aby sme detičkám odovzdali 
darčeky, ktoré pre ne pripravil 
Mikuláš. 

Darčeky, ktoré nám odovzdal, rozdali 
jeho pomocníci a detičky nám pripra-
vili pekný kultúrny program. Potom 
sme prišli do priestorov DC, kde sme 
si posedeli pri hudbe, dobrom jedle 
a samozrejme zábave. Na spoločnom 
slávnostnom posedení za prítomnosti 
hostí – hudobná skupina Danyo a TV 
VIO aj seniorom Mikuláš prostredníc-
tvom jeho pomocníkov (anjel a čertík) 
rozdal malé darčeky a neskôr sme si 
pochutnali na dobrom obede a koláči-
koch, ktoré pripravili naše členky.

Boli pozvaní aj zástupcovia mesta 
a  poslanec mestského zastupiteľstva 
za časť Štefultov p. Štefan Mičura, 
ktorý sa ospravedlnil, ale nezabudol 
na našich seniorov a prispel nám ne-
malým sponzoringom pre nás všet-

kých, za čo sme mu nesmierne vďační. 
Pri dobrej hudbe sme si aj zaspieva-
li a v družnej zábave sme sa v neskor-
ších popoludňajších hodinách rozišli.
Viera Chladná, vedúca DC 2 Ban-

ská Štiavnica, Štefultov

Mikulášske posedenie 
v Dennom centre 2 Banská Štiavnica – časť Štefultov

Detičky odovzdali darčeky seniorom  foto Archív autora

INZERCIA

Trblietky 
Vianoc
Trblietky Vianoc
do našich duší
a chladný sneh
z tých duší von.
Zrodené dieťa
málo len tuší,
čo spôsobilo
za oknom.
Mesiáš – Kráľom!
Prišiel, mal málo.
Hoci dary mu všetci
kládli ku nohám.
Zďaleka, zblízka,
pútnici mnohí,
vystavali si z neho chrám.
Aj hviezda jasná
z východu svieti.
Mudrcom cestu zjavuje.
Len koľko ešte
po tejto ceste,
koľko tých Herodesov je.
Trblietky Vianoc
do našich duší
a chladný sneh
z tých duší von.
Nech každý v sebe
zlo tmavé zruší
a nech vždy
kráča za dobrom.

Daniela Sokolovičová

Vážení a milí spoluobčania, 
touto cestou Vás chceme poprosiť pre náš útulok 

nachádzajúci sa pri zbernom dvore, keby ste 
pomohli naším psíkom a doniesli nám deky 

alebo staré pokrovce tkané, ktoré neroztrhajú. 
Zo srdca Vám všetkým ďakujeme. 

J. Simonidesová OZ SENIOR LILIEN 

Výhercovia
Vianočná súťaž
Správne odpovede: 1. 28.12., 2. 
String Quartet, 3. 3-krát. Výher-
covia: 1.-2. Permanentky: well-
nes – M. Buzalková, BŠ, bazén – 
RNDr. P. Koleda, Sv. Anton, 3. - 11. 
knihy: S. Budinská, BŠ, V. Balážová, 
BŠ, E. Koledová, BŠ, Z. Rabatinová, 
BŠ, E. Uhrinčaťová, BŠ, M. Čaklošo-
vá, BŠ, A. Kopálová, BŠ, A. Plevová, 
BŠ, rod. Patakyová, 12. krížovky + 
DVD: rod. Dobrovičová, BŠ, 13.-15. 
kalendár: E. Bartolovicová, Sv. An-
ton, A. Belovická, BŠ, p. Kaniarik, 
BŠ. Srdečne blahoželáme! Výherco-
via si môžu ceny vyzdvihnúť v  re-
dakcii ŠN.                                                 red

Betlehemské 
svetlo
vám aj tento rok prinesú členovia 
Slovenského skautingu. Plamienok 
z Betlehema si môžete odpáliť dňa 
24.12.2019 v Banskej Štiavnici od 
skautov zo 45. zboru Banská Štiavni-
ca. Kontakt: skautingbs@gmail.com

Org.
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Mestské kúpele 
– plaváreň
Otváracia doba plavárne počas 
vianočných sviatkov:
23.12.2019 zatvorené
24.12.2019 zatvorené
25.12.2019 zatvorené
26.12.2019 zatvorené
27.12.2019  
 otvorené – 13:00 – 20:30
28.12.2019  
 otvorené – 14:00 – 20:30
29.12.2019  
 otvorené – 14:00 – 20:30
30.12.2019 zatvorené
31.12.2019 zatvorené
01.01.2020 zatvorené
02.01.2020  
 otvorené – 13:00 – 20:30
03.01.2020  
 otvorené – 13:00 – 20:30
04.01.2020  
 otvorené – 14:00 – 20:30
05.01.2020  
 otvorené – 14:00 – 20:30
06.01.2020 zatvorené

Slezáková Denisa, 
vedúca plavárne

ŠPORT

Majstrovstvá SR mladších 
žiakov v krátkom bazéne  
sa konali v Spišskej Novej Vsi 
od 6.12. do 8.12.2019. 

Preteku sa zúčastnilo 48 klubov a spo-
lu 252 pretekárov z celého Slovenska. 
Za náš plavecký klub v tejto kategórii 
bolo 5 pretekárov, ktorí si spolu vyplá-
vali 169 osobných rekordov.
Výsledky:
Buzalka Adam, r. 2007: 100m z  – 
32. 1:25.98, 200m z – 27. 2:55.43, 
100m p – 11. 1:26.75, 200m p – 
13. 3:08.48, 100m pp – 28. 1:22.68, 
200m pp – 15. 2:54.31, 400m pp – 
12. 6:00.05,
Holcz Patrik, r. 2008: 200m vs – 
15. 2:36.82, 100m z  – 9. 1:21.87, 
200m z  – 9. 2:49.36, 200m p – 
11. 3:17.25, 100m pp – 12. 1:23.22, 
200m pp – 9. 2:54.21,
Kukučka Jakub, r. 2008: 100m z – 

27. 1:28.39, 100m p – 5. 1:25.39, 
200m p – 5. 3:06.88, 100m m – 
8. 1:22.19, 200m m – 12. 3:28.23, 
100m pp – 7. 1:19.90, 200m pp – 
6. 2:50.13, 400m pp – 5. 6:04.57,
Celderová Kristína, r. 2009: 50 m vs 
– 22. 35.55, 100m vs – 30. 1:20.12, 
200m vs – 31. 3:01.64, 100m z  – 
19. 1:31.57, 100m p – 16. 1:39.99, 

200m p – 16. 3:35.87,
Machariková Žofia, r. 2009: 50m vs 
– 32. 37.44, 100m vs – 40. 1:26.19, 
200m vs – 25. 2:58.58, 100m z  – 
20. 1:31.59, 200m z – 19. 3:15.34, 
100m p – 26. 1:44.55, 200m p – 
21. 3:40,86, 100m pp – 25. 1:31.64, 
200m pp – 15. 3:09.27.

PK BŠ

Majstrovstvá SR mladších žiakov 
v plávaní

Najmladší žiaci z PK Banská Štiavnica  foto Archív PK BS 

Niektorých žiakov ZŠ Jozefa 
Horáka prekvapil dobrý dedko 
Mikuláš už v novembri, keď 
si vďaka jeho pomocníkovi 
p. Ernekovi užili žiaci 3. B 
a 4. B triedy krásne detské 
divadelné predstavenie 
„O troch krásach“ vo Zvolene. 

Všetkým sa veľmi páčilo a boli spo-
kojní, že sa dozvedeli, čo je v živote 
dôležité – rodina a kamaráti.

Ale to ešte nebolo od Mikuláša 
všetko! ...
… krásne dopoludnie vo štvrtok 
5. decembra strávili žiaci 1.A a 4.B 
tiež na pozvanie p. Erneka. Žia-
ci na trojičnom námestí netrpezli-
vo čakali Mikuláša a niektorí s ma-
lou dušičkou aj čerta. Pri krásnom 
stromčeku všetci žiaci zarecitovali 
básničky a zaspievali pekné pesnič-
ky. V  príjemnej atmosfére sme sa 
potom presunuli do pizzerie Svätá 

Barborka, kde nás pohostili teplým 
čajíkom a vynikajúcou pizzou. Mi-
kuláš sa žiakom odmenil sladkými 
maškrtkami a čertík dal malým la-
pajom ešte šancu sa polepšiť.
Ďakujeme pánu Ernekovi za zor-
ganizovanie krásnych akcií a  per-
sonálu pizzerie za pohostenie 
a obsluhu. Želáme všetkým „Krás-
ne Vianoce!“

Žiaci 1. B, 3. B a 4. B triedy, 
ZŠ Jozefa Horáka

Mikulášske prekvapenia

Majstrovstvá SR 
starších žiakov 
v krátkom bazéne 
sa konali v Dolnom 
Kubíne od 29.11.  
do 1.12.2019. 

Preteku sa zúčastnilo 46 
klubov spolu s 244 pre-
tekármi. Z  nášho klubu 
PKBS v  tejto kategórii 
boli reprezentovať dva-
ja pretekári, ktorí si vy-
plávali 11 osobných re-
kordov.
Výsledky:
Kmeťová Hana, r. 2007: 

100m z  – 24. 1:20.94, 
100m p – 6. 1:22.66, 
200m p – 5. 3:00.83, 
100m m – 17. 1:23.01, 
100m pp – 13. 1:17.24, 
200m pp – 21. 2:56.24,
Maruniak Patrik, 
r. 2006: 200m vs – 
25. 2:21.49, 100m z  – 
18. 1:13.33, 200m z  – 
16. 2:38.54, 100m p 
– 7. 1:16.30, 200m p – 
12. 2:52.49, 100m m – 
16. 1:14.20, 100m pp 
– 15. 1:11.20, 200m pp 
– 18. 2:38.40.

PK BŠ

Majstrovstvá SR starších žiakov 
v plávaní

Opäť vydarená 
sezóna
Plavecký oddiel Sitno a  Klub 
moderného trojboja dosiahol 
v  sezóne 2019 v  najdôležitej-
ších súťažiach na Slovensku, 
a to v  MM SR a  Slovenský po-
hár, na ktorých často štartovali 
aj zahraniční pretekári, popred-
né umiestnenia. V  týchto maj-
strovských súťažiach sme získali 
12 medailí, okrem iných aj titul 
MM SR v plávaní, a to v disciplí-
ne 100m M. Najúspešnejším 
pretekárom sa stal aj tento rok 
Rado Nemčok, keď získal aj oje-
dinelý výkon, 9 medailí, a  to 
v  plávaní, triatlone a  akvatlo-
ne. Ďalšie 3 medaily získal brat 
Tomáš v  triatlone. Touto ces-
tou sa chceme poďakovať mes-
tu Banská Štiavnica a športovej 
komisii, že nám poskytli z  roz-
počtu mesta na činnosť 300eur. 
Príjemné vianočné sviatky 
a  v  roku 2020 veľa zdravia, ra-
dosti a športových úspechov pre 
štiavnických športovcov za POSi 
a KMT

Vlado Nemčok
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 � Kúpim starý dom aj v  zlom sta-
ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 
0903 506 693

 � Predám palivové drevo (metro-
vicu) cca 15m spílené na jar. Od-
voz nutný. Cena 25€/m3, tel.č.: 
0911 434 276 - Š. Bane

 � Pomôžem odhádzať sneh, tel.č.: 
0902 450 550

 �Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

reality

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov.námestí, alebo priamo k Vám domov.

 Objednávky na: www.blackm.sk,  Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Tepovanie 
Banská Štiavnica a okolie

Priamo u Vás doma! 
Domácnosti, penzióny, hotely, kancelárie...

0918 427 004
Tepovanie sedačiek, stoličiek, kobercov a pod. 

Čistenie kože, koženého nábytku 
Impregnácia kože 

Srdečne Vás pozývame 
do novootvorenej predajne „ALEX BAGS“

Dolná 6, 96901 Banská Štiavnica (vedľa Komunálnej poisťovne)

PONÚKAME: spodné prádlo – detské, dámske, pánske
pančuchy, ponožky, kožené opasky, darčekové poukážky a iné...

Otváracie hodiny: PO – PIA 9:00 – 17:00
 SO 9:00 – 12:00


