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Požehnané vianočné sviatky...
„A opäť Vianoce, a opäť koleda...“ hovorí básnik. A v tej
básni vyslovuje básnik to, čo
vravíme my – len inými slovami. Vianoce sú tu opäť, rok
ušiel ako voda – až sa nám zdá,
že Vianoce k nám prichádzajú
akosi rýchlejšie a rýchlejšie.
„A opäť Vianoce, a opäť koleda...“ – už po toľkýkrát. Aj keď
vieme, že každé nadbytočné opakovania zahlušuje význam originality. Aj keď vieme, že to, čo sa
opakuje, stráca nadšenie pre danú
vec či udalosť – o Vianociach to
vôbec nemôžeme povedať. Vianoce, aj keď sa opakujú rok čo rok,
sú vždy originálne. Sú originálne,
jedinečné, pretože aj my sme jedineční. Lebo vždy sa nachádzame v
inom statuse??? A z tejto svojej po-

zície vždy inými očami pozeráme
na vianočné sviatky. Vždy ich chápeme akosi inak. Inak vnímame
Vianoce ako deti, inak vníma Vianoce človek v produktívnom veku,
inak v čase staroby, inak ich vníma
človek, ktorý prežíva posledné dni
svojho života na tomto svete. Inak
ich vníma nezamestnaný, inak ich
vníma človek bez domova.
Existuje však spoločný bod, spoločný pocit, ktorý by chceli prežiť
všetci bez rozdielu, v ktorom časovom úseku svojho života sa nachádzajú. Spoločná je túžba po radosti, po teple domova, po žiarivých
detských očkách, po pohladení,
láskavom zaobchádzaní...Prečo je
v ľuďoch vždy nanovo zakódovaná
táto túžba? Prečo sa vždy nanovo a
nanovo tešia na Vianoce?
4.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín
Vážení čitatelia Štiavnických novín. Pripravili sme pre vás Vianočnú súťaž o hodnotné ceny. V
Štiavnických novinách č.44-47 v 4.
kolách budú postupne uverejňované otázky spolu s kupónom. Vašou úlohou bude správne odpovedať na súťažné otázky, vystrihnúť
kupóny a po uverejnení všetkých
4 otázok nám zaslať správne odpovede spolu s kupónmi do redakcie
ŠN v termíne do 10.1.2011. Mená
výhercov uverejníme 13.1.2011 v
ŠN č.1/2011.
Súťažná otázka č.4

1. o 18 hod.
2. o 17 hod.
3. o 16 hod.
red

Kupón č.4
Vianočná súťaž

Meno:

O koľkej vystúpia J. Berky Mrenica ml.
& Diabolské husle & M. Červienka v
Kultúrnom centre?

Odpoveď:

Inzercia
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Oznamy Vážení spoluobčania!
Oznam

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa 27.12.2010 o 13. hod. sa
uskutoční v Kultúrnom centre
na Kammerhofskej 1 slávnostné
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom
budú vymenovaní do funkcie
primátorka Banskej Štiavnice
Mgr. Nadežda Babiaková ako aj
poslanci Mestského zastupiteľstva a orgány mestskej samosprávy. Srdečne pozývame všetkých
obyvateľov Banskej Štiavnice!
red

Oznam
Vážení čitatelia Štiavnických novín!

Dovoľte, aby som vám všetkým
zapriala pokojné a radostné prežitie najkrajších a najdojímavejších sviatkov – Vianoc. Prežite
ich v kruhu svojich najdrahších a
najbližších v tej najlepšej pohode,
vo vzájomnom prepojení láskou a
porozumením. V roku 2011 vám
prajem hlavne to najdôležitejšie –

Mestská polícia
informuje

dobré zdravie, šťastie, spokojnosť
a splnenie všetkých vašich i našich
spoločných prianí a želaní, ktorých
splnenie bude aj mojím najvrúcnejším želaním.
Vaša Mgr. Nadežda Babiaková
prednostka MsÚ
budúca primátorka mesta

Vážená pani primátorka!
S potešením som prijal správu
o Vašom zvolení za primátorku
mesta. K tomuto osobnému úspechu Vám úprimne blahoželám.
Politická strana SMER – sociálna
demokracia aj vďaka Vám významne posilnila svoje postavenie
na komunálnej úrovni. Dúfam, že

naša spolupráca bude vzájomne
prospešná a prinesie do slovenskej
spoločnosti viac solidarity.
S úctou a želaním všetkého najlepšieho a krásnych Vianoc.
Robert Fico, predseda strany SMER –
sociálna demokracia

Poďakovanie

Číslo Štiavnických novín, ktoré práve držíte v rukách, je posledným číslom v tomto roku.
Najbližšie číslo vyjde až vo štvrtok 13.1.2011. Verím, že aj v
budúcom roku zostanete našimi
vernými čitateľmi. Je tu čas Vianoc a preto by som vám všetkým
chcel poďakovať za prejavenú dôveru a spoluprácu, ktorú ste nám
v uplynulom roku prejavovali.
Prajem vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do nového
roku 2011 veľa zdravia, šťastia a
Božieho požehnania.
Michal Kríž, šéfredaktor ŠN a
členovia RR ŠN

Oznam
Mestské kúpele – plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica

Výbor DHZ B. Štiavnica - Štefultov ďakuje súťažnému družstvu
hasičov za vzornú reprezentáciu
nášho mesta v hasičskom športe.
Sú to menovite: Beránek Dušan,
Maruniak Michal, Henžel František, Henžel Peter, Kollár Martin,

Blaškovič Mario, Kmetík Vladimír,
Knop Štefan, Zachar Matej.
Prajem im šťastné a veselé vianočné sviatky a v novom roku ešte
lepšie športové úspechy za výbor
DHZ.
predseda Jozef Ďurica

Foto: L. Lužina

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN PRE
BAZÉN
Utorok 8.00 hod – 20.30 hod.
Streda 8.00 hod – 20.30 hod.
Štvrtok 8.00 hod – 20.30 hod.
Piatok 8.00 hod – 20.30 hod.
Sobota 8.00 hod – 21.00 hod.
Nedeľa 14.00 hod – 20.00 hod.
Počas sviatkov :
24.12. a 25.12.2010 – zatvorené
26.12.2010 -otvorené
Tešíme sa na vašu návštevu!
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Vianočný koncert žiakov ZUŠ v priestoroch Kultúrneho centra

Dňa 13.12.2010 v dopoludňajších hodinách bolo na útvar
MsPo oznámené, že po Námestí
sv. Trojice sa voľne pohybuje veľký pres, ktorý ohrozuje okoloidúcich občanov. Hliadka MsPo
po príchode na miesto odchytila
zabehnutého psa a následne zistila aj majiteľku psa. Priestupok
bol riešený v zmysle zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v
blokovom konaní.
Dňa 14.12.2010 o 01.10 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
Ul. L. Exnára, kde dochádzalo k
rušeniu nočného pokoja v byte
na 5. poschodí. Hliadka MsPo
po príchode na miesto zistila, že
sa tam nachádza partia mladých
ľudí, ktorí sa hlasnejšie rozprávajú. Priestupok bol riešený v
zmysle zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Dňa 17.12.2010 o 17.45 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
Ul. L. Svobodu, kde sa hlučne
správala mládež. Hliadka MsPo
po príchode na Ul. L. Svobodu
vykázala hlučnú mládež.
Dňa 19.12.2010 o 22.10 hod.
bola hliadka MsPo privolaná
Pod Kalváriu pred pohostinstvo
Garáž Pub, kde došlo k rušeniu
nočného pokoja. Na mieste sa
nachádzal M.K. z Banskej Štiavnice, ktorý hlučným správaním
rušil nočný pokoj. Vec je v riešení OO PZ.
Poďakovanie
Mestská polícia chce touto
cestou poďakovať firme Falco
Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica,
konkrétne p. Róbertovi Kováčovi
za sponzorské poskytnutie 2 ks
taktických viest a 1 ks vesty proti prepichnutiu nožom príslušníkom MsPo, ktorí každý deň
počas výkonu služby sú v ohrození života pri ochrane občanov
nášho mesta ako aj ich majetku.
Poskytnutím týchto viest sa zvýši bezpečnosť príslušníkov MsPo
počas výkonu služieb a služobných zákrokov.
JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo
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Dôležité tel. čísla potrebné počas vianočných sviatkov
Technické služby, s.r.o.,
Banská Štiavnica,
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1,
96900 Banská Štiavnica

Dispečing: 0908/272 630
Riaditeľ: 045/6922244, 0905/682279
Odvoz DO p.Blahová: 0905/262058, 045/6922407
Verejné osvetlenie, zimná ručná údržba chodníkov a MK p. Orčík:
0905/462356, 045/6922243

Bytová správa, s. r. o.,
Banská Štiavnica,
Ul. Dolná č. 2,
96900 Banská Štiavnica

Poruchy vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody p. Pika:
0903/696207
Ostatné poruchy a údržba bytov
p. Maďar: 0903/696 183
Poruchy výťahov: EM Lift s.r. o., Žarnovica, 045/6813166

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.,
Bratská 17, 96900 Banská Štiavnica

Rýchla zdravotná služba IRS.: 155, 112
wLekárska služba prvej pomoci: 045/6942375

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

tel.: 041/6268503
poruchová linka: 0850 111 727
zákaznícka linka: 0850 111 363
mcs@spp-distribucia.sk

Stredoslovenská energetika, a. s.

poruchová linka: 0800 159 000
zákaz. centrum domácnosti: 0906/25 25 25, 0850/111 468
zákaz. centrum podnikatelia: 0906/25 25 21,
0850/123 555

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vedúca p. Bačíková: 0908/679593
dispečing Zvolen: 048/4327377

Mestská polícia,
Radničné nám. č. 1,
96924 Banská Štiavnica

tel.: 159, 045/6949601
mobil: 0905/597673

Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica
Ul. Mládežnícka č. 25, 96900 Banská Štiavnica

tel.: 158, 112, 045/6921158

Požiarna ochrana

tel.: 150, 112

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.

dispečing:045/6912806
mobil: 0918/543648
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Veselé Vianoce a Silvester s
Náckom
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.
Nácko išiel pred Vianocami do
hory na stromčeky a vykrikuje si:
„Ja sa nikoho nebjím!“
Keď ho zbadal a počul horár, zobral flintu a vystrelil.
Nácko začal utekať ostošesť, pričom horár na neho kričí:
Neboj sa, Nácko, ja Ti chcem len
niečo povedať.
Tu Nácko sa obrátil a v behu
kričí:
Ja, ja, ja... nemusím všetko vedieť, pán horár.
Nácko ráno na Nový rok ide domov riadne potrundžený.
Zatočí ho, chytí sa stĺpa elektrického osvetlenia, okolo ktorého sa
otáča.
Doma som ešte nie. My točité
schody nemáme.
V pohostinstve Barbora pri pive
rozpráva sa Nácko s Lojzom:
- Na Vianoce kúpim borovičku.
- Máš pravdu, smrek hneď opadáva.
- Aj to. A nedá sa piť!
Jozef Osvald

Sen o Vianociach
Za oknom tančí Meluzína,
v izbe voňajú jabĺčka,
vanilka, stromček, medovina.
A ja som znova maličká.
Trápim sa, detsky ustaraná:
Ako v tom zimnom nečase,
keď zaviata je snehom brána,
Ježiško cestu nájde sem ?
Či narodí sa v pravej chvíli?
A či mu niekto povie snáď,
že sme sa zaňho pomodlili,
že u nás ho má každý rád ?
Či sa raz dozvie, že my malí,
zažali sme mu v srdiečkach
svetlo, v ktorom sme uchovali
svoj detský sen o Vianociach.
J.Bernáthová
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Vianoce a Štiavnica
B. Štiavnica je vo svete známa
nielen ako jedno z najvýznamnejších banských miest v Európe
v minulosti, ale aj ako mesto, kde
sa zrodili a rozvili do utešenej podoby mimoriadne vzácne tradície
a zvyky. Najkrajšie, najdojímavejšie, najrôznorodejšie a najšpecifickejšie sa viažu k Vianociam.
Bohužiaľ, sú už len minulosťou.
Práve preto prinášame pre našich
čitateľov spomienky na niekdajšie
Vianoce v Banskej Štiavnici a jej
najbližšom okolí, ako ich zaznamenal pre nás i budúce generácie
zo svojich spomienok a zozbieral
podľa výpovedí starších pamätníkov v roku 1970 ten najpovolanejší, nedostižný majster pera, spisovateľ Jozef Horák (1907 – 1974).
(Pokračovanie na str. 5)
Ján Novák

Úsmev v každom počasí

Hovorí sa, že úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.
Niekedy o tom-ktorom človeku
nevieme vôbec nič, no aj napriek
tomu nám môže pripadať milý
a priateľský.Pán Lubomír Weis
je človek, ktorý robí svoju prácu
svedomite, s neprehliadnuteľnou láskou k ľuďom. Je zamestnancom Technických služieb a
môžeme ho stretnúť denne a v
akomkoľvek počasí na Trojičnom
námestí, kde dozerá na parkovanie.Vždy ochotný pomôcť, poradiť,usmerniť pri cúvaní, upozorniť na padajúce cencúle, alebo
len tak sa prihovoriť a obdarovať
ľudí milým úsmevom.Ďakujeme.
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Požehnané vianočné sviatky...
1.str. Prečo tak netrpezlivo,
keď sa medzi ľuďmi rozhostia tie
krásne hodnoty, ktoré cítiť medzi
ľuďmi práve na Vianoce. No jednoducho preto – lebo čaro tejto atmosféry a jedinečné hodnoty nám
chýbajú počas roka.
Niektorým ľuďom stačí len tá
pozlátka Vianoc – to, čo je druhoradé – stromček, darčeky, koledy, svetielka. To je možno dôvod,
prečo tá čarovná atmosféra zmizne, len čo sa objaví v kalendári
mesiac s novým názvom. Vyhodí
sa stromček, koledy doznejú, darčeky sa rozbalia, svetielka zhasnú...
po Vianociach nastúpime do práce
a čarovná atmosféra, čisté, pekné
ľudské vzťahy sa dostanú znova do
„starých koľají.“
Skúsme však odhodiť pozlátku
Vianoc a pozrieť na skutočný zmysel Vianoc. Na dieťa, ktoré dáva
Vianociam skutočný zmysel. Keby
sa toto novonarodené Božie dieťa nenarodilo len pred vyše 2000
rokmi v Betleheme, ale narodilo

sa predovšetkým v našom srdci
– mohli by sme oslavovať Vianoce každý deň. Keby si to novonarodené Dieťa našlo trvalé miesto
v našom srdci – dokázali by sme
vytvárať čarovnú atmosféru okolo
seba – doma, v rodine, na pracovisku každý deň. Ak je však Pán
Ježiš len náš chvíľkový hosť, ak si
svoje miesto v chráme Božom nachádzame iba cez sviatky – tak to
vyzerá vo vzťahoch medzi nami
ľuďmi. Nemôžeme sa v tomto prípade vyhovárať na to, v akej zlej
dobe žijeme. Lebo tú dobu tvoríme
my. Každý z nás má možnosť ukázať svojím životom, kto má miesto
v jeho srdci. Kto v ňom vládne. Či
Pán Ježiš, alebo diabol. Apoštol Pavel v liste kresťanom do Ríma radí:
„Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé.“
Neprijatím Ježiša do svojího srdca sa ochudobňujeme o podstatu,
nielen Vianoc, ale celého života. I
vtedy – pred 2000 rokmi v Betleheme pre neho nikde nemali miesto.

Vtedajší svet HO neprijal. Preto sa
Spasiteľ narodil v biednej maštaľke. Ani to mu však nič neubralo z
hodnosti.
Akoby sa situácia opakovala rok
čo rok. Tá z Betlehema. Keď Ježiša
mnohí neprijali. On však prichádza každý rok. On klope na dvere
ľudských sŕdc: „Ajhľa, stojím pri
dverách a klopem.“ Klope na srdcia ľudí všetkých vekových kategórií, rozličného postavenia. Otvoríme mu svoje srdce? Necháme ho v
ňom ako stáleho obyvateľa alebo
len vianočného Hosťa.
Prajem všetkým čitateľom, aby
prežívali Vianoce každý deň tohto
končiaceho sa roka, ale i každý deň
v tom roku novom. Aby pokoj, láska, porozumenie sprevádzali každého jedného obyvateľa na každom
kroku. Požehnané Vianoce, prežiarené teplom z betlehemských jaslí
Vám praje
Mgr. Lenka Kusendová
evanjelická farárka

Operácia Vianočné dieťa
Nádherná zimná idyla – nedeľa
19. decembra2010. Vychutnávame
si čaro adventu v kruhu priateľov v
kultúrnom stredisku.
Operácia Vianočné dieťa, ktorá
sa uskutočnila pod záštitou kresťanskej organizácie Samaritan’s Purse,
potešila okolo 90 detí z nášho mesta. Koordinátorom celého projektu
bola pani Irena Píšová s manželom,
ktorí v rámci miestnej cirkvi Bratskej jednoty baptistov zabezpečili
darčekové škatule s koordinujúcou
nemeckou organizáciou Geschenke
der Hoffung e. v so sídlom v Berlíne. Prvou z kľúčových zásad OVD
je totiž pracovať najmä cez miestnu

cirkev. Bratislavská hudobná skupina „Country Bent“ spríjemnila
tento čas nádhernými piesňami
a slovom o narodení Pána Ježiša.
Tomáš Valchář rozprával o Bohu,
ako prisľúbil poslať Mesiáša, ktorý
zachráni jeho ľud a ako sa to splnilo
v Betlehemských jasličkách. kde sa
narodil “syn Najvyššieho”, ktorého
kráľovstvo nebude mať konca.
Bolo úžasné vidieť, ako sa
všetkým deťom rozžiarili očká.
Bolo že to radosti... ale aj sĺz, pretože pre niektoré deti je tento darček jediným vianočným darčekom.
Prekvapenie a zároveň potešenie
pre všetkých bolo pozvanie Stanka

Jančulu na vynikajúcu kapustnicu a
vianočné koláče. Boli sme na pravom mieste v pravý čas. Viem, že
to, čo sme počuli, bolo jasné Božie
posolstvo – Nádej, nový začiatok a
milosť pre každého z nás.
Želám, aby sa Pán Ježiš narodil
v srdci každého z nás, aby sme žili
Boží model života, ktorý stojí na
Božej láske. Otvorme dvere srdca
dokorán, aby tam Pán Ježiš, náš
Spasiteľ, mohol žiť ako jediný Pán
a Kráľ našich životov a dokonávať v
nás osobne i v celých našich rodinách to jeho úžasné a mocné dielo
večnej spásy.
V. S.

J.Bernáthová

ARLEK – A. KURUCOVÁ
PREDAJ A DISTRIBÚCIA NÁPOJOV
ďakuje za prejavenú dôveru svojim obchodným partnerom a
zákazníkom. Všetkým ľuďom
dobrej vôle želá pokojné prežitie
Vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, šťastia,
osobných i pracovných úspechov.
R. Kuruc

Zo Štiavnice na vysoký medzinárodný post
Miroslav Lajčák – najvyššie postavený Slovák v EÚ
Minulý týždeň sa dostalo dovtedy nebývalej medzinárodnej pocty
niekdajšiemu absolventovi banskoštiavnického Gymnázia Miroslavovi Lajčákovi, ktorý tu zmaturoval s vyznamenaním v školskom
roku 1980/81. Šéfka diplomacie

EÚ vymenovala tohto ministra zahraničných veci v bývalej vláde SR
za výkonného riaditeľa diplomatických zborov pre Rusko, východné partnerstvo a západný Balkán.
Tento významný kariérny diplomat
bude mať na starosti za EÚ riade-

nie vzťahov s východnou Európou
a so západným Balkánom. Bude
tak najvyššie postaveným Slovákom v novotvoriacej sa zahraničnej službe EÚ. Blahoželáme!
Ján Novák

22. decembra 2010

AKTUALITY

5

Keď Vianoce na baňu klopali...
Dakedy si človek zaspomína
na dávne časy haviarskej slávy
i neslávy. A zavše mu prichodí do pamäti stará vianočná
legenda. Jej autori to mali nepochybne poriadne spadené??
Na betlehemských meštiakov
v časoch cisára pána Augusta, keď spočítavali ľudí ako
nedávno u nás. Myslím tak
preto, že oným nazaretským
chudákom dali nocľah ďaleko
za mestom v maštaľke medzi
pastiermi a zvieratkami. Ani
k malému kráľovi nepripustili nijakých korunovaných
potentárov ani ministrov, ani
generálov, ani pracháčov, ale
celkom obyčajných chudákov,
pastierov, valachov. Vieme,
ako sa valasi modlievali. Ktovie, či aj ovca, čo niesol Stacho
či Fedor Jezuliatku ako dar,
nebola ukradnutá.
Poznám aj koledu, kde sa takto
spieva:
Jezu, Jezu, čo ti dám,
Keď sám, chudák, nič nemám?
Iba jeden kožuch nový, čo som
vzal nášmu bačovi, ten ti, Jezu, darúvam.
Táto vianočná legenda mi prichodí pred oči, keď vidím zasnežený kraj, šíry a zimou oviaty, tmu
a fujavice alebo mráz, že šindle
praskali. A tie decembrové rána,
keď sa na všetkých stranách ozývali starodávne klopačky – tá na
Franc-šachte, i v meste i na Kacihýbli, i Max-šachte... Volali, vábili
haviarníkov, Hanckov, Náckov,
Pepkov takým čudným, tajuplným volaním. Stekali sa svetielka
v zimných nociach, kyvotali sa po
vyšliapaných chodníčkoch z Ilije,
Štefultova, Piargu, Antola, Kolpách i z mesta. Ako tí betlehemskí
pastieri nocou, chladom a pešky
s kahancami v rukách, zabíjali sa
krôšňavým pochodom k ich haviarskemu betlehemu.
Ale v ňom nebolo maštaľky.
Bola poriadna múranica zo skaly,
horúcej malty, staré múry, mocné,
stáročné. Nad nimi nijaká okrídlená glória, ale železná klietka a v
nej dve čierne kolesá, okolo nich
ovinuté kolomažou zatečené povrazy. A dolu prichodili títo haviarski betlehemci s darmi – zrobenými rukami, ustatými nohami,

s pľúcami, v ktorých začala pišťať
silikóza. A nespieval anjel, ale to
mister pri šachte volal hlásnou rúrou mašinistovi pri ťažnom stroji:
môžeme dolu, na štvrtý! A chlapom: Zdarboh! Gligauf!
Štôlňa sa pohla a ta sa prepadal
ten haviarsky betlehem do 400 m
hlbiny. Do tmy, ticha a vlhka, do
pľuhavej plesniviny. Nie, to nebola betlehemská hviezda, čo videli
nad sebou; to mihla sťa slabušká
nádej otvor šachty. A haviari Náckovia, Hanckovia, Pepkovia putujú štôlňami, lezú úzkymi šútmi do
štrosov. Ale tam nie je tichý spev,
Glória, ani Tichá noc... Tam reve
vŕtačka a cvendží skala a čertoviny
ako dynamit, astralit a čo ja viem
čo ešte, trhajú skaly a robia skazu
pod zemou. Taký býval haviarsky
skutočný betlehem...
Poznal som veľa haviarskych
starých vlkov, ktorí sa dívali na
tieto veci ináč. Taký baťko Daniel
z Antola hovorieval: Ej, pán učiteľ,
voľakedy bývalo ináč. Vianoce! Už
dva týždne pred sviatkami to bolo
citiť v bani. Haviari nosili hriatô
a v ňom boli Vianoce. A všetko
spievalo, pospevovalo...
-Reku, keď si upili, aj spievali.
-A veru, len upiť a opiť sa, je
rozdielna vec. To sme sa iba tak
trochu podkušili tým „vianočným“. No a chlapi roznášali po
štôlňach a filhortoch papierových
a drevených betlehemcov a betlehemy, lepili po stenách, čečinkou
prizdobovali, zapaľovali sviečočky. A pospevovali:
Požehnaj nám širosov množstvo, Ježišku, A na nich jarcu v
hojnosti, miláčku. Popraj nám halt
hojný, bárs tisíc lôtovný... A utierňa...Ajaj, ajaj...
Ajaj...Utiereň poznám aj ja. Do
kostolov sa nabilo všetko, čo malo
nohy a – ústa. Vtedy bolo tam spevu, že múry pukali. V okolí Štiavnice sa spievali všetko špeciálne
koledy a piesne, ktoré boli kombináciou kolied a pastorálnych
skladieb. A spievali sa celé desaťročia. Iba teraz to koncilní otcovia trochu pomútili, keď sa musí
spievať podľa plánu, a z neho tieto
populárne skladby utvorili. No
myslím, že sa v tejto veci uplatní
ono – „Hlas ľudu, hlas boží“... Na
chórusoch haviarske muziky vytrubovali slávnostné intráda.
Trá rararara, rarara, rá, rá, rá...

Aj môj dedko býval muzikantom a spomínal, ako sa raz Fruštik
báči pridriemol s flighornou v
ruke. Keď ho kamarát podrgol,
aby si pri polomši kľakol, prebudil
sa. V domnení, že má trúbiť, vo
velebnej tichosti kostolíka zatrúbil
jasným hlasom prvú vetu zo slávnostného intráda:
Trá rararara, rarara, rá, rá, rá...
Až keď mu klarinestista zapchal
dlaňou trúbu, sa spamätal. A mal
chudák z tých Vianoc dlhé roky
kalváriu, lebo haviari v bani i vo
Veľkom týždni za ním vytrubovali
nešťastné vianočné intrádo.
Alebo taká vec, keď Coplán báčimu, ktorý tiež zdriemol, vypadla
valdhorna, a rovno na hlavy ruženčiarok. No nič sa nestalo, lebo
babky na Vianoce nosili na hlave
malé šatky, na nich hrubé „šavoltky“ a na tom ešte „veľkú šatku“.
Bol by mohol i zvon z veže padnúť, nič by sa nebolo stalo. Iba vari
trochu ľaku.
Tak sme si my s baťkom Danielom neraz zaspomínali...
A haviarčence?!
Čo boli pre ne Vianoce, ťažko
opísať! V pol decembri nám učitelia uvoľnili uzdy a mohli sme začať
aj v škole maľovať valachov. Ktovie, či tí naši starí videli živých valachov. Možno, no my sme o nich
nemali potuchy, a tak sme kreslili
a maľovali podľa predlôh. Nohavice – hunienky, krpce s návlakmi,
zelená košieľka, detviansky opasok, na hlavu heľpiansky klobúk
a do ruky valašku. No a na plece
tarasničku s vybíjaným remeňom.
Taký bol štandardný valach. Vystrihol sa, podlepil tvrdšou lepenkou, pripevnila sa tenušká doštička a mohol putovať do betlehema.
Ach, koľko sme sa ich namaľovali!
Hádam by bolo zaplnili betlehemy
v celej hontianskej stolici.
Valach čože, ale namaľovať salaš! To už bol naozajstný „meisterstück“. Na poldruhametrový
pás papiera namaľovať všetko, čo
do betlehemskej scenérie patrilo.
Teda: kopce a horu, do nej beží
vlk s ovcou v hube tak, že hlava
s ovcou a prednými nohami je vidieť. Potom košiar a v ňom kŕdeľ
oviec, v kúte čierny baran s krútenými rohami. Vždy, keď sa dívam
na tieto výtvory, prichodí mi na
um Karel Čapek a jeho Cesta na

sever s prekrásnymi kresbičkami
dánskych kraviek. Ten by si bol
na takom salaši zgustol! A potom
oheň, okolo neho valasi stoja, sedia, ležia, hajduchujú, ako im gajdoš vyhráva. A potom ide žena s
košíkom, a psík a vták na strome,
a vrana letí, a Glória so stuhou, na
nej betlehemský nápis.
Potom spievačky! Celá rodina sa
v nich utopila. Na Vianoce boli tie
hlboké, studené a chladné doliny s
haviarskymi vieskami plné svetla a
tepla a spevu. A plné ľudí! Skupiny a skupinky prechodili z dvora
do dvora, pod osvetlené okná a
spievali, spievali... Z jednej strany chvojka, a z druhej čečinka...
Vlastne , túto nie... To bola cigánska. Cigáni totiž tento vianočný
spevácky festival začínali ešte za
vidna a ich obligátna pesnička
bola – Z jednej strany chvojka...
tak sme museli iné, hoci to bola
pesnička spevná, rúča, krátka i
jednoduchá, i melodická.
To teda boli speváci. Ale stretávali ste aj trojčlenné skupinky
chlapov v bielych košieľkach s
papierovými kaplakmi na hlavách. Tí, chodili „s hviezdou“, iní
„s hadom“, „iní s troma králmi“,
potom kombinácia dvoch dievčat
a chlapca „s beľčovíkom“, mládenci „s betlehemom“ – to všetko boli
Vianoce. V tomto malom úzkom
svete sa nám zdalo všetko presýtené hojnosťou, dobrotou, štedrosťou a veselosťou. A to všetko aj v
tej chudobe a biede, v ktorej tento
haviarsky svet kedysi žil...
Jozef Horák
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Stalo sa v mesiaci december...
V nemocnici ostane väznica,
nešťastie na ľade, zasnúbenie
a bilancia umretých a narodených.
Vojenská posádka z príkazu ministerstva národnej obrany už vyprázdnila prvé poschodie Fritzovského domu pre účely okresného
súdu. Dr. Dezider Rakšány, ako
poverenec ministerstva pravosúdia,
zápisnične ustálil, že miestnosti sú
pre menovaný úrad úplne vyhovujúce.
V budove nemocnice ostane

predbežne umiestnená ešte väznica,
byt dozorcu väzňov a archív súdu.
Nešťastie na ľade. Dňa 27.decembra 1939 žiačik E. Ilovský tak
nešťastne padol pri korčuľovaní na
Majeri, že si zlomil pravú nohu.
Nešťastného chlapca po poskytnutí
prvej pomoci odviezli do bystrickej
nemocnice.
Škola pre ženské povolania presťahuje sa do budovy novej meštianskej školy a na jej mieste bude
umiestnená expozitúra technického úradu župy.
Zasnúbenie Ing. Jozef Hudec,

riaditeľ lesníckej školy, zasnúbil si
Alžbetu Štrkulovú, úradníčku Slov.
banky.
Bilancia umretých a narodených
mesta Ban. Štiavnice a jej najužšieho okrsku ( Štefultov, H. Roveň,
Banky) za rok 1939.
Celkový počet umretých 154
Mužov 51, žien 89, detí 14.
r.k. 136, ev. a.v. 11, žid. 6 a čes.
brat. 1
B. Štiavnica 123, Štefultov 13, H.
Roveň 11, Banky 7
Príčiny úmrtia: Pľúcne choroby 24, tuberkulóza 6, mŕtvica 14,

ochrnutie srdca 34, sošlosť celkom
29, rakovina 13, týfus 4, záškrt 1,
vrodená slabosť 3, skornatenie tepien 4, zápal ľadvín 2, samovražda
3, iné choroby 13.
Celkový počet narodených 144, z
toho mŕtvo narodených 6.
Chlapcov 75 ( 4 mŕtvi), dievčat
66 ( 2 mŕtve), R. kat. 119, gr. kat. 1,
ev.a.v. 13, žid. 4.
B. Štiavnica 91, Štefultov 25, H.
Roveň 13, Banky 12.
Z originálu Štiavničan – Chýrnik 31.
december 1939 odpísal:
Vladimír Poprac

Úskalia vykurovacieho obdobia
Požiare, spôsobené tepelnými
spotrebičmi, tvoria zhruba 3,2
% z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarmi
zapríčinenými komínmi ide o o
podiel cca 5 %. Aj keď z hľadiska celkových štatistík nejde o
veľký podiel, nemôžeme tieto
čísla podceňovať. Každý rok
„vďaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám
požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na
vykurovanie, varenie či ohrev
teplej vody, dymovodmi alebo
komínovými telesami.

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru od vykurovacích telies:
Komíny a dymovody sa udržia-

vajú v takom stavebno-technickom
stave, aby pripojením tepelných
spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej
ich prevádzky. Čistenie a kontrola
komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje
vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
takto:
• komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá do 50 kW 1x za
4 mesiace
• komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za
2 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x
za rok
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na
plynné palivá nad 50 kW 1x za 6

nedbalosť

technické nedostatky

komíny a dymovody

nesprávna obsluha vykurovacieho telesa

nesprávna inštalácia

nevhodná konštruk-

horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa

nesprávne umiestnenie

cia komína
zamurovaný trám v
komíne
manipulácia s popolom

technická porucha

špáry v komíne

zanedbanie bezpečnostných predpisov

nesprávna údržba

vznietenie sadzí

používanie plynných a kvapalných látok ako
napr. zapaľovačov

Inzercia
 Kúpim staré knihy, t,č: 0918 344 558
 Dám do prenájmu obchodné
priestory na Križovatke 1 v B.Štiavnici na obchod a služby, tel.č.: 0905
386 359
 Predám palivové štiepané drevo

nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa

nesprávna inštalácia
dymovodu

dĺžka 33 cm, tel.č.: 0908 655 270
 Ponúkam upratovacie a čistiace
práce bytov, stavieb, kancelárií, tel.č.:
0910 958 766
 Predám 2-izbový byt v Banskej
Štiavnici, časť Povrazník, OV, dohoda možná, úžitková plocha 48,44 m2,
cena 26 550 €, tel.č.: 0903 218 711

mesiacov
Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny
priamo do ovzdušia, sa vzťahujú
primerane opatrenia, ktoré platia
pre komín (všeobecne).
Vypaľovať komín je možné len
výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa
oznamuje obci.
Potvrdenie o vykonaní čistenia
a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal.
Nedostatky, zistené pri čistení a
kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo
zápisom do denníka čistenia a
kontroly. Ak sú zistené nedostatky
závažného charakteru z pohľadu
protipožiarnej bezpečnosti, komín
alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať.
Zistenie sa oznamuje obci alebo
miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru. Čistenie
a kontrolu komína a dymovodu
vykonáva pre právnickú a fyzickú
osobu-podnikateľa osoba s odbor-

 Prenajmem 2-izbový zariadený
byt na Križovatke od 1.januára 2011,
tel.č.: 0903 322 178
 Predám veľký starý drevený betlehem, tel.č.: 0915 339 946
 Predám piano starožitný model vo
veľmi dobrom stave, cena dohodou,
tel.č.: 045/692 10 99, 0904 100 687

nou spôsobilosťou. Pre potreby fyzických osôb sa okrem vypaľovania
komínov činnosť odborne spôsobilej osoby nevyžaduje. Potvrdenie o
vykonaní čistenia a kontroly, príp.
preskúšania komína a dymovodu,
sa vydáva pre účely kontroly zo
strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho
dozoru.
Niekoľko rád na záver:
Pri samotnom používaní spotrebičov by sme sa mali riadiť niekoľkými zásadami:
• umiestnenie spotrebiča
• pripojenie spotrebiča
• dostatočný prívod vzduchu
• odvod spalín
• používanie predpísaného paliva
• dodržiavanie bezpečných
vzdialeností
• nehorľavé a izolačné podložky,
nehorľavé podlahy
• dodržiavanie návodu na obsluhu
• používanie schválených spotrebičov
• pravidelné čistenie komínov.
Vlado Poprac

 Dám do prenájmu garáž vo dvore
RD, tel.č.: 0904 648 815
 Predám 2-izb. byt v BŠ, cena: 53
000 Eur, tel.č.: 0903 566 913, 0903
459 938
 PPredám RD tichá lokalita inžinierske siete v BŠ, cena dohodou,
tel.č.: 0907 051 010

22. decembra 2010
Oznamy
Pozvánka na posledné fáranie v
roku 2010 v Glanzenberg štôlni
Vážení bývalí súčasní baníci a ich
dobrí priatelia a známi srdečne Vás
pozývame na rozlúčku so starým
rokom 2010 a pri tejto príležitosti
aj sfárame do bani poslednýkrát v
tomto roku. Táto akcia sa uskutoční dňa 27. decembra 2010 o 15.00
hod. sfáraním do podzemia v Glanzenberg štôlni a o 16.00 hod. začne
posedenie aj s občerstvením u pána
Karabellyho v baníckej krčme, na
hojnú účasť sa tešia organizátori.
Zdar Boh!
Poďakovanie
Okresné centrum a Základná
organizácia č.125 v Banskej Štiavnici prajú všetkým svojim členom, priaznivcom, organizáciám
a jednotlivcom, ktorí akoukoľvek
formou prispeli na našu činnosť
v roku 2010. Príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov a do
nového roku 2011 prajú veľa zdravia, duševných a fyzických síl, veľa
šťastia a krásnych chvíľ.
Anna Peťková, predsedníčka ZO
SZ TP, Ivan Madara, predseda OC
SZ TP
Ďakujem všetkým svojim voličom za hlasy, ktoré mi odovzdali v

komunálnych voľbách na funkciu
primátora mesta a poslanca mestského zastupiteľstva. Pri výkone
práce poslanca budem konať tak,
aby som nesklamal dôveru, ktorá
mi bola voľbami daná. V mestskom
zastupiteľstve sa budem snažiť presadzovať hospodárnosť, transparentnosť a otvorenosť voči občanom mesta.
Gratulujem pani Babiakovej k
vynikajúcemu volebnému výsledku
a k zvoleniu za primátorku Banskej
Štiavnice. Želám jej veľa úspechov v
práci pri riešení problémov mesta.
Chcem sa poďakovať za spoluprácu všetkým tým ľuďom, s ktorými som mal možnosť v roku 2010
pracovať. Želám všetkým čitateľom
Štiavnických novín šťastné a veselé
Vianoce, veľa zdravia a úspechov v
novom roku 2011.

prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Ivan Kopál

Vianočné priania
Blížia sa Vianoce, tie nádherné
chvíle, prežite ich v láske, šťastí, a
v harmónii, nie sú dôležité dary,
len nech sa vám vždy dobre darí,
nielen teraz, ale stále, majte vždy
usmiate tváre. Nielen v tejto svätej
chvíli, nech je k vám Ježiško milý.
Dary božej milosti nech vás po celý
rok chránia, nech vám dá Boh v
Novom roku, šťastie, radosť, lásku,
smiech, veľa Božieho požehnania.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok
všetkým svojim zákazníkom a občanom nášho mesta želá kolektív
pizzerie – reštaurácie Nad Kozákom.
Spomienka

RNDr. Pavel Bačík

Dňa 8.12.2010 som bol operovaný a hospitalizovaný v Nemocnici v
Banskej Štiavnici na chirurgickom
oddelení JAS. Chcem sa aj touto
cestou poďakovať MUDr. Miroslavovi Saskovi za vysoko profesionálny prístup a personálu chirurgického oddelenia za vzornú starostlivosť
počas mojej hospitalizácie. Zároveň
im všetkým prajem šťastné a veselé

„Ten, kto zostáva v našich
srdciach, bude žiť navždy.“
Dňa 26.12.2010 si pripomenieme 20. výročie, keď
dotĺklo srdce nášho milovaného manžela, otca, zaťa Tomáša Glézla. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujete mu tichú
spomienku. Ďakujeme!
Manželka, syn, dcéra, vnučka.

Oznámenie občanom Banskej Štiavnice
Čo sa bude kontrolovať u fyzickej osoby pri preventívnych
protipožiarnych kontrolách
v mesiacoch december 2010.
Január, február, marec a apríl
2011
Strecha: stav strešnej krytiny,
tesnosť strešného otvoru okolo komínového telesa, stav komínového
muriva, Poruchy na bleskozvode a
televízna anténa (inštalácia).
Povalový priestor: skladovanie
(spôsob skladovania ) horľavých
materiálov, akým spôsobom sa
povala osvetľuje, stav elektrickej
inštalácie, stav komínového telesa
(omietnutie), či na komínové murivo nepriliehajú, alebo dokonca nie
sú zapustené drevené konštrukcie,
podlaha pod vymetacími dvierkami (má byť z nehorľavého materiálu), vymetacie dvierka (musia
byť tesné, nehorľavé a dvojité), pri
vymetacích otvoroch nesmú byť
žiadne horľavé konštrukcie, komí-

ny a ich príslušenstvo (je zakázané
pripevňovať akékoľvek zariadenie a
komín sa musí pravidelne čistiť.
Komunikácie: schodištia, chodba
a východy z budovy musia byť vždy
voľné, vyberacie dvierka poschodových komínov musia byť zaistené
zámkou, stav elektrického osvetlenia, najmä na tmavých schodištiach
a komunikáciách.
Pivnice: poloha komínových
dvierok (ich stav), poriadok (spôsob uloženia rôznych materiálov) a
elektrická inštalácia (svietidlá).
Kotolne: skladovanie palív ( v
malých kotolniach sa môže skladovať palivo priamo v kotolni na ohradenom mieste, vo vzdialenosti asi 2
metre od kotla), dodržiavanie pokynov výrobcu pri obsluhe kotlov,
podlaha (nesmie byť z horľavého
materiálu, vodovodný prívod s hadičkou, výška násypu paliva (hnedé
uhlie maximálne 3 metre, čierne
uhlie maximálne 4 metre.
Kôlne, prístavky: rôzne elektric-

ké provizóriá, skladovanie horľavých kvapalín, náterových látok a
garážovanie automobilov.
Garáže: skladovanie pohonných
hmôt (na jeden automobil možno skladovať 40 litrov pohonných
hmôt v plechových nádobách), stav
elektrickej inštalácie.
Dôležitou súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je
tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a
poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol vzniknú
pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej
energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná
skupina mesta navrhne, aby mesto
požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o
preverenie ich stavu.

OZNAMY
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Posledné zbohom predsedovi PPZ
Dňa 12. decembra 2010 dotĺklo šľachetné srdce dlhoročného
člena a predsedu PPZ pobočky
č.106 v Banskej Štiavnici p. Stanislava Šakového. Odišiel od nás
človek, ktorý 3 roky stál na čele
Pohrebného podporného združenia Betiar ako predseda pobočky
č.106. Svoju funkciu vykonával
svedomite a svoje povinnosti si
vždy plnil presne a zodpovedne.
Osobne bol vždy priamy, skromný a spravodlivý človek. Miloval
všetko dobré a pekné. Pamiatka
na nášho zosnulého zostane natrvalo v našich srdciach, pretože
zanechal po sebe príkladnú, spoločensky významnú prácu trvalej
hodnoty. Preto v hlbokom smútku mu vzdávame vďaku a uznanie
za prácu v prospech nášho mesta
a celej spoločnosti. Odišiel človek,
no práca rúk a umu ostáva s nami
ako nezvratný dôkaz veľkej lásky
k životu a k ľuďom, pre ktorých
šťastne žil a pracoval.. Česť jeho
pamiatke!
Oľga Chladná, tajomníčka pobočky

Hodina pokoja 2010 Vyhlásenie
Nenechávame sa manipulovať, odolávame násiliu, bulváru,
receptom na „šťastný konzumný
život“?
My to robíme. Od roku 2004
jednoducho a nenásilne realizujeme „Hodinu pokoja“: vypíname nástroje na formovanie
umelého života, ktoré sú v rukách
neznámych. Pozeráme sa jeden
druhému do očí, nie na televízne
obrazovky, vypíname aj mobilné
telefóny, PC... Venujeme sa ľuďom
i Bohu. Zhovárame sa, hľadáme
skutočné slová, venujeme sa rodine, priateľom i celkom cudzím.
Sme tu len na krátky čas, ďakujeme zaň, nedávame si ho vziať a
prežívame v ňom reálny život.
V tomto roku tak urobíme na
Božie narodenie 25. decembra
2010 medzi 13,00 a 18,00 hod.
aspoň na 1 hodinu. (viacerí to
však robíme na viac hodín, dní,
ba i mesiacov) Pridávajú sa k nám
stále ďalší. Niektorí z nich sú na:
www.rancnadej.sk (pod hlavičkou
„história“.
Ak máte možnosť pridať sa k
nám nielen anonymne, môžete
sa prihlásiť formou SMS na číslo:
0911 806 499, alebo mailom: firmabinder@firmabinder.sk.

vrch. inšp. Vladimír Poprac

OZ Ranč Nádej, Svätý Anton

vedúci kontrolných skupín

OZ Paradajz, Banská Štiavnica

KALEIDOSKOP
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Aj zvieratká chcú mať Vianoce

Rád by som v mene Múzea vo
Sv. Antone poďakoval redakcii i
všetkým čitateľom Štiavnických
novín, ktorí nám pomáhali pri realizácii našich aktivít v roku 2010.
Tešíme sa na vašu priazeň, spoluprácu i každú návštevu svätoantonského kaštieľa v roku 2011. V
mene Múzea vo Sv. Antone prajem úprimne všetkým v novom
roku veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania, veľa pracovných i
Marian Číž
osobných úspechov.

Vianočný triedny koncert
V týchto sychravých dňoch nám
mohol pozdvihnúť náladu Vianočný triedny koncert a niektoré
vianočné piesne v klavírnom podaní. Koncert sa uskutočnil 16.
decembra v ZUŠ. Poobedie nám
spestrovali žiaci ZUŠ pod vedením
pána učiteľa Ľ. Počaia. Na koncerte
sa nám mohli predviesť už aj žiaci
prípravného štúdia až po žiaka 2.
ročníka 2. stupňa. Aj keď možno s
malými chybami a veľkou trémou
mali odvahu nám ukázať, čo za čas,
ktorý hrajú, zvládli. A dovoľujem si
povedať, že sa nenašiel človek, ktorý by bol s koncertom nespokojný.
Nikola Palovičová

Novoročný koncert v Múzeu vo Sv.
Antone
V nádhernej barokovej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie sa
1.januára o 17.00 hodine rozozvučia hlasy legendárnej skupiny the
Komets (Helenka a Irenka Chovanové, Zuzka Kovárová, Kristínka
Čabáková, Monika Hricová, Ivan
Lukáč, Timea Hudecová). V slávnostnom, ale aj v humornom duchu zaznejú známe piesne a koledy. Návštevníci koncertu dostanú
aj milý darček. A teplo sa oblečte...
Srdečne vás pozývame. Vstupné
dobrovoľné.

Múzeum vo Svätom Antone
v spolupráci so Základnou a
materskou školou vo Sv. Antone pripravilo dňa 17.12.2010
milú predvianočnú akciu pod
názvom Vianoce pre zvieratká. Popoludní sa zamestnanci
múzea, školáci a škôlkári stretli
v parku, prebrodili sa ku stromčeku, a spoločne začali vytvárať
vianočný stromček najrozličnejšími dobrotami. Na šnúrke
zavesené jabĺčka, orechy,
mrkva, kukurica, zemiaky, ale
aj suchý chlebík predstavovali
ozdoby, na ktorých si zvieratká
v zime veľmi rady pochutia.
S veľkou usilovnosťou deti
potom nasypali do kŕmidiel
krmivo, nezabudlo sa ani na
vtáčiky, či ryby v jazierku. Keďže o zvieratká bolo postarané,
zaslúžili si aj všetci zúčastnení
malé občerstvenie, a hlavne
zohriatie.

Foto: M. Ďurianová
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Vianoce pre zvieratká
Vo výstavných priestoroch múzea nasledoval pri teplom čaji a
koláčoch kultúrny program. S
vianočnými piesňami a básňami
prítomných zabavili deti zo Svätoantonskej škôlky pod vedením p.
učiteľky Húskovej, žiaci zo Základnej školy vo Sv. Antone si nacvičili s

p. učiteľkou Ďurianovou, Knezovičovou a Kosmeľovou pásmo hudby,
ale aj tanca. Všetkým sa nám to nesmierne páčilo, a aj naši malí hostia
z Materskej školy 1.mája v Banskej
Štiavnici odchádzali spokojní. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.
Monika Arvajová

Pohrebné podporné združenie na Slovensku, pobočka č. 106 B. Štiavnica
Dňa 22.5.2010 sa v Betliari
konalo 28. Valné zhromaždenie
PPZ, ktoré prijalo závažné rozhodnutia na úseku prijímania
nových členov, platenia členských príspevkov a vyplácania
podpôr pozostalým. Účinnosť
všetkých týchto rozhodnutí
začína dňom 01.01.2011.
Členstvo v PPZ:
Členom združenia sa môže stať
každý občan SR a EÚ vo veku 18 –
55 rokov na základe prihlášky.
Pre nového člena je stanovené jednorazové zápisné, ktoré sa uhradí
pri podpise prihlášky nasledovne:
- vstupný vek 18 – 35 rokov bez
zápisného
- vstupný vek 36 – 45 rokov
5,00.- eur
- vstupný vek 46 – 55 rokov
10,00.- eur
Členstvo vzniká podaním riadne
vyplnenej a podpísanej členskej
prihlášky.
Výplata pohrebnej podpory:

- 0 – 1 rok členstva bez nároku
na podporu
- 1 - 5 rokov členstva 100,00.eur
- 5 – 10 rokov členstva 150,00.eur
- 10 - 15 rokov členstva 200,00.eur
- nad 15 rokov členstva 285,00.eur
Členský príspevok:
Výšku ročného členského príspevku stanovuje Ústredie PPZ
podľa finančného stavu združenia.
Pre rok 2011 je stanovená výška príspevku 10,00.- eur ročne pre
všetkých členov PPZ.
Členské príspevky sa platia naraz
za celý kalendárny rok, najneskôr
do 30. júna.

eur
- nad 5 rokov členstva 285,00.eur
Členstvo zaniká úmrtím člena,
alebo vylúčením člena pre jeho
nezáujem o členstvo. Pokiaľ člen
nemá vyplatené členské príspevky
do konca júna príslušného kalendárneho roka, pobočka mu zašle
písomnú upomienku. Ak na ňu
člen nezareaguje a neuhradí si členský príspevok v termíne určenom
pobočkou – najdlhšie do konca príslušného kalendárneho roka, vylúči
sa z členstva. O vylúčení bude člen
písomne informovaný.
Odhlásení a vylúčení členovia
nemajú nárok na vyplatenie zaplateného zápisného a členských príspevkov.

Členovia, ktorí vstúpili do PPZ do
30.11.2010, majú nárok na pohrebnú podporu nasledovne:

Členské prihlášky si môžete vyžiadať od členov výboru a u členov
výboru môžete aj uhrádzaťčlenské
príspevky.

- do 1 roku členstva bez nároku
na podporu
- do 5 rokov členstva 100,00.-

Želám Vám dlhé členstvo v našom
združení.
Oľga Chladná, tajomníčka pobočky

22. decembra 2010
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Štefanský koncert: Diabolské husle J. Berkyho Mrenicu ml. a M.Červienka
Pre všetkých tých, ktorí chystajú pekný vianočný darček pre svojich blízkych, máme jeden tip. Počas druhého sviatku vianočného
(26.12. 2010) vystúpi v štiavnickom kultúrnom centre na ďalšom Štefanskom koncerte Ján Berky Mrenica ml. so svojím orchestrom
Diabolské husle a hosťom - akordeonistom Michalom Červienkom. Pripravia pre vás skvelú, viac ako 70 minútovú smršť skvelých
melódií, vynikajúce individuálne výkony a prirodzenú radosť z hudby, ktorá osloví všetkých fanúšikov dobrej muziky. Nenechajte si
preto ujsť túto príležitosť a zakúpte si lístky, ktoré budú v predpredajovej cene 8,5 € k dispozícii v Informačnom centre na Námestí sv.
Trojice od začiatku decembra.
Predpredaj lístkov v IC B. Štiavnica, prípadne na tel.č.: 045 6949653
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

10

KULTÚRA

22. decembra 2010

Dňa 14.12.2010 sa v reštaurácii
Gallery na Trojičnom námestí
uskutočnilo vyhodnotenie
16. ročníka literárnej súťaže z
vlastnej tvorby Inšpirácie spod
Sitna. Porota mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi 117 literárnych diel a dielok, a oceniť tie
najlepšie. Potešila najmä veľká
účasť začínajúcich autorov(42),
ktorí do súťaže poslali svoje
práce z celého Slovenska. A tu
sú mená ocenených v jednotlivých kategóriách.
ZŠ –poézia:1.Lenka Cocúľová,
2.David Nemčok, 3.Filip Farkaš
ZŠ- próza: 1.Agnesa Káčerová,
2.Vladimára Zupková a Kristína
Frančáková,3.Natália Dobrovičová
SŠ a VŠ - poézia: 1.a 2.miesto po-

rota neudelila 3.Monika Nagyová
SŠ a VŠ- próza: 1.Daniel Mališ,
2.Michaela Urminská, 3.Žofia Varényiová
Dospelí- poézia: 1.Gabriela Grznárová 2. Katarína Kissová a Janka
Bernáthová, 3.Alica Gajanová a Daniela Sokolovičová
Dospelí – próza:1. Veronika
Inglotová, 2. Jozef Páleník, 3. Jozef
Kottra
Organizátorom súťaže bola Živena- spolok slovenských žien v
spolupráci s Mestskou knižnicou.
Jednotlivé práce prevzala a roztriedila predsedníčka Živeny p. Jolana
Šamová.
Neľahkú úlohu múdrej, prísnej a
spravodlivej poroty na seba prevzali PhDr. Nora Bujnová, CSc.,Mgr.
Renáta Taligová, Mgr.Oľga Mo-

Foto: J. Bernáthová

Inšpirácie spod Sitna - vyhodnotenie

Dekorovanie víťaza Daniela Mališa
ravčíková a p.Viera Luptáková. Na
ocenených autorov čakali hodnotné
ceny od p. Blaškovej a firmy Svetro a chutné pohostenie od majiteľa

Reštaurácie Gallery p. Ľubomíra
Baráka. Srdečne ďakujeme.
Janka Bernáthová

Najúspešnejšia kniha pána Bártu
Najúspešnejšou knihou o
Banskej Štiavnici je dielo fotografa a publicistu Vladimíra
Bártu – Banská Štiavnica Ako
sme tu žili.

Ahoj Alo !

Hoci od prezentácie publikácie,
plnej spomienok na život ľudí v
tomto meste, doplnených dobovými fotografiami, neuplynul ani
mesiac, autor dostáva na svoje dielo veľa ohlasov najmä od rodákov
roztrúsených po celom Slovensku.
Niektoré z nich citujeme.
Vážený pán Barta,
Som stará Štiavničanka, žijúca
už dlhé roky v Bratislave. Chodievam pravidelne domov k nasej
mame. Keď som bola pred tromi
týždňami doma, dostala sa mi do
rúk Vaša kniha "Banská Štiavnica
Ako sme tu žili".
Kniha ma doslova očarila. Neviete si predstaviť, aké to bolo
úžasné listovať v nej, pozerať fotografie, na ktorých som poznávala mnoho známych tvárí. Vašu
mamičku pani Somogyiovú, ktorá
mne a mojim sestrám ušila krásne bundičky, Lacka Csefalfaya, p.
Kováčika, riaditeľa Mojžisa, nášho
Jožka Osvalda a mnohých, mnohých ďalších.
A tie krásne príbehy a spomien-

ky tak skvele napísané.
Mojej mamke, ktorá už dobre
nevidí, som knihu celú prečítala.
Obe sme boli nadšené. Už ju má
skoro každý člen nasej rodiny.
Som presvedčená, že ste nielen
nám, ale všetkým verným Štiavničanom urobili veľkú radosť.
Vďaka Vám za nádherné chvíle
strávené s touto úžasnou knihou.
Je to ako keď sa vrátite domov a je
Vám tam dobre.

obdržal som pred nedávnom
Tvoju publikáciu „ Banská Štiavnica - ako sme tu žili“. S chuťou
som si ju napred prelistoval a potom hneď prečítal a možem Ti napísať, že si mi urobil veľkú radosť.
Nie iba preto, že je v nej na niekoľkých miestach zmienka o našej
rodine, ale hlavne preto, že je to
podľa mňa prekrásna - osobne
ladená - kniha o našom rodisku
a o jednom z najkrajších miest na
svete.
Som presvedčený, že sa Ti to s
pomocou ďalších spolupracovníkov podarilo a že kniha by určite
nemala chýbať v domácnosti každého Štiavničana, ale aj ďalších
ľudí, ktorí do Štiavnice niekedy
prišli a páčilo sa im tam.
Ja som knihu čítal a na fotografie pozeral ako jeden z účastníkov
deja, takže mám k tomu všetkému
hlboký citový vzťah. Tí, ktorí Teba
osobne nepoznajú a sú hlavne
mladší, knihu privítajú ako pútavo napísaný dokument o živote v
Štiavnici pred pár desaťročiami.

Helena Arztová - Schoučíková.

Dobrý deň,
posielame Vám Tlačovú správu – ohlasy Štiavničanov žijúcich
mimo mesta, ktoré sme dostali na
knihu Banská Štiavnica – Ako sme
tu žili.

MUDr. Slavo Kartusek
České Budějovice

Hana Buzalková
Bratislava

Dovoľte mi aby som sa Vám
poďakovala za nesmierny zážitok.
Dnes, pri návšteve mojej drahej
mamičky a mojej sestričky, som
dostala krásny darček - Vašu knihu Banská Štiavnica - ako sme tu
žili. Nesmierne ma potešila. Je to
za srdce chytajúce dielko. Milujem
toto mesto i keď už skoro 30 rokov
bývam o niekoľko kilometrov ďalej. Táto kniha ma však vrátila nielen domov, ale aj do čias mladosti. Som najmladšia sestra Alicky
Schoučíkovej. Možno Vám to niečo hovorí. Pri prezeraní knihy sme
so sestrou veľa spomínali. Niektoré
veci idú mimo mňa, je medzi nami
14 ročný vekový rozdiel, ale veľa
fotiek mi pripomenulo detstvo.
Teda, posielam Vám veľké ĎAKUJEM za túto prekrásnu knihu.
S pozdravom

Ďakujeme za uverejnenie
S pozdravom

Vážený pán Bárta !
M.Hláčiková
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Odišiel z našich hráčskych radov...
Vo veku nedožitých 77 rokov
opustil rady šachistov bývalý
dlhoročný člen KVŠ, hráč a
organizačný pracovník oddielu Slovan Nová Baňa, PhDr.
Pavol Hrčka. Za šachovnicami,
aj mimo nich, nám bude jeho
pozitívne naladená osobnosť
chýbať. Česť jeho pamiatke.

ŠK Podpoľanie Hriňová - ŠK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ŠK Garde CVČ Detva
Magnezit Jelšava B
Podpoľanie Hriňová
CVČ B. Bystrica B
ŠK Vinica
Slávia TU Zvolen B
ŠO Podbrezová
ŠK Orlová Pohorelá
B. Štiavnica
ŠK Čebovce
Slovan Nová Baňa
Balassgyarmati Kabel

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

1
1
2
1
0
2
2
2
1
1
1
0

0
0
0
1
2
1
1
1
2
2
2
4

10
10
8
7
6
5
5
5
4
4
1
0

23,5
19,5
19,0
14,5
20,0
17,5
16,0
15,5
16,5
16,0
8,0
6,0

Aj z tohto dôvodu (okrem toho
pre zlé počasie) družstvo Slovana
Nová Baňa do Vinice nevycestovalo a stretnutie 4.kola ŠK Vinica
– Slovan Nová Baňa sa neodohralo. K dohode o náhradnom termíne zápasu z titulu požiadavky ŠK
Vinica kompenzácie vzniknutých
nákladov nedošlo a družstvo Slovan Nová Baňa prehralo stretnutie
kontumačne 8:0.
Banská Štiavnica uhrala cennú
remízu vo Zvolene.

Čebovce 4:4
ŠK Garde CVČ Detva - Veža
CVČ Banská Bystrica B 7:1
Magnezit Jelšava B - Balassgyarmati Kabel 6,5:1,5
Opevnenie na 2. mieste
V poslednom tohtoročnom kole

TJ Slávia TU Zvolen B - Opevnenie
Banská Štiavnica 4:4
Za Banskú Štiavnicu vyhrali
Chlpík, Hipszki a Koleda, remizovali Toth a Píš

4. ligy v šachu sa viac darilo Banskej Štiavnici, ktorá prekvapivo
vyhrala vo Zvolene a dostala sa tak
na druhé miesto v tabuľke. Kremnica podľahla vedúcemu Fiľakovu
a je stále bez bodu.

ŠK Vinica - Slovan N. Baňa 8:0
ŠK Orlová Pohorelá - ŠO Podbrezová 4:4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FTC Fiľakovo B
Banská Štiavnica
Balassgyarmati Kabel B
ŠK Bučina Zvolen
Junior Banská Bystrica C
Modrý Kameň
ŠK Podpoľanie Stožok
Hrnčiarske Zalužany
ML Kremnica

4
4
4
4
3
4
3
3
3

4
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
1
1
2
1
3
2
2
3

12
9
7
6
4
3
3
3
0

20,5
18,5
17,5
16,0
12,0
14,0
11,5
8,5
9,5

ŠK Bučina Zvolen - Opevnenie
Banská Štiavnica 3:5

Za hostí vyhrali Kuchyňa, Jancsy, Majsniar a Cibuľa, remizovali
Hipszki a Koleda
FCT Fiľakovo B – Mestské lesy
Kremnica 3:5
Za domácich vyhrali M. Kraml
a I. Kraml, remizovali Cigánek a
Karaska
Modrý Kameň - ŠK Podpoľanie
Stožok 3,5:4,5
TH Junior Banská Bystrica C Balassgyarmati Kabel B 4:4
V 5. kole 5. ligy sa banskoštiavnické derby skončilo nerozhodne.
Banská Štiavnica Klopačka - - Banská Štiavnica Južný Val 2:2
Rendla – Zicho 1:0, Bosák – Cibuľa 0:1, Neimeyer – Kaškötö 0:1,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MŠK Elithaus Šahy
TJ Slovan Želiezovce B
O.B. Štiavnica - Klopačka
ŠK Jur nad Hronom
ŠK Čata
ŠK Termál Podhájska B
ŠK Horné Túrovce
O.B. Štiavnica - Južný Val
TJ Slovan Želiezovce C
ŠK Levice E
ŠK Levice D

4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

0
0
2
1
1
0
0
2
2
0
0

0
2
0
2
2
2
2
1
2
4
4

12
9
8
7
7
6
6
5
5
3
3

12,0
13,5
9,5
11,0
10,0
8,5
6,5
7,5
7,0
6,5
5,0

Majsniar – Celder 1:0
ŠK TJ Slovan Želiezovce B - ŠK
TJ Slovan Želiezovce C 4:0
ŠK Čata - ŠK Jur nad Hronom

2:2
MŠK Elithaus Šahy - ŠK Horné
Túrovce 3:1
ŠK Levice D - ŠK Levice E 1:3
7,5
V sobotu 18. decembra 2010 sa
vo Zvolene konal 8. ročník vianočného Open turnaja, za účasti
66 šachistov.
Víťazom sa stal GM Tomáš Likavský (ŠK Prievidza), vďaka lepšiemu pomocnému hodnoteniu,
keď získal 7 bodov, rovnako ako
druhý R. Lukáč (Lokomotiva Trnava), tretí A. Marko (Imax Partizánske) a štvrtý Ž. Banduka (ŠK
Podpoľanie).
Umiestnenie našich šachistov:
14. R. Toma (Žiar nad Hronom), 16. M. Kamody (Žarnovica), 19. J. Budinský (Slovan Nová
Baňa), 20. M. Kraml (ML Kremnica), 21. R. Jareš (Slovan Nová
Baňa), 27. S. Kuchyňa (Opevnenie
B. Štiavnica), 39. S. Skarba, 47. E.
Budinský, 48. M. Budinský (všetci
Slovan Nová Baňa) , 66. M. Hric
(Kremnica).

S. Kuchyňa

Zhodnotenie po jesennej časti súťažného ročníka 2010/ 2011
Mládežnícke kategórie :
v novom súťažnom ročníku sa
odchodom silnejších žiackych
ročníkov prejavil aj vo výkonoch
starších žiakov, ktorí ako jediní
sú aj tabuľkovo hodnotení. V III.
Lige skupiny Juh sú po jesennej
časti na 9. mieste, kde však nejde
ani tak o umiestnenie, ako o hru.
Je však predpoklad, že títo chlapci budú hrať spolu ešte ďalší rok a
pri lepšom trénovaní sa môže ich
hra zlepšovať. U mladších žiakov
a prípravky je veľký predpoklad,
že chlapci znova nadviažu na svojich predchodcov v mládežníckych
kategóriách a budú dobrou zásobárňou pre dorast a dospelých.
Táto výkonnosť u žiakov sa bude
zvyšovať aj tým, že v spolupráci
so ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku
Drieňová vznikla trieda so zvýšeným počtom športových hodín,
a tak je umožnené rozvíjať väčšiu
trénovanosť týchto chlapcov. V

mužstve dorastu tiež prišlo k zmenám, kde najväčší problém nastal s
postom trénera, a samozrejme, aj
prístupom niektorých hráčov. Tiež
sa nám neporadilo udržať hráčov, ktorí prechádzali zo žiackej
kategórie do dorasteneckej, kde
niektorí úplne prestali hrať futbal.
Mužstvo dorastu je po jesennej
časti na zostupovej 13. priečke. V
zimnej príprave budeme musieť
vynaložiť veľké úsilie, aby sme súťaž zachránili.
Mužstvá dospelých :
V najnižšej okresnej súťaži je
naše mužstvo na 4. priečke. V tejto súťaži nám však nejde ani tak
o umiestnenie, ale o to, aby sa v
tomto mužstve mohli pripravovať
hráči, ktorí dostávajú menej šancí
v A- mužstve. Mrzia ma hlavne
prehry v Ostrom Grúni a Prenčove, kde sme boli lepším mužstvom
a nebyť týchto prehier pohľad na

tabuľku mohol byť ešte krajší.
A- mužstvo dospelých figuruje
po jesennej časti na 8. mieste. Toto
umiestnenie odzrkadľuje trénovanosť a nestabilitu hráčskeho kádra,
čo však pri troche šťastia mohlo byť
vyššie. Nesmieme však zabúdať,
že v štatistických ukazovateľoch
máme mínus dva body. Chlapcov
však treba pochváliť sa disciplínu,
pretože v jesennej časti nebol vylúčený ani jeden hráč nášho mužstva. Za jesennú časť sme kopali 3
pokutové kopy, ktoré sme premenili a proti nám boli kopané dve
penalty, z čoho jedna neúspešná.
Priemer vstrelených gólov na zápas
je 1,61 a priemer inkasovaných je
1,92. Samozrejme, naša hra je založená na góloch Kminiaka, ktorí po
jesennej časti IV. Ligy juh je na 3.
mieste s 11 strelenými gólmi. Priebežné 8. miesto dáva dobré predpoklady na udržanie sa v súťaži,
čo bolo predsezónnym cieľom. K

dosiahnutiu tohto cieľa však treba
kvalitnú zimnú prípravu a finančné zabezpečenie klubu, ktoré nie je
na požadovanej úrovni. Najbližšie
týždne ukážu, kam bude nasmerovaný futbal v Banskej Štiavnici
vzhľadom na nie priaznivú finančnú situáciu klubu, ktorú však
bližšie vysvetlím po novom roku.
Keďže sa blíži koniec roka, chcel by
som zapriať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, divákom,
ako aj sponzorom príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roka.
Keďže skončilo volebné obdobie, chcem sa poďakovať doterajšiemu vedeniu mesta na čele s
pánom Balžankom a odchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu za
podporu rozvoja futbalu v Banskej
Štiavnici.
Lubomír Barák,
predseda FK Sitno
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INZERCIA

22. decembra 2010
Inzercia
 Od 1.3.2011 hľadám prácu vodiča
osob. automobilu s možnosťou parkovania vo vlastnej garáži, tel.č.: 0910
933 916
 Ponúkam 6 km od Banskej Štiavnice 5 árov oploteného pozemku + na

ňom murované základy nízkoenergetického domu 12x16m, zasadené do
terénu + základy sú zhora ohraničené
120 cm vysokou atikou + v podzemí
je už 100 m3 vybetónovaného krytého zásobníka teplej vody. Je možnosť
prikúpiť výmeru pozemku. Tel: 02 54
775 158, 0907 087 983.

Predaj jabĺk z ovocného sadu
Svätý Anton, cena 0.60,-EUR
Akcia: nad 100 kg - 20% zľava
Každú sobotu: 8.00-12.00 hod.
Predajné miesto: Zigmund šachta,
klimatizovaná hala na uskladnenie (
oproti zámočníctvu Ruckschloss ),Jablká
hlavne na zimné uskladnenie, Tel.č.: 0907
800 700, 0905 554 433,

Kammerhofská 2 B. Štiavnica
Tel.č.: 045 692 13 27
Najširší sortiment -to najlepšie z elektroniky, PC a domácich spotrebičov
Nákupy na splátky bez navýšenia ceny
AKCIE: - k TV a LCD stolík zdarma
- k hifi veži discman zdarma
- k DVD prehrávačom filmy zdarma
- k notebookom, fotoaprátom, MP3
prehrávačom a mobilom puzdro zdarma
- nákup nad 90€ vianočná sada zdarma
a mnohé iné ZĽAVY až do 50%
+ dovoz aj odvoz starých výrobkov TV,
chladničiek, pračiek a podobne zdarma
+ servis elektroniky
Denne nový tovar a stále nižšie ceny
Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás,
doneste aktuálnu ponuku a k výrobku
P si vyberiete darčekový bonus v cene
dvojnásobku rozdielu

Kupón Prospect
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