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InzercIa

Novoročné stretnutie 
so samosprávou mesta

Rent-A-Car

18. decembra 2013 sa v kine 
Akademik konala udalosť, 
ktorá sa iste zapíše do histórie 
kinárstva v našom regióne.

 Primátorka mesta Nadežda Babia-
ková a riaditeľ Audiovizuálneho fon-
du Martin Šmatlák roztrhnutím prvej 

vstupenky otvorili vynovené a zdigi-
talizované kino Akademik, ktoré od 
tohto dátumu začalo prinášať Štiavni-
čanom úplné filmové novinky na slo-
venskom trhu. Vo svojich príhovoroch 
obaja spomínaní predstavitelia vy-
zdvihli význam kina pre život komu-
nity a jeho nevyhnutné zachovanie v 

lokalite, akou je Banská Štiavnica. 
Významným momentom celého 

otvorenia bolo oznámenie o začínajú-
cej spolupráci medzi Mestom Banská 
Štiavnica a jeho kinom Akademik a 
spoločnosťou TESCO, ktorá prostred-
níctvom svojej nadácie z rúk Petra 
Sklenářa venovala kinu 1 000 €. 

V utorok 14.januára 2014 
popoludní sa konalo v hoteli 
Grand – Matej tradičné 
novoročné stretnutie so 
samosprávou mesta Banská 
Štiavnica. 

Pozvanie primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej prijali predsta-
vitelia mestských podnikov, závodov 
a firiem, organizácií, inštitúcií, poli-
tických strán a hnutí pôsobiacich v 
Banskej Štiavnici ako i starostovia 
okolitých obcí. Medzi prítomnými 
nechýbal zástupca primátorky JUDr. 
Dušan Lukačko, prednostka MsÚ Ing. 
Ivana Ondrejmišková a poslanec MsZ 
a bývalý poslanec VÚC Banskobystric-
kého samosprávneho kraja Ing. Ma-
rian Zimmermann, ktorého v tejto 
funkcii vystriedala primátorka nášho 

mesta. Na stretnutí primátorka mesta 
zbilancovala prácu samosprávy mes-
ta Banská Štiavnica za uplynulý rok 
2013 a predstavila plány a perspektí-
vy v roku 2014 (novoročný príhovor 
primátorky mesta prinesieme v budú-

com čísle ŠN).  Po tomto príhovore na-
sledoval prípitok a malé občerstvenie, 
pri ktorom všetci prítomní pozvaní 
hostia navzájom v družnej debate bi-
lancovali predchádzajúci rok 2013.

Michal Kríž

Predstavitelia samosprávy mesta foto Michal Kríž

Vynovené kino zažilo úspešný štart

Oznam 
Spoločnosť SimKor, s.r.o., Banská 
Štiavnica a Mestský úrad Banská 
Štiavnica oznamujú záujemcom o 
prenájom bytu v novo rekonštru-
ovaných bytoch na Ul. budova-
teľská 14 (časť Povrazník), že ve-
rejná obhliadka bytov bude dňa 
22.1.2014 (v stredu) od 13.00 do 
16.00 hod.  MsÚ

Deň otvorených 
dverí 
Základná škola Jozefa Horáka
Ul. P. Dobšinského 17, Banská 
Štiavnica pozýva budúcich prvá-
kov a ich rodičov na Deň otvore-
ných dverí, ktorý sa bude konať 
dňa 21.01.2014 od 07:45 hod. do 
10:30 hod. v budove pre I. stupeň 
základnej školy.  
Čo čaká budúcich prvákov: mož-
nosť účasti na vyučovacích hodi-
nách, prehliadka školy a ... zod-
povieme na všetky vaše zvedavé 
otázky...
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z programu
primátorky

13. 1.

Heslá dňa

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. pre obdobie platnosti grafikonu vla-
kovej dopravy 2013 -2014 v spolupráci s MsÚ Banská Štiavnica pristúpi-
la k úprave cestovného poriadku a vytvorila viacej prípojov a možností na 
cestovanie z a do Banskej Štiavnice do a zo všetkých smerov a to z Bratisla-
vy, Žiliny a Košíc.

Nový cestovný poriadok 
na trati Banská Šiavnica - Hronská Dúbrava
s prípojmi vo Zvolene na diaľkovú dopravu

Vinš novoročný 
pre rok 2014
Nech sa nám v ňom dobre darí,
nemizne úsmev na tvári,
z rúk a nôh nemizne vláda
a každá nech ostane stále len mladá.

Nikto nech v ňom sa nenudí,
úrady sú len pre ľudí,
v obchodoch je to tovar lacný
a nikto nech nie je lačný.

Silou nech naplnia sa žily,
aby sme len v zdraví žili.
Zlo v zárodku nech sa dusí
a ľahko nech nám je na duši.

Ľudia nech si nájdu prácu
a za ňu berú poctivú len plácu.
Deti nech stále menej plačú,
radosťou z dobra veselo si skáču.

V školách nech študenti sa tešia,
úspešne všetky úlohy riešia.
Nech mladí zbavujú nás smetí
a rodia len samé zdravé deti.

Dôchodcov obchádza finančný 
schodok
a štát spravodlivo zvýši dôchodok.
Nech prežijeme len šťastné hodiny
a nech pevné zostanú naše rodiny.

Dobrú úrodu nech dá každá 
záhrada
a stále váži si sused suseda.
Život nech prináša aj nové témy
a slúžia nám obchodné systémy.

Krikľúň každý nech radšej čuší,
by dobré správy čuli len naše uši.
Poštár dobré správy nech len 
prinesie
a nikdy nezradí nás zlé počasie.

Nech je pokoj a mier v celom svete
a neprestanú fungovať: 
vodovodné, plynové, telefónne 
a elektrické siete.
      
Nech málo odpadom plnia sa 
smetiarske korby 
a úspešne zvládneme všetky tie 
voľby.
Nech nikto neskončí na ulici 
a všetci sa len dobre máme
v tej našej starej a dobrej Štiavnici!

Ján Petrík

Vážená pani primátorka, touto 
cestou si Vám dovoľujem úprimne 
poďakovať za ochotu, ústretovosť, 
úspešnú spoluprácu a profesionál-
ny prístup Vašich pracovníkov pri 
zabezpečení podujatia odovzdáva-
nie „Vyznamenaní ministra škol-
stva, vedy výskumu a športu SR za 
mimoriadny prínos v oblasti vedy 
a techniky – Ceny Samuela Miko-
víniho“.
Aj Vašou zásluhou sa slovenská 

veda a jeden z jej velikánov opäť 

zviditeľni-
li, a preto 
si ceníme 
Vašu pria-
zeň a pod-
poru a te-
šíme sa na 
vzájomnú 
spoluprá-
cu v bu-
dúcnosti.

Dušan Čaplovič, minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR

Poďakovanie ministra
 školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Príprava podkladov na rokovanie  �
MsR a MsZ. 
Príprava rozpočtu Mesta Banská  �
Štiavnica.  
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.   
14. 1.
Redakčná rada VIO TV.  �
Pracovné stretnutie so zástupca- �
mi OZ Maximilián Hell.
Uskutočnilo sa Novoročné stret- �
nutie samosprávy mesta Banská 
Štiavnica s predstaviteľmi orga-
nizácií, inštitúcií a firiem pôso-
biacich v Banskej Štiavnici.   
15. 1.
Pracovné rokovanie zástupcov  �
Mesta Banská Štiavnica, Bytovej 
správy, s.r.o. a spoločnosti Sim-
kor, s.r.o. k odovzdaniu bytov na 
Povrazníku. 
Riešenie problematiky zdravot- �
níctva.   
16. 1.
Pracovné stretnutie k projektom. �
Zasadnutie Výboru pre otázky  �
zamestnanosti.  
17. 1.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 
Účasť na mimoriadnom zasad- �
nutí Zastupiteľstva BBSK, ktoré 
sa uskutoční v Jelšave. 

Andrea Benediktyová

Utorkové 
popoludnie 
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok Vás pozýva na „Utor-
kové popoludnie“ baníckeho spol-
ku, ktoré sa uskutoční v utorok 
21. januára 2014 o 15,00 hod. v 
Slovenskom banskom múzeu (bý-
valá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej 
Štiavnici.
Program: Premietnutie filmu „Že-
lezná cesta“ z roku 1949, ktorý re-
žíroval štiavnický rodák Vladimír 
Bahna (1914-1977). Obsahom 
filmu je budovanie Trate mláde-
že z Hronskej Dúbravy do Banskej 
Štiavnice v rokoch 1948-1949. 

Richard Kaňa

„Radostné vianočné sviatky nech 
sa nevracajú spiatky. Veď sme sa 
dosť narobili a celkom sa vytrovi-
li.“ Ján Petrík
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To však nie je všetko, ďalšia veľ-
ká spolupráca sa ešte pripravuje a 
budeme o nej čitateľov Štiavnic-
kých novín informovať.

Po príhovoroch a otvorení na-
sledovalo premietanie filmu Pet-
ra Ivašku, spracovaného na zá-
klade scenára Jána Nováka. Film 
približuje význam zápisu Banskej 
Štiavnice do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO a vznikol pri 
príležitosti 20. výročia tejto uda-
losti. Následne si pozvaní hostia 
vychutnali slovenskú predpremié-

ru skvelej komédie Frajeri vo Ve-
gas.

Samotné vynovené kino zača-
lo svoju prevádzku pre verejnosť 
19.12., rovnako predstavením Fra-
jeri vo Vegas. Nasledovali ďalšie 
úspešné tituly: Hobbit: Smaugo-
va pustatina, Ľadové kráľovstvo, 
Kandidát, či Hry o život: Skúš-
ka ohňom. Za necelý mesiac nav-
štívilo predstavenia v kine viac ako 
1000 návštevníkov, čo je na miest-
ne pomery výnimočné číslo.

Naša vďaka za to, že kino Aka-

demik dostalo druhú šancu pat-
rí vedeniu mesta na čele s primá-
torkou Nadeždou Babiakovou; 
poslancom Mestského zastupiteľ-
stva, ktorí projekt podporili; Au-
diovizuálnemu fondu na čele s ria-
diteľom Martinom Šmatlákom, 
priateľom zo semináru 4 živly; To-
mášovi Sokolovi zo spoločnosti Ki-
noservis, ktorá digitalizáciu reali-
zovala;  Ivete Chovanovej a rodine 
Píšovej za skvelú a expresnú reali-
záciu úprav vstupných priestorov; 
partnerom, ktorí vstúpili do spo-

lupráce s kinom; Petrovi Trilcovi a 
spoločnosti TESCO; všetkým kole-
gom a priateľom, ktorí akokoľvek 
prispeli k tomu, že sa dobré dielo 
podarilo.

Kino ale nespí na vavrínoch a 
pripravuje ďalšie skvelé tituly. V 
mesiaci január okrem iného uvidí-
te dva filmy ocenené Zlatými Gló-
busmi (Špinavý trik a Vlk z Wall 
street), či český kasový trhák Ka-
meňák 4. Podrobný program kina 
nájdete na kino.banskastiavnica.
sk. Rastislav Marko

Vynovené kino zažilo úspešný štart
•1.str.

V roku 2006 vyšla obsiahla 
publikácia Osobnosti Banskej 
Štiavnice, ktorú pripravili Ing. 
Marián Lichner, CSc., vtedajší 
primátor nášho mesta, s 
kolektívom ďalších autorov.

 Publikácia, v ktorej boli mnohé 
významné osobnosti z dávnej i ne-
dávnej minulosti nášho mesta, bola 
čoskoro po vyjdení rozpredaná a na-
vyše Ing. Marián Lichner, CSc. s ko-
lektívom svojich spolupracovníkov 
už nestihol vydať druhý diel tejto 
publikácie. Vzhľadom na túto sku-

točnosť, som sa rozhodla, aby naše 
mesto s finančnou dotáciou Minis-
terstva kultúry SR, vydalo v tomto 
roku inovované pokračovanie tej-
to publikácie v nasledovnej podobe. 
Publikácia bude mať názov Preslá-
vili Banskú Štiavnicu. V I. kapitole 
Historické osobnosti Banskej Štiav-
nice bude register všetkých osob-
ností, ktoré boli uverejnené v pub-
likácii Osobnosti Banskej Štiavnice 
so základnými biografickými údaj-
mi. Kapitola bude obsahovať taktiež 
podrobné profily ďalších osobností, 
ktoré doteraz neboli spracované, aj 

s ich fotografiami. II. kapitola bude 
mať názov  Svetoznámi Európania 
o Banskej Štiavnici. Tu budú zve-
rejnené všetky svedectvá od naj-
významnejších európskych a sve-
tových osobností od stredoveku až 
po súčasnosť. III. kapitola bude mať 
názov Banská Štiavnica v povedomí 
významných osobností Slovenska. 
Dostanú tu priestor čestní občania 
nášho mesta a tie významné osob-
nosti Slovenska, ktoré sa tu narodili 
alebo žili, resp. pracovali a ešte stále 
v našom meste žijú a pracujú. Práca 
na príprave publikácie je už rozbeh-

nutá, pripravuje ju erudovaný au-
torský kolektív, avšak obraciam sa 
s touto výzvou aj na všetkých čita-
teľov Štiavnických novín o spoluú-
časť na príprave budúcej publikácie. 
Budem očakávať od vás vaše návr-
hy najneskôr do 25. 1. 2014, ktorá 
osobnosť by určite mala byť v pub-
likácii, mimo tých, ktoré už boli 
spracované v publikácii Osobnos-
ti Banskej Štiavnice. Ďakujem za 
vaše porozumenie a prípadnú spo-
luúčasť.

Mgr. Nadežda Babiaková,
 primátorka mesta

Výzva k spoluúčasti na príprave 
publikácie Preslávili Banskú Štiavnicu

Vaša Excelencia!

V týchto dňoch, keď si slovenská ve-
rejnosť, ako aj blízke i vzdialené za-
hraničie pripomínajú  spolu s Vami 
Vaše vzácne životné jubileum, do-
voľte mi, aby som k tým najúprim-

nejším vinšom  sa pripojila aj ja, 
vďační Štiavničania, ako aj obyvate-
lia nášho okresu. 
V análoch nášho mesta sú zlatými 
písmenami zaznamenané Vaše ši-
rokospektrálne aktivity v prospech 
ďalšieho rozvoja a zviditeľňovania 
nášho mesta i okresu. Nezabúdame 
na to, že ste nám už ako predseda 
SNR venovali mimoriadnu pozor-
nosť. Viackrát ste prijali už v prvých 
týždňoch Vašej funkcie predstavite-
ľov nášho mesta a v rovnako hek-
tickom období ste prišli dokonca 
23.1.1990 do Banskej Štiavnice me-
dzi našich spoluobčanov, aby sme 
sa spoločne zamysleli nad jeho ďal-
šou budúcnosťou. 
Výsledky Vášho hlbokého záujmu 
o naše mesto i celý región nedali 
na seba dlho čakať a už 12.3.1990 

Výbor SNR pre kultúru a výcho-
vu poveril Ministerstvo kultúry za-
bezpečiť spracovanie príslušných 
podkladov na zaradenie historic-
kého mesta Banská Štiavnica a 
technických pamiatok v jeho oko-
lí do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO.  V konečnom dôsledku k 
tomu došlo v kolumbijskej Cartage-
ne v decembri 1993. 
Našli sme u Vás nielen vždy potreb-
né porozumenie, ale aj konkrétnu 
pomoc a podporu, či ste už boli vo 
funkcii predsedu SNR a neskôr vo 
funkcii prezidenta SR. Nezabudli 
sme na to a banskoštiavnická mest-
ská samospráva Vám z hlbokej a 
úprimnej vďačnosti udelila čestné 
občianstvo Banskej Štiavnice. Už 
teraz sme premysleli ďalšiu poctu 
pre Vás. V obsiahlej, reprezentačnej 

publikácii Preslávili Banskú Štiavni-
cu, ktorú chceme vydať už v tom-
to roku, bude mať miesto nielen 
Váš profesijný profil, ale aj Vaše slo-
vá vyznania k nášmu jedinečnému 
historickému mestu. V tomto sme-
re sa ešte na Vás obrátime osobit-
ným listom.
Vaša Excelencia, prajem Vám z 
úprimného srdca v mene mojom, 
mestskej samosprávy, vďačných 
Štiavničanov, i obyvateľov nášho 
okresu do ďalších rokov čo naj-
pevnejšie zdravie, radosť z každé-
ho prežitého dňa, rodinnú pohodu, 
trvalú úctu u všetkých obyvateľov 
našej vlasti, ako aj veľa tvorivých a 
pracovných úspechov.
V trvalej úcte

Mgr. Nadežda Babiaková,
 primátorka mesta

Životné jubileum Rudolfa Schustera



4 číslo 1 • 16. január 2014
sn@banskastiavnica.skaktualIty

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

Vzdelávanie 
seniorov

Taxislužby pozor – ponukové konanie
Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje

ponukové konanie v zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia Mes-
ta Banská Štiavnica č. 10/2013 o 
výkone taxislužby na území mesta 
Banská Štiavnica na :
- vyhradené parkovacie miesta ur-
čené na výkon taxislužby na miest-
nych komunikáciách,  prípadne  
iných  verejných   priestranstvách  
vo  vlastníctve  Mesta Banská Štiav-
nica
1.Predmetom ponukového konania 
je výber najvyššej cenovej  ponuky  
na prenájom vyhradených parkova-
cích miest určených na výkon taxis-
lužby na miestnych komunikáciách, 
prípadne iných verejných priestran-
stvách vo vlastníctve Mesta Banská 
Štiavnica. Celkový počet ponúka-
ných parkovacích miest je 22. Výška 
minimálneho nájomného za užíva-
nie jedného vyhradeného parkova-
cieho miesta na jeden kalendárny 
rok je v sume 550,-€.
2. Uchádzač ponukového konania 
doručí žiadosť v uzatvorenej obálke 
s výrazným označením príslušné-

ho ponukového konania s výzvou 
„NEOTVÁRAŤ - PONUKA CENY 
NA PRENÁJOM VYHRADENÉ-
HO PARKOVACIEHO MIESTA PRE 
VÝKON TAXISLUŽBY V MESTE 
BANSKÁ ŠTIAVNICA“. Žiadosť je 
možné podať osobne na podateľni 
Mestského úradu v Banskej Štiav-
nici, Radničné  námestie č. 1, 969 
24 Banská Štiavnica, alebo poštou 
na uvedenú adresu a doručiť najne-
skôr do 12.00 hod. v posledný deň 
lehoty určenej na podávanie žiados-
tí. Na žiadosti sa vyznačí deň a ho-
dina doručenia. Uchádzač ponuko-
vého konania je oprávnený žiadosť 
meniť alebo doplniť najneskôr do 
uplynutia lehoty určenej na podá-
vanie žiadostí.
3.   Časový plán ponukového kona-

nia:
a/ Vyhlásenie ponukového konania 
: 15.1.2014
b/ Ukončenie predkladania návrhov 
ponukového konania je 30.1.2014
c/ Vyhodnotenie návrhov po-
nukového konania sa uskutoč-
ní 30.1.2014 na Mestskom úra-
de v Banskej Štiavnici, v zasadacej 
miestnosti radnice.
d/ Oznámenie o výsledku ponuko-
vého konania:  31.1.2014
4. Bližšie podmienky ponukového 
konania ako aj grafické vyobrazenie 
ponúkaných parkovacích miest sú 
zverejnené na Úradnej tabuli Mes-
ta  Banská Štiavnica  a elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Banská Štiav-
nica a www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

Blahoželania
Aktívna členka Klubu dôchodcov v 
Štefultove, insitná maliarka a po-
etka p. Jozefína Pšenicová sa 
7.1.2014 dožila významného život-
ného jubilea 80 rokov. Pri tejto prí-
ležitosti jej do ďalšieho života všet-
ko najlepšie, hlavne veľa zdravia a 
životného optimizmu prajú členo-
via Klubu dôchodcov v Štefultove. 
Dlhoročná členka Klubu dôchodcov 
v Štefultove p. Mária Moravčíko-
vá sa 11.1.2014 dožila významné-
ho životného jubilea 90 rokov. Hoci 
jej zdravie nedovoľuje navštevovať 
Klub dôchodcov stále je v spojení s 
nami a živo sa informuje o jeho čin-
nosti. Pri tejto príležitosti jej čle-
novia Klubu dôchodcov v Štefulto-
ve prajú do ďalšieho života dobré 
zdravie a šťastie v kruhu rodiny a 
želajú jej, aby mohli s ňou osláviť aj 
sté narodeniny. 

Milan Štencl    

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA
Banská Štiavnica – moje rodisko 
19.12.2013 Filip Ondriš, 23.12. Le-
onard Homoľa, 24.12. Ján Rypák, 
27.12. Michelle Filusová, 27.12. 
Tomáš Weis, 28.12. Jakub Oravec, 
2.1.2014 Ján Chovanec, 9.1. San-
dra Surovcová, 10.1. Samuel Šviho-
rík, 11.1. Samuel Šajmer.
Na spoločnú cestu životom sa 
vydali
21.12.2013 Ján Kováčik a Lucia 
Cibulová.
Odišli z našich radov 
16.12.2013 Peter Orčík vo veku 58 
rokov, 18.12.Alžbeta Garaiová vo 
veku 90 rokov, 28.12. Margita Ni-
kolajová vo veku  82 rokov, 29.12.
Anna Polóniová vo veku 48 rokov, 
3.1.2014 Jozef Jesch vo veku  84 
rokov, 4.1. Rastislav Rusňák vo 
veku  47 rokov, 7.1.Elena Vrza-
lová vo veku  88 rokov, 8.1. Zuza-
na Černajová  vo veku  82 rokov,  
13.1.Ľubomír Vician vo veku  57 
rokov.         Jarmila Simonidesová

Rybársky ples 2014
V sobotu 25. januára 2014 v 

jedálni Združenej strednej školy 
obchodu a služieb na Kolpašskej 
9 (internáty) pod Drieňovou. Pre-
daj vstupeniek: Rybárske a chova-
teľské potreby DIANA, Dolná 2, 
tel: 0903 556 916, info: www.taj-
chy.sk. 
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Kam v BŠ a 
okolí?
16.1. Jam Session 
U Archanjelov , 20:00 
17.1. DJ Aqua Night Party 
Pražovňa, 21:00 
25.1. Rybársky ples 2014
O dobrú náladu sa postará živá 
hudba KAŠUBOVCI. 
Predaj vstupeniek: p. Majerová, 
Rybárske potreby – DIANA, 
Dolná 2, tel.: 0903556916. Cena 
vstupenky je 25 €. 
Ples  v Združenej strednej škole 
obchodu a služieb na Kolpašskej, 
19:00. 
25.1. Swingový bál
Program: swing dance, Pista Bar-
tuš and Jazz Brothers, 
Ondrej Saling a  talianske canso-
netti, prekvapenie, skvelé jedlo. 
Páni  vo fraku, dámy pripravte si 
swingové šaty!
Vstup: 50 € / osoba. Info: penzi-
oncosmopolitan.sk
Bál v Cosmopolitan I-bowling, 
19:30. 
PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY
Vianoce v Galérii
Výstava potrvá do 30.1.2014.
SBM, Galéria J. Kollára.                               
Výstava fotografií: Yuri Dojc 
Posledná kapitola / Last folio 
Výstava potrvá do 31.1.2014. 
SBM, Galéria J. Kollára.
Patrícia Koyšová: Ťažké ľahkosti  
Výstava potrvá do 10.2.2014. 
Schemnitz Gallery.
Krotenie živlov
Výstava venovaná 300. výročiu 
narodenia J. K. Hella. 
SBM, Berggericht.

Región Banská Štiavnica         

20. výročie založenia 
spoločnosti SVETRO, s.r.o.
Dňa 13.decembra 2013 v 
priestoroch Súkromnej 
hotelovej akadémie v Banskej 
Štiavnici usporiadala spoloč-
nosť Svetro, s.r.o., slávnostné 
stretnutie súčastných i 
bývalých zamestnancov, 
ktorí stáli pri zrode firmy, 
alebo tu pracovali až do 
dôchodkového veku, aby si v 
príjemnej atmosfére spoločne 
s majiteľmi  zaspomínali a 
oslávili 20. výročie založenia 
firmy.

Dvadsať rokov je relatívne časové 
obdobie. V dejinách ľudstva mož-
no iba zrnko piesku, ale v živote 
každého človeka významná etapa. 
A práve o ľuďoch, o snahe zabez-
pečiť im pracovnú a životnú isto-
tu aj v neľahkých ekonomických 
podmienkach, o nadšení, dôve-
re, súdržnosti, obetavosti, ocho-
te pristúpiť aj na kompromisy v 
záujme dosiahnutia spoločného 
cieľa, o odvahe a zodpovednos-
ti niesť následky svojich rozhod-
nutí, ale aj o snahe nadviazať na 
dlhoročné skúsenosti a tradície 
textilnej výroby v našom mes-
te a presadiť sa v silnej domácej 
a zahraničnej konkurencii. Toto 
všetko majitelia a zamestnan-
ci spoločnosti Svetro, s.r.o., do-
kázali a každodenné úspechy, ví-
ťazstvá, ale aj neľahké skúšky ich 
profesionálne a ľudsky zbližova-
li. V srdečnej atmosfére stretnu-
tia, na ktoré prijali pozvanie pri-
mátorka mesta Banská Štiavnica 
Mgr. Nadežda Babiaková a riadi-
teľ Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny Ing. Štefan Filip, vyjadrila 
pani primátorka svoju úctu, vďa-
ku a uznanie ,,jubilantom“ a pri 
tejto príležitosti im odovzdala 
Ďakovný list.
Slávnostný príhovor jednej z 
konateľov  firmy, pani Ľudmi-
ly Blaškovej, bol plný krásnych 
emócií. ,,Teším sa, že sme preko-
nali hranicu trvania našej firmy 
20 rokov, čo považujem za veľ-
ký úspech v oblasti textilnej vý-
roby, v ktorej pracujeme, preto-
že dnes nás na našom trhu ostalo 
už len veľmi málo. Ale v našom 
regióne má z hľadiska zamestna-
nosti aj takáto malá firma veľký 

význam.“ pokračovala vo svojom  
prejave pani Blašková. ,,Začínali 
sme v mesiaci apríl r. 1993 a zá-
klad firmy  tvorilo 18 pracovní-
kov. Som obzvlášť hrdá na to, že 
niektorí sú s nami dodnes. Ďaku-
jeme im, že vydržali aj ťažké ob-
dobia, keď firma doslova bojo-
vala o prežite. Títo ľudia nie sú 
len našimi zamestnancami, ale 
sú aj našimi priateľmi, ba možno 
aj viac. Pracovný vzťah prerás-
tol takmer  do rodinného vzťa-
hu, Spoločne sa radujeme, ale aj 
smútime, zdieľame trápenia i ro-
dinné problémy. Tieto veci sa ne-
dajú oddeliť, nakoľko trávime 
spolu príliš veľa času.“ 
Významné výročia sú aj dôvodom 
bilancovania. Prehľad  ekonomic-
kých výsledkov,  zaujímavých čí-
sel a údajov priblížila spolumaji-
teľka pani Bohuslava Copláková. 
V trvalom pracovnom pomere a 
formou dohôd  sa tu postupne 
vystriedalo 690 zamestnancov. 
Najvyšší počet pracovných miest 
sa podarilo vytvoriť v  r. 2007, 
kedy tu naraz pracovalo 147 ľudí. 
Vplyvom nepriaznivých okolnos-
tí sa tento stav postupne znižo-
val a stabilizoval  na súčasných 
70. Na materské dovolenky odiš-
lo 20 pracovníčok a narodilo sa 
30 detičiek. Mnohí zamestnanci 
ostali firme verní aj po dovŕšení 
dôchodkového veku. No žiaľ, boli 
aj takí, na ktorých môžu priate-
lia a kolegovia už len s láskou a 
vďakou spomínať. Slávnostného 
stretnutia pri príležitosti 20. vý-
ročia spoločnosti Svetro, s.r.o., 
sa zúčastnilo 60 súčasných a 23 
bývalých zamestnancov, 7 členov 
predstavenstva a 2 hostia. Tí, 
ktorí vo firme pracujú od jej zalo-
ženia určite potešilo mimoriadne 
poďakovanie, nakoľko patria me-
dzi vzácne oporné piliere firmy. 
Jedna z nich, p. Danka Trcko-
vá, v mene zamestnancov poďa-
kovala majiteľom firmy za odva-
hu hľadať riešenia aj zo zdanlivo 
bezvýchodiskových situácií. A to 
dokonca s úsmevom. Veľkú ra-
dosť do celého  podujatia vniesol  
program detí zo ZUŠ  v B. Štiav-
nici pod vedením pani riaditeľky 
Irenky Chovanovej a  módna pre-
hliadka, ktorú  pracovníčky firmy 

s pani majsterkou Dankou Stru-
hárovou pripravili ako vtipné 
prekvapenie. Svetro je príkladom 
spolupráce vedenia a zamestnan-
cov, vzájomného prepojenia a zá-
sluh jednych i druhých. Za 20 ro-
kov sa tu vytvoril veľmi dobrý 
kolektív a odborne zdatný, kva-
lifikovaný tím naozaj špičkových 
pracovníčok. Ich výrobky spĺňajú 
najvyššie kritéria kvality aj me-
dzi zahraničnými odberateľmi a 
dodávateľmi mzdovej práce. Fir-
ma Svetro ochotne pomáha aj 
pri organizovaní kultúrno-spo-
ločenských a športových poduja-
tí v meste a podporujú rôzne zá-
ujmové organizácie. Za všetkých 
spomeňme Živenu, rybárov, fut-
balistov, hasičov, detské taneč-
né súbory, postihnuté detičky, 
dôchodcov. Svetro je aj hlavným 
sponzorom a organizátorom 
dvoch ročníkov Dňa pletiarov, 
ktoré sa stretli s obrovským zá-
ujmom nielen v našom meste, 
ale aj u niekdajších pletiarov zo 
Šiah, Nitry, Veľkého Krtíša. Bý-
valá  banskoštiavnická Pleta a 
pletiarensky priemysel tvoria, 
a to nielen v historickom kon-
texte, významnú kapitolu nášho 
mesta. Spoločnosť Svetro, s.r.o., 
je v súčasnosti jediným  pokračo-
vateľom tejto tradície. Prajeme 
im veľa úspechov.

Janka Bernáthová

Pri príležitosti 20. výročia vzni-
ku spoločnosti SVETRO, s.r.o. so 
sídlom v Banskej Štiavnici Vám 
touto cestou vyjadrujem v mene 
občanov mesta Banskej Štiavni-
ce, v mene poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Banskej Štiavni-
ci i v mene mojom hlbokú vďaku 
za dlhoročné aktívne pôsobenie v 
meste Banská Štiavnica, za rieše-
nie problematiky zamestnanosti v 
našom meste a regióne, čím dlho-
dobo prispievate k rozvoju mesta 
Banská Štiavnica a za Váš podiel a 
prínos v oblasti kultúry.
V Banskej Štiavnici 13.decembra 
2013 

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta B. Štiavnica

Ďakovný list

Poďakovanie  
Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať majiteľovi Taxislužby p. 
Františkovi Staroščákovi a jeho 
kolektívu za ochotu, ústretovosť, 
milý a ľudský prístup ku svojim 
zákazníkom. Prajem im všetko 
dobré v novom roku 2014. Vďač-
ná zákazníčka 

Komorníková z BŠ

Prvý Štiavničan
Prvý Banskoštiavničan, ktorý sa 
narodil 2 januára 2014 o 15:57 
hod. je Janko Chovanec. Rodičom 
srdečne blahoželáme k narodeniu 
synčeka a malému Jankovi praje-
me veľa zdravíčka!  red.  
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Medzi 16 osobnosťami hospodár-
skeho, vedeckého, kultúrneho či 
spoločenského života, ktoré si mi-
nulý týždeň na Bratislavskom hra-
de prevzali štátne vyznamenania 
z rúk prezidenta Ivana Gašparovi-
ča pri príležitosti 21. výročia vzni-
ku Slovenskej republiky, sa ocitol aj 
pedagóg, spisovateľ a dramatik, náš 
rodák, verný Štiavničan, profesor 
Karol Horák, o ktorom sme pred ne-
dávnom písali v ŠN. 
Pribinov kríž II. triedy je zadosťuči-
nením za jeho celoživotnú tvorivú a 
pedagogickú činnosť a za mimoriad-
ne zásluhy o kultúrny rozvoj Sloven-
ska, ku ktorému mu za nás, Štiavni-

čanov, úprimne gratulujeme.
Bol to on, ktorý v ďakovnom prího-
vore za všetkých vyznamenaných 
okrem iného uviedol:
"Váš počin vnímame ako jednu z 
možných foriem prekonávania po-
larizácie spoločnosti. Som rád, že 
v našej republike sú ľudia, ktorí v 
práci mojich kolegov postrehli tvor-
bu autentických hodnôt s národ-
ným timbrom, ale aj s evidentnou 
ambíciou k univerzálnosti," uzavrel 
autor úspešných prozaických diel, 
ktorého doménou tvorby sa stalo 
divadelníctvo a dramatická tvorba. 
Foto: TASR

Oľga Kuchtová

Karol Horák, čerstvý nositeľ Pribinovho kríža

Dňa 30.12.2013 o 14.30 sa na 
nádvorí budovy Berggericht 
konalo  slávnostné odhaľo-
vanie pamätných tabúľ dvoch 
mimoriadne významných 
osobností baníctva a geológie. 

Prvou z nich je banský odborník a 
profesor Baníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici Krištof Traugott De-
lius.

Narodil sa v roku 1728 vo Wall-
hausene v Nemecku. Študoval mate-
matiku a prírodné vedy vo Wittem-
bergu. Potom baníctvo v Banskej 
Štiavnici. Od roku 1756 bol ban-
ským inšpektorom v Banáte. V Ban-
skej Štiavnici pôsobil od roku 1761. 
V roku 1764 sa stáva vrchným ban-
ským správcom a členom Banského 
kolégia. Od roku 1770 pôsobil ako 
profesor baníctva na Baníckej aka-
démii. V roku 1772 bol povolaný do 
Viedne, aby sa podielal na zriadení 
Oddelenia pre mincovníctvo a ba-
níctvo. Zomrel počas liečebnej ces-
ty vo Florencii, v roku 1779. Jeho 
najvýznamnejšie diela sú: O pôvo-
de horstiev a v nich sa nachádza-
júcich rudných žíl (Lipsko, 1770) a 
učebnica Úvod do baníctva (Viedeň, 
1773). 

Druhá osobnosť, ktorej bol vzda-
ný hold, je Dionýz Štúr. 

Narodil sa v Beckove, Ľudovít 
Štúr bol jeho bratrancom druhé-
ho stupňa príbuzenstva. Strednú 
školu navštevoval v Modre a Evan-
jelické lýceum v Bratislave. V roku 
1844 nastúpil na Viedenskú poly-
techniku, kde študoval matemati-
ku, chémiu a fyziku. Pod vplyvom 

mineralóga Viliama Haidingera sa 
začal orientovať na prírodné vedy. 
V roku 1847 začal študovať na Ba-
níckej akadémii v Banskej Štiavnici. 
V roku 1850 nastúpil do Ríšskeho 
cisársko kráľovského geologické-
ho ústavu vo Viedni. 22 rokov sa 
venoval geologickému mapova-
niu územia monarchie, ktoré bolo 
v tom čase prioritou ústavu (1850 
– 1872). V tejto úlohe sa prevažne 
venoval územiu Slovenska. V obdo-
bí 1855 – 1892 bol riaditeľom ústa-
vu. Venoval sa aj fytopaleontológii 
a objavil viacero nových druhov fo-
sílnych rastlín.  Publikoval vyše 300 
vedeckých diel. Presadzoval pre-
menlivosť druhov už pred vydaním 
Darwinovho diela. Jeho geologic-
ká mapa bola v roku 1862 ocenená 

zlatou medailou na Svetovej výsta-
ve v Londýne. Zomrel 9.10.1893. 
Bol aktívny aj v národnom živote; 
bol aktívnym členom Matice slo-
venskej. Na jeho počesť bolo pome-
nované Štátne banské múzeum Di-
onýza Štúra, založené v roku 1927 
v budove Berggericht ako prvé ban-
ské múzeum 

na Slovensku. V roku 1953 bol 
založený Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra. 

Podujatie moderoval Ing. Mi-
lan Durbák. Zazneli príspevky od 
RNDr. Karola Weisa, PhD., kto-
rý priblížil osobnosť Krištofa Trau-
gotta Délia s dôrazom na jeho pe-
dagogickú a publikačnú činnosť a 
od riaditeľa Slovenského banské-
ho múzea PhDr. Jozefa Labudu, 

CSc., ktorý priblížil osobnosť Dio-
nýza Štúra. Na záver odznel prího-
vor Ing. Richarda Kaňu. K dôstojné-
mu a peknému priebehu podujatia 
výrazne prispel svojim umením aj 
spevokol Štiavničan. Na záver pova-
žujem za milú povinnosť poďakovať 
Štiavnicko – hodrušskému banícke-
mu spolku za venovanie týchto  ta-
búľ, ktoré dopĺňajú kolekciu tých už 
skôr nainštalovaných. Poďakovanie 
patrí aj kamenárovi pánovi Jozefo-
vi Hudecovi zo Štiavnických Baní za 
kvalitnú remeselnú prácu.

Zároveň vyjadrujem nádej a pre-
svedčenie, že pamätné tabule zauj-
mú návštevníkov mesta aj múzea a 
prispejú k tomu, aby tieto osobnos-
ti neupadli do zabudnutia.

Peter Jancsy

Odhaľovanie nových pamätných tabúľ v Berggerichte

Akt odhalenia pamätných tabúľ  foto Peter Jancsy
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Dňa 
16.1.2014 
uplynú 2 roky 
odvtedy, čo 
nás opus-
til drahý manžel, otec, brat 
a dedko Tibor Siago. S úc-
tou a láskou spomína celá 
rodina.

Spomienka
„Jediné srdce 
na svete sme 
mali, ktoré 
dokázalo nás 
milovať. Odiš-
lo, zmĺklo išlo spať. Márne ťa 
naše oči hľadajú, márne po 
tvári slzy stekajú.“
Dňa 7.1. uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
mama, starká, prastarká 
Anna Miháliková. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Spomínajú s 
láskou, dcéra Vlasta, vnučky 
Iva a Janka s rodinami.

Spomienka
Uplynulo už 
10 rokov odo 
dňa úmrtia 
Jozefy Šavol-
tovej. Spomí-
najú a v srdci 
ju majú dcéra Dana s rodi-
nou, syn Štefan s rodinou, 
dcéra Jarka s rodinou, sestra 
Žofka, vnúčatá Monika s ro-
dinou, Maroš s rodinou, Mi-
roslav Filo a ostatná rodina.

Životné jubileum Ing. Ladislava Sombathyho
Dňa 30.12.2013 sa uskutoč-
nilo na banskoštiavnickej 
Radnici slávnostné prijatie 
Ing. L. Sombathyho, nestora 
slovenského rudného 
baníctva a najstaršieho 
člena Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho 
spolku, primátorkou Banskej 
Štiavnice, pri  príležitosti jeho 
významného životného jubilea 
– 90 rokov života.

  Slávnostný príhovor Mgr. Nadež-
dy Babiakovej obsahoval aj nasle-
dovné údaje o jubilantovi: «Narodil 
sa v Banskej Štiavnici 29. decembra  
1923, tu absolvoval ľudovú školu a 
neskôr gymnázium, ktoré ukončil 
maturitou v roku 1944. V tom istom 
roku sa zapísal na Slovenskú vysokú 
školu technickú, odbor špeciálnych 
náuk, oddelenie banského inžinier-
stva. V roku 1945 prestúpil na Vyso-
kú školu banskú do Příbrami, ktorá 
sa koncom roku 1945 presťahovala 
do Ostravy, kde štúdium absolvoval 
v roku 1948. V roku 1949 nastúpil 
do zamestnania v Rudných baniach 
a hutách na farebné kovy, n. p. Ban-
ská Bystrica ako banský inžinier – ge-
ológ. V tejto banskej organizácii pra-
coval v rôznych funkciách vyše 30 
rokov s dvojročnou prestávkou v ro-
koch 1956-1958, keď pôsobil ako 
vedúci československej geologicko-
prieskumnej expedície v Albánsku. 
Za najvýznamnejšie obdobie jeho 
praktickej odbornej činnosti je mož-
né označiť 10 – ročné pôsobenie pria-

mo na závode v Banskej Štiavnici, 
kde od r. 1960 do r. 1970 vykonával 
funkciu riaditeľa banského závodu. 
V tomto období baníctvo v Banskej 
Štiavnici prežívalo jedno z veľmi zlo-
žitých období, akých bolo v jeho his-
tórii viac. Vedúcou osobnosťou, kto-
rá pozdvihla v tomto období jeho 
pochodeň bol práve Ing. Sombathy. 
Aj jeho pričinením bola presadená 
veľká investičná výstavba na závo-
de Banská Štiavnica, ktorá bola za-
vŕšená vybudovaním ťažobno-úpra-
vníckeho komplexu Novej šachty na 
Šobove v období rokov 1964-1975. 
Jeho pracovný rozlet bol pribrzde-
ný v tzv. normalizačnom období po 
roku 1969, keď na základe vykon-
štruovaných obvinení bol v roku 
1970 odvolaný z funkcie riaditeľa zá-
vodu. Na baníctvo však nezanevrel a 
s jemu známym zápalom prispieval k 
jeho rozvoju ako zamestnanec pod-
nikového riaditeľstva Rudných baní 
v Banskej Bystrici až do odchodu na 
dôchodok v roku 1983. Po r. 1990 
bol spoločensky aktívny aj ako posla-
nec mestského zastupiteľsta Banskej 
Štiavnice. » Od roku 1992 je členom 
riadiaceho výboru Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku, 
v období rokov 1994-2002 viedol 
jeho vzdelávaciu sekciu. Je aj literár-
ne činný, za jeho najvýznamnejší po-
čin možno považovať jeho podiel na 
príprave publikácie « Dejiny baníctva 
na Slovensku 1. a 2. diel», ktorá vyš-
la v rokoch 2003 a 2004.  V progra-
me prijatia nechýbal ani slávnost-
ný šachtág, počas ktorého jubilant 

úspešne absolvoval „čestný skok cez 
kožu“ podľa § 24a zákona č. 1/2001 
Zb. zákonov baníckeho spolku o 
udržiavaní poriadku a povznese-
nej nálady na šachtágu (pivný zá-
kon). Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli: Ing. Durbák – prezídium, 
Ing. Ferenc – kontrárium, Ing. Iva-
nič  – kantor  s asistenciou spevo-
kolu Štiavničan, Ing. Karabelly– fu-
chsmajor, V. Nemčok a J. Osvald 
– držitelia ošliadra, Ľ. Kanik – piv-
ný dispečer a Ing. E. Sombathy – luft 
technik. Krstným otcom mu bol Ing. 
Pavol Janči, bývalý riaditeľ závodu 
Rudných baní v Banskej Štiavnici. 
Po prijatí sa uskutočnilo v Baníckej 
krčme pri štôlni Glanzenberg pose-
denie pri kahanci, kde bolo zablaho-
ženané aj ďalším jubilantom z výbo-
ru baníckeho spolku, Ing. Myronovi 
Majdákovi (65 r. – 19.12.) a Ing. Já-
novi Mihokovi (60 r. – 27.12.). Do 
ďalších rokov želáme všetkým trom 
jubilantom hlavne pevné zdravie a 
aj nadšenie pre spolkovú činnosť. 
„Zdar Boh!“ Foto: Lubo Lužina

Milan Durbák

Koniec starého roka bol v 
Základnej škole s materskou 
školou Maximiliána Hella 
veľmi náročný.

Podarilo sa nám získať financie na 
rekonštrukciu a vybudovanie od-
borných priestorov na vyučova-
nie netradičného predmetu. Naša 
škola je známa vyučovaním pred-
metu Sokoliarstvo a zároveň sme 
jedinou základnou školou na sve-
te, na ktorej sa vyučuje tento pred-
met. Druhý školský rok vyučujeme 
aj chov koní a jazdectvo. Pre vyu-
čovanie týchto netradičných od-
borov na základnej škole máme k 
dispozícii 35 pernatých dravcov, 
sov (sokoly, myšiaky, mexické jas-
traby, orly, výr, plamienka) a už aj 

jedného koňa.  
Chýbali nám však odborné a profe-
sionálne priestory. Na konci roka 
2013 sme získali financie na re-
konštrukciu starých priestorov, v 
ktorých  sme chovali dravce. Vy-
budovali sme  v sokoliarni veľké 
priestorné, priehľadné voliéry a 
pre kone sme urobili priamo v škol-
skom areáli parkúr – jazdecký are-
ál  a stajňu na ustajnenie týchto 
ušľachtilých zvierat.  
Školský areál bol už v minulosti na-
vštevovaný pre prítomnosť dravcov 
počas voľných dní turistami a te-
raz po rekonštrukcii predpokladá-
me, že bude ešte príťažlivejší . Pev-
ne veríme, že sa stane zaujímavý aj 
pre vás, milí čitatelia, a od jarných 
mesiacov nás navštívite. Popri pre-

hliadke dravcov a sov  budete môcť 
vidieť naše mladé sokoliarky (žiač-
ky ZŠ) cvičiť sokoliarske dravce.
Začiatok nového roka bude tiež 
dosť náročný. Pripravujeme zápis 
do prvého ročníka, ktorý sa usku-
toční  dňa 5. 2. 2014 od 13:00 do 
16:30. Tiež potrebujeme pripraviť  
otvorenie nultého ročníka  pre ne-
zaškolených žiakov, ktorí sú  zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. 
Pre všetkých našich žiakov z Ban-
skej Štiavnice  a okolia ako aj pre 
žiakov Nultého ročníka zabezpečí-
me dopravu školským autobusom.
Vážení  čitatelia Štiavnických no-
vín, prajeme Vám v Novom roku 
lásku, pohodu, úspech, zdravie, 
príjemných ľudí a čarovný úsmev.

Pavel  Michal

Základná škola v novom duchu

Výročná schôdza
Výbor miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu v Ban-
skej Štiavnici oznamuje svojim čle-
nom, že Výročná členská schôdza 
sa uskutoční dňa 8.marca 2014 
a nie ako bolo písomne oznáme-
né 15.marca, kedy sa konajú voľ-
by prezidenta SR. Za pochopenie 
ďakuje 

Výbor MO SRZ 
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Ak ste Štiavničan a možno je to 
už dávno, čo ste navštívili Starý 
zámok, počas celého roka 2014 
to máte šancu zmeniť. Navštívte 
naše expozície na Starom zámku 
v prvú nedeľu v mesiaci. Túto ne-
deľu totiž Slovenské banské mú-
zeum venuje práve Vám. Všetci tí, 
ktorí máte trvalý pobyt na území 
mesta Banská Štiavnica a preuká-
žete sa občianskym preukazom, 
máte možnosť zúčastniť sa pre-
hliadky Starého zámku za polo-
vičné vstupné. 
Starý zámok prešiel za posledné 
viac ako desaťročie veľkým vývo-
jom, jeho hradné priestory vyplnili 
atraktívne expozície, ktoré sa pri-
hovárajú práve Štiavnici a Štiavni-
čanom. Starý zámok je učebnicou  
architektúry, v jeho útrobách však 
môžete objaviť oveľa viac. Tajom-
stvá osídľovania mesta, zaujíma-
vosti o fajkárskych, kováčskych, 
hodinárskych i streleckých zruč-
nostiach našich predkov, azyl tu 
našli reliéfy z banskoštiavnickej 
Kalvárie i  barokové sochy z trojič-
ného stĺpu na námestí. 
Viem, že nič neviem, povedal 
Sokrates a myslel tým, že nikdy nie 
sme takí múdri, aby sme nemali 
priestor na ďalšie poznatky. Den-
ne chodíme okolo historických ob-

jektov v meste a do vnútra väčšiny, 
možno mnohí z Vás, nikdy nevstú-
pili. SBM má veľa zaujímavých ex-
pozícií. Starý zámok je však aj o 
meste a jeho dejinách, nech je teda 
pre Vás bránou do nášho múzea, 
bránou za novými poznatkami i 
zážitkami. 
Expozície Starého zámku:
Archeologická expozícia, Z histó-
rie mesta Banskej Štiavnice, Ma-
keta oltára Majstra M.S. z roku 
1506, Strelecké terče a historické 
zbrane, Baroková plastika, Lapi-
dárium, Reliéfy a plastiky z baro-
kovej banskoštiavnickej Kalvárie, 
Himmelreich, Fajkárska dielňa, 
Umenie kováčov, Historické hodi-

ny a zvony 
Otváracie hodiny:
január – apríl:
utorok – nedeľa 08:00 – 16:00
máj – september: 
pondelok – nedeľa 09:00 – 17:00
október – december:
utorok – nedeľa 08:00 – 16:00
Prehliadka s lektorom každých 60 
minút 
Vstupné:
4,00 € – 2,00 € – 1,50* € - 10,00 € 
V nedeľu pre Štiavničanov (prvá ne-
deľa v mesiaci): dospelí 2,00 €, deti 
nad 6 rokov, študenti, seniori, ZŤP 
1, 00 €. Viac informácií na www.
muzeumbs.sk

Zuzana Denková

Novinka v múzeu
Nedeľa pre Štiavničanov na Starom zámku

Študenti SPŠ 
S. Mikovíniho 
navrhujú projekty
V snahe zapájať do formálneho 
vdzelávania prvky  neformálneho 
vzdelávania a sprostredkovať svo-
jim študetnom čo najviac príleži-
tostí na získavnie zručnosti pre 
život cez zážitkové aktivity, SPŠ 
Mikovíniho zorganizovala 3. de-
cembra 2013 popoludnie s mládež-
níckou organizáciou Iuventa. Cie-
ľom stretnutia bolo, aby študenti 
prišli s nejakým zaujímavým ná-
padom, vytvorili tím a vypracova-
li návrh projektu pre mladých, na 
ktorý môžu získať finančnú pod-
poru do 200 Eur. Pomocou zábav-
ných „teambuildingových“ aktivít 
zameraných na lepšie vzájomné 
spoznanie sa a hľadanie toho, čo 
majú spoločné, študenti vytvori-
li  projektové tímy, ktoré spolu vy-
pracovali návrh projektu v oblasti 
umenia, životného štýlu, ochrany 
prírody a športu. Viaceré z takto 
vzniknutých nápadov budú štu-
denti vrámci programu Komprax 
v blízkej dobe realizovať. 

Valentína Vajsová

Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej    

Chrenový šalát s jabl-
kom a so zelerom
Potrebujeme: 
150 g zeleru, 150 g čerstvého 
chrenu, 300 g jabĺk, 50 g vlaš-
ských posekaných orechov, 1 bie-
ly smotanový jogurt, šťava z 1 cit-
róna, 1 lyžička cukru, štipka soli, 
štipka mletého čierneho korenia    
Postup: 
Ošúpaný zeler nastrúhame na-
hrubo, sparíme v horúcej vode 
a precedíme. Očistený chren a 
jablká nastrúhame nadrobno 
a zmiešame so zelerom. Pridá-
me orechy, zalejeme jogurtom, a 
šťavou z citróna, ocukríme, oso-
líme a okoreníme podľa chuti. 

Dobrú chuť!

Dňa 11. decembra (sobota) 2013 o 
15.00 hod. v zasadačke Hasičskej 
zbrojnice Banská Štiavnica Ul. Slád-
kovičova 15, sa konalo Inštruktáž-
ne metodické zamestnanie veliteľov 
a predsedov Dobrovoľných hasičov 
, rozšírené o okrskový výbor OV DPO.
Zasadnutie otvoril Vladimír Poprac, 
okrskový inštruktor. Zasadnutia sa 
zúčastnila pani Mária Putišová, riadi-
teľka ÚzV DPO v Žiari nad Hronom, 
promovaný právnik Vladimír Slezák, 
ústredný veliteľ ÚzV DPO a členovia 
klubu Zaslúžilých členov DPO SR.
Zamestnanie bolo zamerané na Orga-
nizačné zabezpečenie výročných člen-
ských schôdzí za rok 2013. Poslaním 
VČS DHZ je zhodnotiť činnosť a hos-
podárenie za uplynulé obdobie t.j. za 
rok 2013, stanoviť si plán činnosti a 
rozpočet na ďalšie obdobie.
Prezídium DPO R odporúča Výročné 

členské schôdze DHZ uskutočniť v sú-
lade so Stanovami DPO SR, hlava pia-
ta, článok 8, bod 1-2 a Rokovacieho 
poriadku DPO SR, článok 6 a to v ter-
míne: 15.decembra 2013 – 28. febru-
ára 2014.
V súlade so Stanovami DPO SR hlava 
3.článok 4. bod 2 – člen má povinnosť 
platiť členské príspevky. Výška člen-
ského je 2,-€, ktoré sa odvádzajú na 
účet ÚzV DPO v Žiari nad Hronom.
V ďalšej časti zasadnutia bola  vyhod-
notená Územná hasičská súťaž, z DHZ 
okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a 
Žiar nad Hronom, ktorá sa konala dňa 
15.júna 2013 na futbalovom štadió-
ne v Banskej Štiavnici, pri príležitosti 
140. výročia založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavni-
ci. Boli vydané členské známky ako aj 
hasičské kalendáre na rok 2014. Vla-
dimír Slezák, informoval o zmene ná-

zvu z Obecného hasičského zboru na 
Dobrovoľný hasičský zbor obce. Má-
ria Putišová informovala o možnos-
ti získania finančných prostriedkov z 
Ministerstva vnútra pre Dobrovoľné 
hasičské zbory a  rozdala k tomu po-
trebné tlačivá. Na záver sa poďakova-
la za prácu, ktorú členovia DHZ vyko-
nali počas celého roku a popriala nám 
všetkým prijemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastlivý nový rok 2014.
Vladimír Poprac poďakoval všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom boli 
nápomocný pri konaní Územnej ha-
sičskej súťaži. Podrobne o súťaži bol 
uverejnený článok  v Štiavnických 
novinách. Našej pani riaditeľke Má-
rii Putišovej  k  narodeninám sme 
zborovo zaspievali Živió a popria-
li veľa zdravia a úspechov v práci v 
roku 2014.

Vladimír Poprac

Štiavnickí dobrovoľní hasiči bilancovali
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na tovar podľa 
vlastného výberu v hodnote 13,-€ 
si výherca môže vyzdvihnúť v re-
dakcii ŠN. Správne znenie krížov-
ky z č.45/2013: „Nevyčítaj živo-
tu, čo ti nedal. Uč sa oceňovať, čo 
ti dal.“ Výhercom sa stáva Má-
ria Čaklošová, L.Svobodu 13, 
Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme! Tento týždeň hráme o 
poukážku na nákup tovaru v hod-
note 10,-Eur v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, Ban-
ská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: „Po-
kiaľ... (dokončenie v tajničke). 
A., Dusík a vodík, odsekne, miska, 
stupaj, 
B., Boh mesta Eridu, 2.časť tajnič-
ky, radón,  
C., Dnes nekosí, rád, zelenina,   
D., Ošúchajú, oleander česky, mat-
ky,
E., Časti striech, zápach, vlastní 
nôž, 

F., Prvé písmeno abecedy s dĺž-
ňom, španielske mesto, boh vet-
rov, parkovacie miesta,   
G., Smútky, strašil, štát v južnej 
Amerike, jód,      
H., Ženské meno, tento blok, iz-
bová rastlina,      
I., Pracoval ihlou, vidina, prístav 
pre lode, okolo, Ústav národného 
zdravia, 
J., Kyslík, Jano, ozn. áut Bratisla-
vy, Ježiš, zviera z Austrálie,
K., Porania, výbušnina, kosilo. 
1., Začiatok tajničky, pracuj plu-
hom,  
2., Utierka, obec pod Sitnom,   
3., Vykonával operáciu, pole,      
4., Chumáč trávy, uplietla, snívaj,   
5., Onen naopak, slabiny lekársky, 
koniec tajničky,
6., M foneticky, cudzie ženské 
meno, zvratné zámeno, iba, zn. 
striebra,       
7., Smieme, zabávač z Košíc, 
8., 99 v Ríme, nárok bez dĺžňa, exis-
tovala,  

9., Stonal, patriaci Alke,         
10., Vzdych, Roľnícke družstvo skr., 
iniciálky Dusíka, hlt, aká,        
11., Kniha snov, lišajník, pištoľ,        
12., Cudzie muž. meno, má meniny 
12.9., klamstvo,
13., Okresný výbor, stoka, trávnatá 

časť pola, 
14., 3. časť tajničky, hliník,
15., Ozn. ruských lietadiel, pomôc-
ky na zimný šport, bez oblačno.
Pomôcky: El, Ted, Dg, An, Eli, Ea, 
Rn

 Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na najnovšie filmy
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Piatok 17.1. – Čo keby sme žili spo-
ločne      
Komédia, Francúzsko, Nemecko, 
2011, 96min. Vstupné: 3€  MP:12
Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne 
sú nerozlučnými priateľmi viac ako 
štyridsať rokov. Keď im pamäť i srd-
cia začínajú pomaly vypovedať služ-
bu a na obzore je prízrak domova 
dôchodcov, vzoprú sa a rozhodnú 
sa žiť spoločne. Nápad je to prinaj-
menšom bláznivý. Avšak aj napriek 
tomu, že občasné nezhody prebú-
dza staré a zapadnuté spomienky, 
začína sa tu nádherné dobrodruž-
stvo – spoločný život v komunite. V 
sedemdesiatich piatich rokoch!
Začiatok premietania:18:30 hod.

Sobota 18.1.- Vlk z Wall Street
Dráma/Komédia/Krimi/Životopis-
ný, USA, 2013, 180 min. Vstupné:4€  
MP:15
Belfort bol nepochybne veľkou po-
stavou Wall Street. Iba pár rokov 
trvalo, aby vybudoval z ničoho ob-
rovský kolos, a ešte menej času po-
treboval na to, aby o všetko prišiel. 

Počas týchto rokov žil divoko, veľa 
pil, užíval kokaín a platil si prosti-
tútky. Stihol zničiť Ferrarri, aj poto-
piť niekoľkomiliónovú jachtu, kto-
rá predtým patrila návrhárke Coco 
Chanel. Jeho príbeh a kniha „Wolf 
of Wall Street“ inšpiroval aj režisé-
ra Martina Scorseseho, ktorý o ňom 
natočil rovnomenný film s Leonar-
dom DiCapriom v hlavnej úlohe.
Začiatok premietania:18:30 hod.

Nedeľa 19.1. – Oblačno miestami 
fašírky II.  
Animovaný/Komédia/Rodinný, 
USA, 2013, 96 min.Vstupné:3€  MP
Po katastrofálnej potravinovej búr-
ke v prvom filme boli vynálezca 
Flint a jeho priatelia nútení opus-
tiť mesto. Tentoraz Flint k svojmu 
úžasu zistí, že jeho zariadenie stále 
pracuje a vytvára neuveriteľné tvo-
ry - čosi ako žijúce jedlo. Poďte sa 
zoznámiť s čipernýmí uhorkami, 
hladnými tacodýlmi alebo krevetí-
mi opičkami! Flint bude mať s ka-
marátmi veľa práce uviesť všetko 
zase do poriadku.
Začiatok premietania:15:00 hod.

Streda 22.1. – Thor : Temný svet
Akčný/Dobrodružný/Fantasy, USA, 
2013, 111min. Vstupné: 4€   MP:12
Po udalostiach zobrazených vo fil-
moch Thor (2011) a Avengers: Pom-
stitelia (2012) sa hlavný hrdina sna-
ží zaviesť poriadok vo vesmíre. Do 
univerza sa však vracia starobylá 
rasa na čele s vodcom Malekithom, 
aby uvrhla vesmír opäť do temnoty. 
Thor sa vydáva na riskantnú cestu, 
na konci ktorej sa má stretnutie tvá-
rou v tvár s nepriateľom, ktorému 
nemôže vzdorovať Odin ani celý As-
gard dohromady. Počas výpravy sa 
jeho cesty opäť skrížia s Jane Foster. 
Je však celkom možné, že nakoniec 
bude musieť Thor obetovať všetko, 
vrátane nej, pre dobro vesmíru.
Začiatok premietania:18:30 hod.

Bližšie info: Odd. kultúry, špor-
tu a mediálnej komunikácie, 
tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.
patkosova@banskastiavnica.sk. 
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Už hneď po prázdninách 
vo štvrtok 9. 1. 2014 sa v 
Základnej umeleckej škole 
koncertovalo.

Po 2 týždňoch oddýchnutí, plní 
energie, pripravili naši páni učite-
lia a žiaci príjemné popoludnie pre 
hostí z Maďarska.
Pána rektora, pani profesorky a pá-
nov profesorov z univerzity v Du-
naújvárose, ktorá prevzala banskú 
vysokoškolskú tradíciu po tej na-
šej 1. štiavnickej , sme u nás priví-
tali o 14:30. Týchto 30 akademikov 
si (po dni prechádzania sa po štiav-
nických uliciach) na našej umelec-
kej pôde oddýchlo na príjemnom 
koncerte.
Vzácnym hosťom sa predstavi-
li žiaci i páni učitelia hrou na kla-

vír -Danka Žemberová a Júlia Ba-
lážová, ku klavírnej skladbe pridala 
aj organovú Lucia Švecová.  Gitaru 
rozoznel pán uč. Róbert Borodaj-
devyč, k spevu žiačok p. uč. Petry 
Weisovej (Katka Freigertová, Ma-
túš Sásik, Vivien Vlašičová, Teré-
zia Sovnicová a Patrícia Uhnáková) 
sa pridala priečna flauta p. uč. Zu-
zany Kovárovej. Sólovými áriami sa 
predstavili Andrejka Halibožeková, 
p. uč, Weisová i Voberová.  Korepe-
tíciu zabezpečovali pani zástupky-
ňa Katarína Tuhárska a p. uč. Mar-
tin Jánošík. Uvoľnenú atmosféru 
koncertu podčiarklo aj účinkova-
nie učiteľskej kapely, ktorá pred vy-
stúpením ohlásila svoju premiéru 
a zároveň derniéru. Kapela zlože-
ná z pánov učiteľov - Pavol Kružlic 
– el. gitara, Michal Timko – basová 

gitara, Aleš Turčan – trúbka, Ma-
túš Piatrov – bicie, Martin Jáno-
šík – klavír si výberom skladieb, ale 
aj ich kvalitnou interpretáciou zís-
kala srdcia všetkých prítomných. 
Viaceré vystúpenia boli odmenené 
opakovaným potleskom.  Koncer-
tom  hostí sprevádzala pani učiteľ-
ka Perla Perpetua Voberová. Práve 
ona a jej manžel zaspievali aj novo-
manželský duet zo svojej svadby, 
slovenskú ľudovú pieseň: „Zapadlo 
slniečko“.   
Vyše hodinový koncert mal u ma-
ďarských hostí veľký úspech. 
A my sme mali dobrý pocit, že náš 
kolektív učiteľov a žiakov ZUŠ do-
kázal pripraviť v novom roku zo 
dňa na deň tak kvalitný hudobný 
darček  pre sympatických zahranič-
ných hostí. M. Knezovičová

Koncert ZUŠ pre profesorov 
z maďarského mesta Dunaújváros 

Pre vznik a formovanie 
ľudovej kultúry v severnom 
Honte je príznačné dynamické 
stretávanie sa dvoch diamet-
rálne odlišných sociálnych, 
ekonomických a kultúrnych 
systémov.

Ide hlavne o zložku banícku, ktorú 
reprezentuje mesto Banská Štiav-
nica  so svojou baníckou tradíciou 
a zložku roľnícko-pastiersku z oko-
litých agrárnych obcí (Teplá, Žakýl, 
Kolpachy, Prenčov atď.) Týka sa to 
aj dramatických prejavov vianoč-
ného zvykoslovného cyklu, predo-
všetkým betlehemských hier, ktoré 
v rámci systému kultúry mesta za-
ujímali najmä v 19. storočí domi-
nantnú zábavno-reprezentatívnu 
funkciu.
Z množstva hier sú zachované šty-
ri varianty, uložené v Literárnom ar-
chíve Matice slovenskej, vo forme 
rukopisných spevníkov tzv. „kancio-
nálov“. Najznámejší je spevník „Pis-
ne Walaske pre Johana Turcsan. V 
Styavnicy Banskej dna 3-ho Janara 
Roku Pane 1861“.
Rozvoj vianočných hier prebiehal na 
Slovensku naraz, teda aj štiavnický 
betlehem je tradičnou pastierskou 
hrou a jeho ideová báza je identická 
s inými slovenskými hrami. Pri for-
movaní štiavnického betlehemu sa 
však výrazne zúčastňovali elementy 

regionálneho charakteru, ktoré im 
vtisli pečať jedinečnosti. Do ich ob-
sahovej skladby sa dostali také ma-
teriály, ktorých existencia je dokáza-
teľná len v miestnej oblasti.
Do textovej skladby sa dostali lokali-
ty z okolia Banskej Štiavnice. V tex-
te sa často  používa  baňa, banská 
robota, baníci, haviari a iné banícke 
pracovné zamerania i repliky spoje-
né s baníctvom. Poukazuje sa napr. 
na tabakovú fabriku, keď Fedor ofe-
ruje cigaru. Tiež sa tam dostali pod-
nety zo študentskej vagantskej a pi-
janskej tvorby, ako vplyv Baníckej 
a lesníckej akadémie. Herci v betle-
hemskej hre boli zväčša baníci. V hre 
účinkovalo sedem postáv:
Bača – starý, valasi  - Fedor,  Da-
gober, Drpčo a Lacko, dieťa – anjel 

Glória s betlehemskou maštaľkou  
a muzikant – gajdoš.  Folklórny sú-
bor „Sitňan“ už v roku 1992 oži-
vil spomínaný turčanovský variant 
štiavnickej betlehemskej hry a od-
vtedy každoročne predvádza túto 
hru, pre potešenie širokej verejnos-
ti, ale hlavne pre zachovanie starej 
historickej tradície. Aj  cez vianoč-
né sviatky v roku 2013 (v zložení 
Ing. Dominik Kútnik, Alexander 
Ladziansky, Ľubomír Spišiak, Mgr. 
Stanislav Bartko, Martin Kminiak, 
Peter Sliacky, Danka Kminiaková) 
viackrát účinkoval (napr. Žarnovi-
ca, Ostrý Grúň, Svätý Anton, Počú-
vadlo, Banská Štiavnica...) a snažil 
sa všetkým spríjemniť radosti a ve-
selosti, sviatky narodenia mesiáša.
 Dominik Kútnik

Sitňan a Štiavnická betlehemská hra

Folklórny súbor Sitňan foto archív autora

DIVADLO 
PIVOVARU ERB

uvádza rozprávku

O TROCH GROŠOCH
Humoristicko-realistická rozpráv-
ka Pavla DOBŠINSKÉHO, v ktorej 
víťazí nielen dobro nad zlom, ale 
aj rozum nad hlúposťou. 
účinkujú: Karin OLASOVÁ, Jana 
VALOCKÁ, Přemysl BOUBLÍK, 
Erik PEŤOVSKÝ, Samuel SPIŠÁK
réžia: Róbert MATYUS
Miesto a čas: nedeľa 26. januára 
2014 o 16.00 v Divadle Pivova-
ru ERB, Novozámocká 2, Banská 
Štiavnica
Vstupenky: dospelý 17 €, dieťa do 
dvanásť rokov 15 €
Predpredaj (do 6. januára):  do-
spelý 13 €, dieťa do dvanásť ro-
kov 11 €
Dieťa do troch rokov, ktoré s do-
spelým obsadí jedno miesto, má 
vstup zdarma.
Rezervácie a bližšie informácie: 
kultura@pivovarerb.sk
Mob.: (+421) 918 182 859,

Reštaurácia Pivovaru ERB 

Vianočné 
stretnutie 
v DSS pri SČK v 
Banskej Štiavnici

Už tradične sa  týždeň pred 
Vianocami v DSS pre deti, mlá-
dež a dospelých s mentálnym 
postihnutím s denným pobytom 
pri SČK v B. Štiavnici stretáva-
jú rodičia klientov, priatelia i 
predstavitelia verejných inštitú-
cií. Tak tomu bolo i 17. 12. 2013 
v popoludňajších hodinách. Po 
príhovore riaditeľky Územného 
spolku SČK v B. Štiavnici pani 
Kataríny Senciovej sa pozvaným 
hosťom v kultúrnom programe 
predstavili naši klienti. V diva-
delnom predstavení klasickej 
rozprávky Dievčatko so zápalka-
mi, odzneli vianočné vinše, ko-
ledy a piesne. Program vygrado-
val temperamentným country 
tancom. Za svoje vystúpenie zo-
žali všetci protagonisti opráv-
nený aplauz. Stretnutie pokra-
čovalo v neformálnej atmosfére 
pri štedrej vianočnej kapustnici.  
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali 
naše pozvanie a podporili našu 
činnosť počas roku 2013.

Andrea Kočalková
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Dňa 21.12.2013 sa v Banskej Štiav-
nici konal 1. ročník futbalového 
turnaja o Pohár predsedu klubu 
FK Sitno Banská Štiavnica v ma-
lom futbale starších žiakov, ktorý 
organizoval náš futbalový klub za 
účasti týchto družstiev FK Hodruša 
Hámre, FK Hliník nad Hronom, FO 
TJ Lovča a FK Sitno Banská Štiav-
nica. Akcia bola usporiadaná pod 
záštitou CVČ. Celý turnaj sa odo-
hral v duchu fair-play a mal vysokú 
športovú úroveň.  
Výsledky: 
FK Sitno Banská Štiavnica- FK Hod-
ruša Hámre 6:2
 FK Sitno Banská Štiavnica - FK Hli-
ník nad Hronom 6:2
 FK Sitno Banská Štiavnica - FO TJ 
Lovča 7:2  
 Konečné poradie:  
 1. FK Sitno Banská Štiavnica
 2. FK Hliník nad Hronom
 3.FO TJ Lovča
 4. FK Hodruša Hámre  

 Na turnaji sa zišli regionálne druž-
stvá, ktoré ukázali, že sa v ich klu-
boch s mládežou robí seriózne. U 
starších žiakov sa hralo 2 x 15 min. 
a počet hráčov na hracej ploche bol 
1 + 4. Turnaj o Pohár predsedu klu-
bu FK Sitno Banská Štiavnica - bol 
domácimi funkcionármi kvalitne 

pripravený a mládež si tak mohla z 
chuti zahrať. Postupne sme sa stre-
tli so všetkými družstvami. Naši 
chlapci od zápasu k zápasu predvá-
dzali vždy krajšiu kombinačnú hru 
za čo boli pochválení aj novým pred-
sedom OBFZ Žiar nad Hronom.

Richard Neubauer  

Prvý ročník futbalového turnaja

Mladé futbalové nádeje foto archív autora

5. kolo

Posledný zápas roku 2013 bol po-
znamenaný zhodou nepriazni-
vých okolností, v dôsledku kto-
rých sme cestovali so siedmimi (!) 
náhradníkmi.
Teraz čaká na šachistov množstvo 
vianočných a novoročných tur-
najov, ktoré využijú na zábavu a 
tréning.
V 6. kole, ktoré sa bude hrať 
19.1.2014 privítame doma Fiľa-
kovo B.
ŠK Čebovce B - Opevnenie Banská 
Štiavnica  7,5:0,5
Remizoval Bosák
ŠK Podpoľanie Detva - Slovan 
Nová Baňa  6,5:1,5
PŠK Rimavská Sobota - ŠK MsL 
Kremnica  4,5:0,5
ŠO Podbrezová - ŠK Vinica  7:1
Slovan Sliač - ŠK Magnezit Jelša-
va  5:3
ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK Orlová 
Pohorelá  5:3
FTC Fiľakovo B - ŠK B6 Lučenec  
2,5:5,5
ŠK TH Junior Banská Bystrica 
CVČ - ŠK Veža Banská Bystrica B  
5,5:2,5
ŠK Slovan Modrý Kameň - ŠK 
Garde CVČ Detva B  5,5:2,5

S. Kuchyňa

III. liga v šachu 
skupina C2

V dňoch 13.-15.12.2013 
vycestovali hokejisti Banskej 
Štiavnice do partnerského 
mesta Moravská Třebová. 

Táto návšteva sa uskutočnila na 
základe pozvania hokejistov z Mo-
ravskej Třebovej. Tak ako po ostat-
né roky, aj tento rok sme odohrali 
v sobotu dňa 14.12.2013 o 17:00h 
priateľský hokejový zápas. Zápas 
bol pre mužstvo Banskej Štiavnice 
od začiatku ťažký, pretože sme ne-
premieňali vyložené šance, naopak 
náš súper využil aj to najmenšie za-
váhanie v našej obrane. Priebeh pr-
vej tretiny naznačoval, že nás súper 
rozstrieľa a bude po zápase. Stav po 
prvej tretine bol 6:2 pre domácich 
z MT. V ďalšej tretine sme však na-
stúpili ako úplne iné mužstvo a sú-
pera sme zaskočili nielen premieňa-
ním šancí, ale aj kombinačnou hrou 
a dokázali sme otočiť zápas vo svoj 
prospech v pomere 8:7. Posledná 
tretina prebiehala plne v našej ré-
žii a vďaka dobrým radám nášho 
kouča Gojka Bosáka, ktorý nemo-
hol pre zranenie hrať, sa nám po-
darilo presvedčivo zvíťaziť v pome-
re 12:8. Zvíťazili sme zaslúžene, čo 
ocenil aj náš súper a všetci, ktorí sa 

boli na tento zápas pozerať. Diváci a 
náš súper ocenili  našich hráčov Mi-
chala Kminiaka a Ľubomíra Baráka 
mimoriadnym potleskom, pretože 
sa im podarilo streliť najviac gólov 
a vylepšili si tak svoj osobný rekord. 
Prajeme im aby mali takúto presnú 
mušku aj v ďalších zápasoch. V prie-
behu troch dní pretrvávala výborná 
predvianočná nálada,  počas zápa-
su nedošlo k žiadnym zraneniam a 
to je najdôležitejšie. Chcem sa touto 
cestou poďakovať všetkým hráčom 
za ich výkony ako aj za ochotu sa-
mofinancovania tejto cesty do Mo-
ravskej Třebovej. Ďakujem spon-
zorom: Mestu Banská Štiavnica za 
poskytnutie drobných prezentov, 
pánu Ľubomírovi Barákovi za prí-
pravu  stravy počas cesty, pánu To-
mášovi Ciglanovi za dodanie alko a 
nealko nápojov ako aj viacerým zá-
stupcom nášho hokejového klubu 
za dodanie a prípravu prezentov pre 
naše partnerské mesto. Počas troch 
dní sme absolvovali množstvo kul-
túrnych a spoločenských poduja-
tí, na ktoré nás pozval pán staros-
ta Moravskej Třebovej JUDr. Miloš 
Izák a naši hostia, za čo im patrí 
naša srdečná vďaka. 

Banskú Štiavnicu reprezentovali 

títo hráči: brankár Slavomír Blahút,  
hráči: Pavel Hanzlík, Ľubomír Ba-
rák, Dušan Lukačko, Andrej Macko, 
Michal Skarba, Andrej Hanzlík, Mi-
chal Kminiak, Marián Skarba, Du-
šan Vahlandt, Vladimír Gazda, Erik 
Melicherčík, Pavel Burian a Vladi-
mír Bosák. Góly za Banskú Štiav-
nicu strelili: Michal Kminiak 4, Ľu-
bomír Barák 3, Pavel Hanzlík 2,  
Andrej Hanzlík, Dušan Lukačko a 
Dušan Vahlandt po 1. Ďalší spoloč-
ný zápas odohráme v mesiaci marec 
2014 vo Zvolene a pripravujeme sa 
aj na zápas v maďarskom Miskolci. 
Tešíme sa aj na Vašu podporu a zá-
roveň Vám prajeme do nového roka 
veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky 
v kruhu Vašich najbližších. 

Dušan Lukačko 

Priateľský hokejový zápas
Banská Štiavnica – Moravská Třebová 12:8

Pozvánka 
na informačné stretnutie pre ro-
dičov predškolákov do základnej 
školy Bakomi. Milí rodičia, pozý-
vame Vás na informačné stretnu-
tie dňa  22. januára 2014 o 15:00 
alebo o 16:00. Ukážeme Vám ako 
pracujeme v Súkromnej základnej 
škole Bakomi. Na videonahráv-
kach Vám ukážeme ako sa deti 
v našej škole učia. Tešíme sa na 
stretnutie, tím školy Bakomi.
SZŠ Bakomi, Akademická 13, Ban-
ská Štiavnica; www.bakomi.sk; ba-
komi.skola@gmail.com; 0948 337 
639
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Kancelársky/obchodný  
priestor na prenájom 
Výhodná cena, dobrá 
poloha (110 €/mesiac 

+ energie, Dolná ul. č. 7) 
0902 244 902, 
office@lct.sk

Ponúkam nové 
nebankové 
pôžičky od 
spoločnosti

 DOOR FINANCE
0944703720

služby

inzercia

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

Predám pozemok na Štefulto- �
ve, výmera 1 050m², 20,-€/1m². Na 
pozemku je voda, elektrina, plyn, 
tel.č.: 0903 121 901

Dám do prenájmu 2-izbový byt  �
na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Ponúkam podnájom v podkro- �
ví RD pod Kalváriou pre 1-2 osoby, 
tel.č.: 0910 488 211

Prenajmem byt na Križovatke  �
v BŠ, cena 230,-€ + energie, tel.č. 
0918 304 969

Dám do prenájmu RD v B.Študenci  �
slušnej rodine, tel.č.: 0907 712 460

Taxi: 0940 747 999 �
Projektovanie, stavebné povole- �

nia, kolaudácie, vyhľadávanie a vy-
sporiadanie vlastníctva, zmluvy do 
katastra, tel.č.: 0915 868 660

Poskytujem pôžičky pre zamest- �
naných, nezamestnaných, matky 
na materskej dovolenke v hotovos-
ti aj v sobotu a nedeľu, volajte non-
stop 0907 693 596

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

Predám novú liaheň na 50 ks  �
vajec, cena 85,-€, www.liahen.sk, 
tel.č.: 0907 181 800

Auto-Spojky, rozvody, náhradne  �

reality

práca

Reštaurácia v centre mesta prijme  �
kuchára/kuchárku. Vek do 30 rokov 
podmienkou. Životopisy posielajte na 
stiavnica@stiavnica.sk. 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Ponúkame bezplatné omladenie pleti pomocou 
neinvazívnych metod: 1. iontoforéza - vpravovanie 
kyseliny hyaluronovej do najhlbších vrstiev pokožky 

2. radiofrekvencvia - zmenšovanie tukových 
vankúšikov na tele a tvári, odstraňovanie celulitídy, 
spevňovanie pokožky. Divná Pani ( 1. poschodie)

 Kontakt: 0905 885 690; tanja.vortex@gmail.com

diely, www.autowit.sk, tel.č.: 0907 
181 800

Kúpim palivové drevo suché,  �
tel.č.: 0908 539 338

Predám prístroj BIOMFIG na  �
liečbu zdravotných problémov po-
mocou magnetoterapie, pôvodná 
cena 1000,-eur teraz 500,-eur, málo 
používaný, tel.č. 0907 596 139


