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Ako sme čitateľov ŠN informo-

vali v č.27 zo dňa 17. augusta 

2017 na Kolpašskej ulici 

pred areálom Spojenej školy 

služieb a lesníctva a Gymnázia 

Andreja Kmeťa po výstavbe 

nového chodníka k školskému 

areálu bola demontovaná 

stará autobusová zastávka. 

Mesto Banská Štiavnica následne v 

spolupráci s Technickými službami, 

m.p. zrealizovalo montáž novej au-

tobusovej zastávky. Dodávateľom 

autobusovej zastávky Zentith Bus s 

príslušenstvom bola fi rma Eurofi ma, 

s.r.o., Myjava. Celková cena novej 

autobusovej zastávky spolu s mon-

tážou predstavuje výšku 4 076 eur. 

Vybudovaním novej autobusovej za-

stávky sa zlepšili podmienky nielen 

pre zamestnancov a pedagógov pô-

sobiacich na týchto školách, ale hlav-

ne pre študentov, ktorí študujú na 

oboch školách a dochádzajú do škol-

ského areálu. Michal Kríž

V stredu 11. októbra sa 

v podkrovných priestoroch 

Rubigallu MsÚ v Banskej 

Štiavnici konalo úvodné 

oboznámenie sa so zadaním 

23. ročníka medzinárodnej 

študentskej súťaže Xella 

2017/2018 na tému:

„Multifunkčný mestský blok Kerling, ako 

miesto na bývanie, prácu, relax a spozná-

vanie v Banskej Štiavnici - Downtown 

Kerling, ako rázcestie medzi moderným 

a historickým alebo vstupná brána do 

Banskej Štiavnice“. Súťaž sa koná pod 

záštitou primátorky mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej. 

Vypisovateľom súťaže je spoločnosť 

Xella CZ s r.o. a Xella Slovensko spol. 

s r.o. a odborne súťaž pripravila doc. 

Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD.

Poslaním študentskej súťaže je na-

vrhnúť priestory a objekty potierajú-

ce hranice, v ktorých sa mladí i star-

ší, rodiny i single, s deťmi i bez detí, 

domáci Štiavničania i návštevníci, 

turisti, cestovatelia, podnikatelia, 

odborníci, umelci, ľudia podnikavej 

mysle môžu rozvíjať a žiť, priestory 

spolužitia a spolupráce navrhnuté v 

duchu bezbariérovosti, smart desig-

nu, udržateľných materiálov a tech-

nológii.

Nová autobusová zastávka

Študentská súťaž Downtown Kerling 
- Banská Štiavnica

Zastávka na Kolpašskej ulici  foto Peter Koleda

�3.str.
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Nová energia pre 
krásny región
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Veštiareň u Verony
Kammerhofská 15 - 

DOM BERG, B. Štiavnica
Info: 0903 386 940 

www.vestiarenuverony.sk
Facebook: 

veštiarenuverony 

Vám ponúka:
• výklad osudu
• KVANTOVANIE  

/návrat do pôvodného stavu/
• práca s energiami /odbúranie stresu/
• odstránenie prekliatia, urieknutia
• očistenie priestorov od negatívnych  

energií
• EFT - emočná sloboda

Podvečer 
s knihami
Múzeum vo Sv. Antone, SC PEN 

Klub v SR, HUAJA Banská Štiav-

nica a POS Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozývajú na literárno-hu-

dobné pásmo „Podvečer s knihami 

Milana Augustína" pri príležitos-

ti jeho životného jubilea, dňa 27. 

októbra 2017 (piatok) o 16:00 

vo výstavnej sále svätoantonské-

ho kašieľa. Na Vašu účasť sa tešia 

organizátori

Pozvánka
V zmys-

le Záko-

na SNR č. 

369/1990 

Zb. o 

obecnom 

zriadení, v 

znení ne-

s k o r š í c h 

zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 

1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam za-

sadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici na deň 

25. októbra 2017 (streda) o 

13:00. Zasadnutie sa uskutoč-

ní v zasadacej miestnosti histo-

rickej radnice, prízemie, č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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16.10. V predchádzajúcich dňoch 

mimoriadne významne 

rezonovalo v médiách vodné 

dielo Gabčíkovo. 

SR vyhrala Arbitrážny súd vo Vied-

ni o toto vodné dielo, avšak ešte stá-

le rezonuje v médiách vysoká odme-

na pre advokátsku kanceláriu, ktorá 

v tomto spore zastupovala SR. V tej-

to súvislosti viac razy v médiách vy-

stúpila JUDr. Alexandra Donevová, 

hovorkyňa Slovenskej advokátskej 

komory, manželka banskoštiav-

nického podnikateľa. V súvislosti s 

25. výročím uvedenia do prevádz-

ky vodného diela Gabčíkovo bolo 

v Rádiu Slovensko 9. - 13.10. vždy 

od 11:40 v seriáli „Príbeh na týždeň“ 

pertraktované všetko podstatné, 

čo predchádzalo výstavbe tejto dra-

hocennej perly slovenskej vodnej 

energetiky. Naživo v tejto relácii ho-

voril aj Ing. Stanislav Fialík, generál-

ny riaditeľ SVP, š.p., v B. Štiavnici v 

r. 2006, ale samozrejme aj Dr. h.c. 

doc. Ing. Július Binder, CSc. „otec“ 

vodného diela Gabčíkovo, ale pri-

pomínam, že aj jeden z „otcov“ SVP, 

š.p., v B. Štiavnici, ktorý svoj dôver-

ný vzťah k B. Štiavnici demonštruje 

aj tým, že ešte stále má svoj dom na 

Nám. sv. Trojice. V seriáli odzneli aj 

viaceré rozhlasové reportáže z obdo-

bia výstavby vodného diela Gabčíko-

vo. Zdôrazňujem, že nebol to nikto 

iný ako práve Mgr. Ľuboš Krno, náš 

spoluobčan, ktorý za svoju exce-

lentnú reportáž z výstavby vodné-

ho diela Gabčíkovo z r. 1988 získal 

v najprestížnejšej celoštátnej česko-

slovenskej súťaži „Novinárska žatva“ 

2. cenu!

11.10. v Rádiu Slovensko v Rádio-

žurnáli o 7:00 hovoril naživo Mi-

roslav Číž, jediný poslanec v NR SR 

z nášho okresu, jeden z navrhova-

teľov zákona o štátnych cenách A. 

Dubčeka a J. M. Hurbana, ktoré by 

sa mali začať udeľovať od r. 2018. 

Keďže prezident SR tento návrh 

zákona vetoval, poslanci NR SR sa 

10.10. ku nemu znovu vrátili a pre-

lomili prezidentovo veto. Návrh zá-

kona obhajoval v NR SR 10.10. aj M. 

Číž, pričom časť z jeho vystúpenia 

odznela aj v Rádiu Slovensko 11.10. 

o 7:00.

V súvislosti so 60. výročím rozhla-

sového štúdia v B. Bystrici, v Rádiu 

Regina je už niekoľko mesiacov se-

riál o histórii aj súčasnosti tohto vy-

sielania. 11.10. o 7:40 a následne v 

repríze aj popoludní bola prezento-

vaná spolupráca banskobystrického 

štúdia s múzeami. Rád aj na tomto 

mieste podávam to najvieryhodnej-

šie svedectvo, ako riaditeľ Sloven-

ského banského múzea od októbra 

1965, že riaditeľovanie múzea už 

od 2. polovice 60. rokov v bansko-

bystrickom štúdiu bolo skutočne ex-

celentné a to vďaka redaktorom V. 

Bártovi, F. Mikovičovi a L. Matišo-

vej. Túto „štafetu“ viac ako úspešne 

prevzal už spomínaný Ľ. Krno, kto-

rý v 90. rokoch 20. stor. a začiatkom 

tohto stor. prezentoval v rozhlaso-

vých médiách všetko dôležité a vý-

znamné, čo malo súvis s B. Štiavni-

cou. Takúto plodnú, cieľavedomú a 

systematickú prezentáciu B. Štiav-

nice v celoslovenských médiách ne-

mal doteraz v 20. ani v 21. stor. žia-

den iný žurnalista. 12.10. v RTVS 

na Jednotke v Správach RTVS bola 

podrobná reportáž o riešení havarij-

nej situácie v Kozelníku v súvislos-

ti s padajúcimi skalami na komuni-

káciu, ktorá smeruje do B. Štiavnice. 

Ako zhodne povedali hlavní iniciáto-

ri sanačných a zabezpečovacích prác 

Ing. Štefan Filip, prednosta Okres-

ného úradu v B. Štiavnici a Eva Pe-

táková, starostka obce Kozelník, tie-

to práce by mali trvať asi 8 týždňov. 

12.10. v časopise „Plus 7 dní“ mal Pe-

ter Kubínyi rozsiahly článok na str. 

66-69, ktorý mal názov „Vodou proti 

vode“. Článok s bohatou fotodoku-

mentáciou rozvádza historický vý-

znam tajchov v okolí B. Štiavnice, 

ktoré sú od decembra 1993 súčasťou 

svetového dedičstva UNESCO. Na-

koniec uvádzam na pravú mieru po-

nor do pradávnej histórie B. Štiavni-

ce. v RTVS na Dvojke 15.10. o 20:10 

a následne v repríze 16.10. o 12:45 

v dokumentárnom fi lme o histórii 

B. Štiavnice hneď v úvode doslov-

ne odznelo: „Terra banensium – zem 

baníkov. Pod týmto menom vstupuje do 

dejín v r. 1156 Banská Štiavnica.“ Bez 

toho, aby som negoval historickú 

hodnotu tohto fi lmu s názvom „Ge-

nius loci Banská Štiavnica“, ba skôr na-

opak, ďalšiemu obsahu fi lmu dávam 

absolutórium. Nuž, ale tvrdenie o 

r. 1156 je nie nič iné ako historický 

blud. Prvý vierohodný písomný do-

kument o B. Štiavnici je totiž až z r. 

1217, ktorého výročie si naše mesto 

viac razy, dokonca aj na tejto naj-

vyššej odbornej i spoločenskej úrov-

ni pripomenulo v tomto roku. Bol 

tomu venovaný mimoriadne veľký 

priestor aj v Štiavnických novinách, 

televízii VIO, ale samozrejme aj v 

mnohých celoslovenských médiách.

16.10. bolo posledné zasadnutie ak-

tuálneho zastupiteľstva BBSK zvo-

leného v r. 2013, čo bolo výrazne 

medializované vo viacerých sloven-

ských médiách. V tejto súvislosti len 

pripomínam, že viacero iniciatív-

nych návrhov v prospech Banskej 

Štiavnice, ktoré predniesla na tom-

to zasadnutí Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka nášho mesta a súčas-

ne jediná poslankyňa BBSK za náš 

okres boli prijaté, ale o tom už bude 

podrobnejšie informovať v najbliž-

šom čísle ŠN naša primátorka.

Ján Novák 

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Keď paradajky nestačia dozrieť

Paradajky pri nočných teplotách 

pod 10ºC dozrievajú pomaly, pre-

stanú červenieť. Pred príchodom 

nočných mrazíkov plody radšej 

oberieme a dáme do chráneného 

priestoru. Do červena môžu dozrieť 

iba dobre dorastené plody, ktorých 

farba prešla z výrazne zelenej do žl-

tkastej. Dozrievanie urýchlime zre-

lými jablkami, ktoré spolu s para-

dajkami uložíme do nádoby alebo 

debničky a zakryjeme priesvitnou 

fóliou. Etylén, ktorý vydávajú plo-

dy zrelých jabĺk, urýchľuje ich do-

zrievanie.

Zrelosť a konzumácia jabĺk

Každý druh ovocia má svoju zre-

losť a konzumáciu. Aj konzumácia 

jabĺk sa líši svojou zrelosťou pod-

ľa odrody. Predstavím Vám odro-

du „Pinova“. Má guľovito-kužeľové 

plody. Základná farba je žltá, ktorú 

prekrývajú široké červené pásy. Du-

žina je pevná, chutná, sladká. Dô-

ležitou vlastnosťou je jej aromatic-

kosť. Oberá sa v poslednej dekáde 

októbra. Konzumne dozrieva až v 

decembri.

Michaela Mojžišová

Záhradkárske okienko

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí akcionárov 

s vedením spoločnosti Stredoslo-

venská vodárenská spoločnosť, 

a.s. Banská Bystrica k preroko-

vaniu fakturácie vôd z povrcho-

vého odtoku.

 Účasť na rokovaní Zastupiteľstva 

BBSK.

17. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Mesiac úcty k starším – účasť na 

podujatí pre seniorov.

18. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Mesiac úcty k starším – účasť na 

podujatí pre seniorov.

 Riešenie postupov pri zadávaní 

podmienok urbanistických štú-

dií v nadväznosti na ÚPN Mesta 

Banská Štiavnica pre novú inves-

tičnú výstavbu.

19. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu pre roky 2018 

– 2020.

 Účasť na slávnostnom stretnu-

tí s  jubilantmi – Slovenský zväz 

telesne postihnutých ZO a  OC 

Banská Štiavnica.

 Účasť na zasadnutí Kalvárskeho 

fondu.

20. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta pánom Záhorcom.

21. 10.

 Slávnostné prijatie občanov náš-

ho mesta pri príležitosti oslavy 

ich životných jubileí.

Viera Lauková

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. Otváracie hodi-

ny: každý deň, október - apríl: 8:00 

hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6, 969 01 Ban-

ská  Štiavnica, e-mail: ic@banskas-

tiavnica.sk, tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Ak budete, vážení spoluobčania a oby-
vatelia nášho okresu uvažovať o tom, 

komu dáte svoj hlas 
v novembrových 
voľbách do BBSK, 
chcem Vašu pozor-
nosť upriamiť nielen 
v mojom mene, ale 
aj Okresnej orga-
nizácie SMER-SD 
Banská Štiavnica, 
na našu kandidát-
ku Mgr. Nadeždu 
Babiakovú. Dovo-
lím si v tejto súvis-
losti povedať, že 
nikto z kandidátov 
za náš okres nemá 
také predpoklady 
na úspešný výkon 
funkcie aj v nadchá-
dzajúcom funkčnom 
období  v prípade 
jej zvolenia. Aj na-

priek tomu, že poslanci Banskobystric-
kého samosprávneho kraja pracovali 

v tomto funkčnom období v najkompli-
kovanejších a najzložitejších podmien-
kach v rámci celého Slovenska, Mgr. 
Nadežda Babiaková si aj v takýchto 
podmienkach dokázala vytvoriť mimo-
riadnu vážnosť a autoritu pri presadzo-
vaní aj tých najzložitejších problémov 
Banskej Štiavnica i nášho okresu. 
Sme pevne presvedčení, že  jej dote-
rajšie výsledky sú tou najlepšou záru-
kou prepotrebnej kontinuity, ale hlavne 
ďalšieho rozvoja celého nášho okre-
su o to viac, že vnútropolitická situácia 
ani v budúcnosti nevyzerá byť jedno-
duchšia a bezproblémová. Ja na tom-
to mieste len opäť zdôrazňujem nielen 
moju absolútnu dôveru voči nej, ale aj 
dôveru zo strany členov SMER-SD, a 
aj prevažnej väčšiny obyvateľov náš-
ho okresu, s ktorými prichádzam den-
ne do kontaktu.

Ing. Marian Zimmermann,
predseda OO SMER – SD 

Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková 
záruka kontinuity a ďalšieho rozvoja

Poďakovanie MsÚ

K úspešnému priebehu podujatia 

Október – mesiac úcty k starším 

prispeli aj sponzori a preto aj to-

uto cestou by sme sa chceli poďa-

kovať p. Mariánovi Čiernemu, p. 

Mgr. Petrovi Ernekovi, ako aj všet-

kým účinkujúcim: p. Timonovi 

Turčanovi, p. Renáte Horváthovej 

a Diane Krnovej, žiakom a peda-

gógom ZUŠ, CVČ a najmä malým 

detičkám z MŠ Ul. 1. mája, kto-

rých program spestril toto podu-

jatie a vyčaril v oku mnohých sta-

rých mám a starých otcov, našich 

spoluobčanov aj slzičku šťastia a 

radosti. Ďakujeme!

Jarmila Simonidesová,

zamestnankyňa MsÚ

Úlohou zadania študent-

skej súťaže je navrhnúť zástavbu a 

funkčné využitie mestského bloku 

– lokality nachádzajúcej sa akoby 

na vstupe do historickej časti mes-

ta Banská Štiavnica. 

Pozemok je ohraničený ulicami Dol-

ná, Robotnícka a Tabaková, ktoré-

ho súčasťou je hotel Kerling a oproti 

sa nachádza budova bývalej taba-

kovej továrne. Formujúce sa nové 

centrum mesta medzi historickou 

časťou mesta a prevažne obytnou 

časťou novej prímestskej časti v 

území za kruhovým objazdom. Rie-

šené územie čiastočne susedí s bý-

valou priemyselnou časťou mesta, 

ktorá v súčasnosti za pomoci kon-

verzie funkcií nadobúda novú po-

dobu a využitie. Banskoštiavnický 

„downtown“ bude vstupnou domi-

nantou do mesta, atraktívnou pre 

domácich obyvateľov aj návštevní-

kov. Bude mať ambície stať sa cen-

trom južnej časti mesta práve vďaka 

vhodne volenej multifunkčnej nápl-

ni, pre bývanie a občiansku vybave-

nosť. Návrh by mal súčasne poskyt-

núť parkovacie plochy obyvateľom 

aj návštevníkom, prichádzajúcim 

do centra mesta z juhovýchodnej 

strany. Je nevyhnutné zabrániť vy-

ľudňovaniu Banskej Štiavnice, aby v 

budúcnosti nebola len mestom tu-

ristického ruchu, ale aj tým správ-

nym mestom pre život s trvalo 

udržateľným rozvojom, rovnako 

atraktívnym pre návštevníkov, ako 

aj pre domácich obyvateľov. 

Vyhodnotenie samotnej študent-

skej súťaže sa uskutoční v  období 

marca a mája budúceho roka 2018.

Bližšie info o samotnej súťaži sa 

dozviete na stránke vyhlasovate-

ľa: http://www.ytong.sk/23-roc-

nik-medzinarodnej-student-

skej-sutaze-xella-2017-2018.php.

Michal Kríž, 

Ing. arch. Jakub Melicherčík, 

architekt mesta

Ohraničený pozemok študentského návrhu  Mapový podklad MsÚ Banská Štiavnica 

Študentská súťaž Downtown Kerling 
- Banská Štiavnica

�1.str.

čriepok
„Dôchodcom sa zuby od sladkostí ne-

pokazia, lebo si ich vyberú a dajú do 

pohárika.“ Ján Petrík
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Podmienky umiestňovania 

volebných plagátov v Banskej 

Štiavnici.

Dňa 4.11.2017 sa uskutočnia Voľ-

by do orgánov samosprávnych 

krajov 2017. Pre účely volebnej 

kampane sú zaregistrovaným kan-

didátom na umiestňovanie vo-

lebných plagátov na verejných 

priestranstvách v meste Banská 

Štiavnica vyhradené miesta na ve-

rejnoprospešných zariadeniach: 

betónové skruže na uliciach Križo-

vatka, Ludvíka Svobodu, Učiteľská 

a Obrancov mieru.

Skruže sú označené nápisom 

„Miesto na umiestňovanie volebných 

plagátov„ a rozdelené  očíslovanou 

mriežkou, pričom každý kandidát 

má priestor 42x42 cm na pridele-

nom čísle:

Kandidáti pre voľby do zastupi-

teľstva samosprávneho kraja za 

volebný obvod č. 2:

01. Nadežda Babiaková, Mgr.; 02. 

Dušan Cibula; 03. Dominik Kút-

nik; 04. Nadežda Kvaková, RNDr.; 

05. Katarína Maruniaková Lu-

žinová, Mgr.; 06. Lukáš Mlyná-

rik; 07. Mikuláš Pál, Mgr.; 08. Eva 

Petrášková, MUDr.

Kandidáti pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja:

09. Miroslav Gálik, PaedDr.; 10. 

Pavel Greksa, Ing.; 11. Martin Ju-

haniak, Mgr.; 12. Igor Kašper, Ing.; 

13. Marian Kotleba, Ing. Mgr.; 14. 

Ján Lunter, Ing.; 15. Zdenek Očo-

van, Ing.; 16. Alena Pivovarčiová, 

PhDr.; 17. Ivan Saktor, Mgr.; 18. 

Jozef Sásik, Ing.; 19. Milan Urbá-

ni, MUDr., CSc, MPH; 20. Vojtech 

Kökény, Mgr.; 21. Viliam Baňák, 

Ing.; 22. Michal Kantor, Mgr.; 23. 

Martin Klus, doc. PhDr., PhD., 

MBA; 24. Stanislav Mičev, PhDr., 

PhD.; 25. Jozef Šimko, JUDr.

Umiestňovanie volebných plagá-

tov počas volebnej kampane na 

verejných priestranstvách mimo 

vyhradených miest na umiestňo-

vanie volebných plagátov je zaká-

zané. Podrobné informácie nájdete 

vo Všeobecne záväznom nariadení 

Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017 

o vyhradených miestach na umiest-

ňovanie volebných plagátov a na 

www.banskastiavnica.sk.

Ján Petrík, OKŠaMK

Voľby do VÚC 2017

Študentská 
kvapka krvi
13. október 2017 – To nedáš 4 

deci?

Prijmú študenti výzvu a prekonajú 

svoje obavy? Podľa prieskumu 

medzi mladými ľuďmi najčastej-

ším dôvodom, pre ktorý nechodia 

darovať krv, je strach z množstva 

odobratej krvi. Prieskum robili 

študenti Katedry marketingovej 

komunikácie Filozofi ckej fakulty 

Univerzity Komenského v  Brati-

slave, ktorí spolu so Slovenským 

Červeným krížom pripravili toh-

toročnú Študentskú kvapku krvi.

Tvárami kampane sú mladí ľudia - 

dobrovoľníci SČK, ktorí sa pomo-

cou hashtagov #nemajlenkecy a 

#nebudodveci prihovárajú svojim 

rovesníkom - študentom rôznych 

odborov. Ako prví prijali výzvu 

budúci zdravotníci, ktorí kampaň 

odštartujú v pondelok 16. októbra 

mobilným odberom na Stred-

nej zdravotníckej škole v Bratisla-

ve. Zdieľaním fotografi í priamo z 

miesta odberu ukážu svoju odva-

hu a inšpirujú študentov ostat-

ných profesií.

Súčasťou kampane sú nielen mo-

bilné odbery krvi ale aj náborové 

workshopy či simulované odbe-

ry krvi organizované pracovník-

mi a  dobrovoľníkmi Slovenské-

ho Červeného kríža vo všetkých 

väčších mestách a mnohých ob-

ciach Slovenska. Cieľom kampa-

ne je rozšíriť rady pravidelných 

darcov krvi a získať prvodarcov z 

radov nielen mladých študentov. 

Viac informácií aj o mobilných od-

beroch počas kampane nájdete na 

darujkrv.redcross.sk.

Krv môžete darovať nielen na 

mobilných odberoch, ale aj na 

odberových miestach NTS SR a 

hematologicko-transfúznych od-

deleniach nemocníc.

Kampaň organizuje Slovenský 

Červený kríž v spolupráci s Národ-

nou transfúznou službou SR a he-

matologicko-transfúznymi odde-

leniami nemocníc a potrvá do 17. 

novembra 2017.

Študentská kvapka krvi je kam-

paňou so zápisom do registra 

ochranných známok Úradu prie-

myselného vlastníctva SR.

SČK

Jeseň na cestách je riziková, 

preto vodiči uberte z plynu, 

chodci používajte refl exné 

prvky!

Polícia varuje účastníkov cestnej 

premávky! Jeseň prináša nielen úro-

du zo záhrad a pestré lístie na stro-

moch, ale zvyšuje aj riziko doprav-

ných nehôd a kolízií na cestách. Dni 

sa skracujú, cesty sú mokré a šmy-

kľavé, časté sú ranné hmly a znížená 

viditeľnosť. Po bezstarostnej letnej 

jazde sa musia sťaženým podmien-

kam prispôsobiť všetci účastníci 

cestnej premávky.

Dodržiavať pravidlá cestnej premáv-

ky je nutné po celý rok. Ak sa vply-

vom  počasia situácia na cestách 

ešte zhorší, je dôležité, aby na to 

mysleli všetci účastníci cestnej 

premávky. Časté hmly, dážď, skor-

šia noc, aj to prináša na naše cesty 

jeseň.

Motoristi by mali ubrať nohu z 

plynu a dodržiavať väčšie rozo-

stupy medzi vozidlami. Predídete 

tak riziku kolízií, zrejme netreba ani 

hovoriť, že pokrčené plechy nechce 

mať nik. Tiež by mali myslieť na to, 

že svetlá do hmly sa dajú a majú 

vypnúť, ak nie je dôvod na ich po-

užívanie. Inak oslníte ostatných vo-

dičov.

Nadránom a podvečer je aktívna aj 

lesná zver. Myslite na to, keď pre-

chádzate cez prostredie, v ktorom sa 

pohybujú. Aj také milé zviera ako 

je srnka, či zajac, dokážu spôso-

biť vážne poškodenie vozidla, ne-

hovoriac, že zrážka s nimi môže 

skončiť tragicky. Preto sa zviera-

tám nesnažte vyhnúť vo veľkej rých-

losti. Následky šmyku totiž môžu 

byť oveľa väčšie ako zrážka so zvie-

raťom. Ak sa aj nič vážne nestane, 

takto zrazenú zver nikdy neberte, 

ale zavolajte políciu, poľovné zdru-

ženie, štátnu ochranu prírody alebo 

správcu cestnej komunikácie (neo-

právnené prisvojenie si cudzej zve-

ri je možné kvalifi kovať ako trestný 

čin pytliactva, za ktorý hrozí trest 

odňatia slobody až na dva roky).

V neposlednom rade treba dávať po-

zor na jesenné poľnohospodárske 

práce, kde možno očakávať znečis-

tenie vozovky od blata. Treba si dá-

vať pozor aj na opadané lístie na 

ceste a s tým spojené nebezpe-

čenstvo šmyku. Mohutné stromy 

rastúce pri cestách lákajú v tom-

to období aj zberačov. Často vidieť 

na ceste pohodené bicykle, kárič-

ky, pobehujúce deti a ich rodičov 

v tmavom oblečení. To je čistý ha-

zard so životom! Najmenej, čo pre 

seba zberači môžu urobiť, je o-

bliecť si refl exné vesty a zabezpe-

čiť, aby ich „dopravné prostriedky“ 

neohrozovali ostatných.

Chodci sú najzraniteľnejšími 

účastníkmi cestnej premávky. A 

často na to nemyslia. Podceňujú 

refl exné prvky na oblečení, a to 

ich často stojí to najcennejšie, ich 

život. Najmä starší občania s ob-

ľubou nosia tmavé oblečenie. Neu-

vedomujú si, že vodič ich často uvi-

dí, až keď je neskoro. Aj refl exný 

pás môže zachrániť váš život, aj 

keď sa možno nehodí k topánkam 

či kabelke. Okrem toho je nutné 

predvídať, prechádzať cez cestu 

na miestach na to určených, vy-

hýbať sa rizikovým úsekom, ne-

preliezať zábradlia a neriskovať. 

Deti sú hravé a páčia sa im farby. To 

by mali využiť ich rodičia. Pri kúpe 

oblečenia, školskej tašky či vaku 

myslieť okrem účelnosti aj na bez-

pečnosť, čo znamená ich viditeľnosť 

na cestách.

Čo sa týka cyklistov, policajné 

skúsenosti hovoria, že aj napriek 

ich povinnosti zo zákona byť 

osvetlený a  mať na sebe refl ex-

né prvky, robia pravý opak. Tak-

tiež jazdia po nesprávnej strane 

vozovky a výnimočná nie je jazda 

ani v  skupinkách vedľa seba a 

jazda pod vplyvom alkoholu. Cyk-

listi, ktorí jazdia po cestných komu-

nikáciách by nemali preceňovať svo-

je schopnosti a zručnosti, a zároveň 

by mali zvážiť riziká, ktoré im hro-

zia od okoloidúcich motorových vo-

zidiel.

Motocyklisti ešte v týchto týždňoch 

využívajú posledné pekné dni, kým 

uložia svojich dvojkolesových milá-

čikov na zimný spánok. Popadané 

lístie a mokrá vozovka môže navždy 

ukončiť ich bezstarostnú jazdu po 

jesenných cestách. Preto dajte vždy 

pozor a jazdite s „rozumom“!

OR PZ ZH

Policajný zbor upozorňuje…
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kam v BŠ 
a okolí ?

Samospráva mesta Banská 

Štiavnica si aj v tomto roku 

uctila pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším všetkých tých, 

ktorí pre naše mesto boli 

oporou počas svojho plodného 

života a chcela sa im aj 

takýmto spôsobom poďakovať 

za ich životné postoje, prácu 

v prospech našej Banskej 

Štiavnice a vyjadriť im úctu za 

všetky prežité roky. 

V kultúrnom centre sa v dňoch 

17. a 18. októbra konalo spoločné 

stretnutie, ktoré otvorila Jarmila Si-

monidesová a všetkých prítomných 

privítala. Následne za doprovodu 

Timona Turčana, speváčok Renáty 

Horváthovej a Diany Krnovej zazne-

li prekrásne skladby, ktoré všetkým 

prítomným rozžiarili úsmev na tvári 

i so slzami v očiach potešili dušu. Na-

sledoval príhovor primátorky mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, ktorý pri-

nášame v plnom znení:

„Milé dámy, vážení páni, drahí spoluob-

čania!

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdeč-

ne pozdravila na tejto slávnosti, ktorá 

sa koná na počesť mesiaca októbra úcty 

k starším.

Opäť po roku sa stretávame v  októbri 

v  Mesiaci úcty k  starším, aby sme sa 

Vám poďakovali za roky statočnej a obe-

tavej práce, ktorú ste odviedli pre naše 

mesto, aby sme Vám pripomenuli, že na 

Vás nezabúdame. Vaše rady, skúsenos-

ti nám pomáhajú prekonávať ťažkosti 

a prekážky, s ktorými zápasíme denno-

denne. Väčšina z Vás ste na zaslúženom 

odpočinku, mnohí z  Vás s  hlbokou úc-

tou a  citom Vám vlastným pomáhate 

vychovávať svoje vnúčatá a  pravnúča-

tá. Váš vek a  životné skúsenosti sú zá-

rukou pre získanie základných ľudských 

hodnôt, akými sú úcta k starším, ako aj 

všetkým overeným hodnotám života. 

Možno pri týchto slávnostných chvíľach 

ako je dnešná, si spomínate na roky svo-

jej mladosti, na dni, kedy ste položili zá-

klady svojim rodinám. Spomínate si na 

roky práce v kolektíve, ktoré určite patria 

medzi tie najkrajšie, na poctivú a statoč-

nú prácu medzi spolupracovníkmi, na sú-

držnosť a priateľstvo, na vzájomnú po-

moc a ochotu. Určite ste nezabudli tiež 

na mnohé športové, kultúrne a  spolo-

čenské aktivity, na ktorých ste sa podie-

ľali a  prinášali ste nielen uznanie Vám 

samotným, ale šírili ste dobré meno Ban-

skej Štiavnice. Je na čo spomínať a hod-

notiť. Pribúdajúce roky však vôbec nie sú 

dôvodom na nostalgiu a najmä nie u Vás, 

ktorí ste nielen plodne prežili svoj aktív-

ny vek, ale i teraz sa aktívne podieľate na 

činnosti  mnohých spoločenských a záuj-

mových organizácií. Chcela by som vy-

zdvihnúť práve v dnešný deň Váš úprim-

ný vzťah k  nášmu mestu, za to, že ste 

dokázali v  tých všetkých ťažkých chví-

ľach v našom meste žiť, pracovať a vy-

tvárať nesmierne hodnoty, ktoré ostá-

vajú našim potomkom. Každý svojou 

svedomitou prácou ste prispeli k záchra-

ne a obnove mesta ako i jeho rozvoju.

Drahí spoluobčania,

aj keď ste na dôchodku, viem, že žijete 

i naďalej so starosťami i radosťami tak, 

ako to život prináša, pomáhate nášmu 

mestu radami, ale mnohí ešte i skutka-

mi. Za to všetko Vám úprimne ďaku-

jem. Som hrdá na to, že v našom meste 

žijú takíto statoční ľudia, na ktorých sa 

môžeme vždy spoľahnúť, na Vás Štiav-

ničanov, ktorí láskou k nášmu mestu ste 

dokázali šíriť dobré meno Banskej Štiav-

nice doma i v zahraničí, na Vás Štiavni-

čanov, ktorí ste svojou svedomitou prá-

cou dostali Banskú Štiavnicu na najvyšší 

piedestál, pretože samospráva bez Vašej 

aktívnej pomoci by to sama nedokázala.  

Za to všetko Vám všetkým z celého srd-

ca ďakujem.

Drahí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám v mene poslan-

cov Mestského zastupiteľstva ako 

i v mene svojom popriala len to najlep-

šie nielen v tento deň, ale všetky, ktoré 

prídu aby boli prepletené radosťou, napl-

nené úctou, láskou a porozumením. Pra-

jem Vám hlavne veľa zdravia, šťastia, 

spokojnosti a pohody v kruhu Vašej mi-

lovanej rodiny, v kruhu priateľov a nás 

všetkých.“

Po nej s kultúrnym programom vy-

stúpili so svojim hudobno-tanečným 

pásmom detičky z MŠ Ul. 1.mája, 

žiaci Základnej umeleckej školy pod 

taktovkou p. riaditeľky Mgr. Ireny 

Chovanovej a žiaci z Centra voľného 

času pod vedením Janky Machilovej 

predviedli svoje tanečné vystúpenia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a ve-

ríme, že malá sladká pozornosť na 

záver aspoň trošku potešila… 

Michal Kríž

Október – Mesiac úcty k  starším

Seniori v Kultúrnom centre  foto Michal Kríž 

21.10. Farebný workshop Chalk 

Paint – doplnkový. Rozšírte si 

svoje zručnosti o  ďalšie techni-

ky práce s farbami. Kammerhof 

B. Štiavnica, sFarbami.sk, 9:30.

21.10. Koncert: Th e Burning 

Hell. Kanadská kapela rozpúta 

veselú zábavu v Art Café, 20:00.

21.10. Zábava s  Trio Pichus. 

Ľudoví muzikanti s  moderným 

programom. Libresso Caff e bar, 

21:00.

24.10. Koncert: Cellomania. 

Violočelový koncert Eugena 

Procháca a Jána Slávika. ZUŠ B. 

Štiavnica, 15:30.

25.10. Rodinný koncert. Pred-

stavia sa  deti so svojimi rodič-

mi, súrodencami, ďalšou rodi-

nou. ZUŠ . Štiavnica, 15:30.

25.10. Halloween v Divnej Pani. 

Kúzelnícka show, vystúpenie ta-

nečníkov aj diskotéka. Program 

od 16:00.

27.10. Podvečer s  knihami Mi-

lana Augustína. Literárno-hu-

dobné pásmo. Kaštieľ a  múze-

um vo Svätom Antone, 16:00.

27.10. Farebný workshop Chalk 

Paint – nábytok s nápadom. 

Kammerhof B. Štiavnica, sFar-

bami.sk, 14:00.

27.10. Libressový dobrodruh - 

Indonézia. O programe EVS, o 

najlepších zážitkoch aj kultúr-

nych šokoch z tejto krajiny. Lib-

resso Caff e bar, 19:00.

27.10. Koncert: Peter Lipa Band 

+ Milan Lasica. Divadlo Pivova-

ru ERB, 19:00, vstupné predpre-

daj 38 € / 42 € pred koncertom 

40 € / 48€.

27.10. Koncert: Gentleman 

duo. Originálne prevedenie 

rôznych žánrov. Hotel Daro, 

Hodruša. Hámre, 19:00, vstup 

voľný.

27.10. Halloween Oldies dis-

co. Penzión Cosmopolitan  od 

20:00. Ak prídete v  maske, 

vstup voľný, inak 3 €, 20:00 – 

4:00.

27.10. Koncert: Tom Lumen. 

Maďarský sólový gitarista so 

štýlom evokujúcim zvuk ce-

lej kapely. Archanjel caff e bar, 

20:00 – 22:00.

27./29.10. Halloween weekend. 

Pražovňa sa zmení na strašidel-

ný dom so strašidelnou sexi ob-

sluhou od 21:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Obľúbený detský divadelný 

cyklus Sobotné rozprávko-

vanie pokračuje po prestávke 

ďalšími predstaveniami.

Už v  sobotu 28.10. 2017 sa v  kine 

Akademik predstaví divadlo Ma-

kile s veselou a poučnou rozprávkou 

Lenka Kikilienka a bojazlivé straši-

dielko. A o čom bude toto predstave-

nie?  Takéto sú slová autorky: „Lienka 

Kikilienka miluje svoj krásny Rozprávko-

vý les aj jeho nádherné zvuky. Hopi, cupi, 

šššššššššššš, ňuf.. Keď začuje nový zvuk, 

hneď vie, že v lese je niekto nový – a ten 

niekto narieka. Malé strašidielko – a pla-

če od strachu. Ajajaj, Strašidielko, nemu-

síš sa báť zvukov lesa! Dokáže lienka pre-

svedčiť nového kamaráta o kráse svojho 

lesa? Zvládne to sama, či bude potrebovať 

pomoc detí?“ Rozprávka začína o 16.00 

hod. a lístky na ňu si je možné rezer-

vovať cez stránku kultura.banskas-

tiavnica.sk. Vstupné na akciu je 4 €.

Pre všetky nedočkavé deti prezradí-

me, že v mesiacoch november a de-

cember k nám v tomto cykle zavíta di-

vadlo Ludus. Viac informácií nájdete 

na spomenutej web stránke, prípadne 

v ŠN. R. Marko

Rozprávkovanie pokračuje
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Nedostatok vody vo vodovode 

navrhoval referát odstrániť 

zamedzením vodných strát v 

potrubí a domových inštalá-

ciách zjednodušením zachy-

távacieho a manipulačného 

zariadenia pri dovtedajších 

rezervoároch a Vodárenskej 

nádrže, vypracovaním 

projektu rozšírenia vodovodu 

z Klingerštôlnianskej nädrže 

a odber vykonávať čo možno 

bez čerpania, hlavne gravi-

táciou a zásobovaciu sieť v 

meste riešiť v troch pásmach. 

Mestská rada nariadila prejednať 

so Štátnym banským riaditeľstvom 

a Tabakovou továrňou podrobné 

zmluvné podmienky odberu vody 

z Klingeštôlnianskej nádrže a ešte 

v jeseni roku 1927 vypísať súťaž 

na vybudovanie samostatného vo-

dovodu od Klingera až po Frauen-

berg. Náklady spojené s týmito prá-

cami sa odhadovali na 200 000 Kčs. 

Na ich úhradu sa očakávala subven-

cia od Ministerstva zdravotníctva 

vo výške 30 % a tiež od štátu v tej 

istej výške. Subvencia nezaokrytá 

fi nančnou čiastkou sa mala hradiť 

z mimoriadnych príjmov. Mestská 

rada nariadila prejednať so Štátnym 

banským riaditeľstvom a Tabako-

vou továrňou podrobné zmluv-

né podmienky odberu vody z Klin-

geštôlnianskej nádrže a ešte v jeseni 

roku 1927 vypísať súťaž na vybudo-

vanie samostatného vodovodu od 

Klingera až po Frauenberg.

Na základe vyššie uvedeného návr-

hu urobila správa mesta príslušné 

kroky, aby na jednej strane bola za-

istená zásoba vody a jej akosť z Klin-

gerštôlnianskej nádrže, na druhej 

strane, aby sa stanovilo, aká veľká 

je. Hlasy spod Sitna vo svojom čís-

le 47 z 25. novembra 1927 zverejni-

li postup v prípravných prácach vo 

veci defi nitívneho riešenia otázky 

zásobovania obyvateľstva vnútor-

ného mesta vodou. Mestská rada 

vypísala užšiu súťaž na vyhotovenie 

plánov na nový vodovod z Klingera 

a na opravu a úpravu existujúceho 

vodovodu. Mestské zastupiteľstvo 

na zasadnutí 17. decembra 1927 

opatrenie mestskej rady vzalo na 

vedomie a schválilo ho. 

Vykonanie týchto prác si vyžadova-

lo dlhší čas a vybudovanie riadneho 

potrubia z Klingera bolo možné re-

alizovať až na jar. Preto by pri nedo-

statku vody v mestskom vodovode 

mohli pomôcť len výdatnejšie zráž-

ky. Zisťovala sa potreba vody, kto-

rá sa mala dodávať z tejto nádrže. V 

uvedených smeroch sa urobili viace-

ré informatívne zistenia. Najväčšia 

hĺbka Klingerštôlnianskej nádrže 

bola 19,9 m. Pri tejto hĺbke obsaho-

vala vodná nádrž 160 525 m3 vody. 

Priemerne to bolo 57 000 m3 vody 

bez spotreby Tabakovej továrne. 

Ročný prítok vody sa nedal pres-

ne určiť, lebo v dobe prítoku voda 

z  nádrže súčasne aj odtekala. Toto 

číslo bolo nízke preto, že roku 1925 

bola určite chyba v odtoku a rok 

1927 sa počítal po suchom období 

ešte bez jesenných dažďov, do kon-

ca septembra. Správne číslo malo 

byť asi 80 000 m3.

Ročná spotreba vody v Tabakovej 

továrni, ktorá mala byť dodávaná 

z  Klingerštôlnianskej nádrže čini-

la približne 25 000 m3. Táto spotre-

ba bola v horeuvedených výpočtoch 

už započítaná. Nebola ešte zakalku-

lovaná potreba Štátnych banských 

závodov na chladenie kompresorov 

na šachte Zigmund, ktoré ešte ne-

boli v prevádzke. Pre banícke úče-

ly bolo treba zaistiť ročne odber 26 

000 - 30 000 m3 vody.

Denná potreba vody pre mesto bola 

250 m3, mesačne 7500 m3, teda na 

tri mesiace v roku 22 500 m3. Ne-

bolo však vylúčené, že by potreba 

mesta v niektorých suchších rokoch 

mohla byť väčšia, teda vodu z Klin-

gerštôlnianskej  nádrže bude treba 

dodávať na viac mesiacov.

Niektorí funkcionári mesta mali 

obavy, že Klingerštôlnianska nádrž 

nezaistí za každých okolností po-

trebné množstvo vody a že teda ne-

poskytne absolútne pevnú základ-

ňu pre riešenie vodnej otázky ani v 

prípade, ak by boli všetky prítoko-

vé jarky tejto nádrže náležite opra-

vené.

Využitie upotrebenej vody v kom-

presoroch pre Tabakovú továreň 

bolo síce do určitej hranice možné, 

ale pre mesto sotva bolo možné vy-

užiť zbývajúcu vodu, ktorá mala 

chladiť kompresory, t. j., že by ňou 

bola zásobovaná časť Dolnej ulice. 

Aj v tomto prípade mohla spôsobo-

vať ťažkosti otázka fi ltrácie a dezin-

fekcie. Pritom sa konštatovalo, že 

voda z  Klingerštôlnianskej nádrže 

mala nepríjemnú chuť a bola zne-

čisťovaná zo susedných domov. 

Vzorky vody boli boli odoslané na 

skúšku do Bakteriologického ústa-

vu a oznámenie výsledku sa preto 

aj súrilo. Za daného stavu však bolo 

treba dobre zvážiť, či má mesto in-

vestovať do Klingerštôlnianskeho 

vodovodu najmenej 200 000 Kčs a 

prevziať rôzne záväzky a povinnos-

ti, ale bez poznania výsledkov skú-

šok bolo ťažko možné vytvoriť si de-

fi nitívny názor. Otvorenou zostala 

otázka, či si dokonalejšie fi ltrovanie 

a prípadné dezinfi kovanie (chlóro-

vanie) nebude vyžadovať stále znač-

nejšie prevádzkové náklady. Banský 

erár by sice prenajal mestu vodnú 

nádrž na 20 rokov, samozrejme, s 

možnosťou odstúpenia od zmluvy v 

prípade vážnejšej potreby vody pre 

účely banského riaditeľstva. 

(pokračovanie nabudúce)

Ivan Herčko

Využitie vodných nádrží III.

INZERCIA

Životné 
jubileum

Nedávno sa dožil vzácnych 

okrúhlych 70. narodenín ďal-

ší náš spoluhráč a kamarát, dlho-

ročný pracovník Rudných baní v 

Banskej Štiavnici a bývalý výbor-

ný športovec – futbalista pán Sta-

nislav Opiela.

Jubilant patril neodmysliteľne 

medzi kmeňových hráčov základ-

ného kádra mužstva, ktoré zažilo 

jednu zo zlatých ér štiavnického 

futbalu začiatkom 70. rokov 20. 

stor. Podával výborné a spoľahlivé 

výkony na poste ľavého obrancu. 

Celú svoju aktívnu kariéru odo-

hral v jednom mužstve, bol ver-

ný farbám rodnej Banskej Štiavni-

ce. Svojimi výkonmi prispel tiež k 

tomu, že na zápasy chodilo 1000 

– 2000 fanúšikov. V tréningovom 

procese aj v zápasoch bol svedo-

mitý a vydával zo seba maximum. 

Okrem futbalu hral výborne aj ho-

kej - divíziu za Dinas Banská Belá 

a súpermi im boli aj také mužstvá 

ako terajšie ligové Žilina a Liptov-

ský Mikuláš. Za krásne spoločné 

futbalové roky ďakujú a do ďal-

šieho života veľa zdravia, rodinnej 

pohody a optimizmu želajú bývalí 

spoluhráči Milan Ernek, Ivan Ma-

dara, Jozef Schingler, Kamil Cho-

van, Marián Švidroň, Pipo Čen-

ger, Marián Palášthy, Jozef Bačík, 

Jozef Osvald, Miky Lamper, Ján 

Mravík, Dušan Horák a bývalí ver-

ní fanúšikovia.

Ivan Madara

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

POLITICKÁ PLATENÁ INZERCIA

Výstava
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 

na ktorú Vás pozýva SZZ Základ-

ná organizácia Banská Štiavnica - 

Štefultov sa bude konať dňa 21. a 

22.10.2017 v Dome záhradkárov 

na Štefultove. Vzorky na výsta-

vu treba doniesť dňa 20.10.2017 

od 16:00 do 19:00 do Domu zá-

hradkárov na Štefultove. Výstava 

bude otvorená pre verejnosť dňa 

21.10.2017 od 12:00 do 19:00 a 

dňa 22.10.2017 od 9:00 do 13:00. 

Viac info na mob. t.č.: 0903 250 

921. Tešíme sa na Vás! 

SZZ ZO BŠ - Štefultov

Oznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kan-

celárii zväzu sú opäť v pondelok, v 

stredu a vo štvrtok od 7:30 – 14:00. 

Ivan Madara

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má čas a 

chuť prísť pomôcť do útulku OZ Se-

nior Lilien, tak nech neváha! Otvá-

racia „venčiaca“ doba je zverejnená 

na stránke útulku: www.ozsenior-

lilien.sk. Tí, ktorí môžu a chceli by 

pomôcť, privítame akúkoľvek po-

moc, či už materiálnu alebo fi nanč-

nú. Viac info na tel.č.: 0904 151 820 

a 0905 463 058, č.účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Poďakovanie
za príkladnú lekársku starostlivosť 

patrí z mojej strany doktorom – le-

károm MUDr. Ivanovi Vojtášovi a 

MUDr. Martinovi Mačajovi a všet-

kým za ich ľudský prístup, ktorí pa-

cienta aj počúvajú. Nech slúžia ako 

príklad. Srdečná vďaka! 

pacientka Helena Oravcová

Poďakovanie
Ďakujeme pohrebníctvu Cháron za 

vysoko profesionálny a  ľudský prí-

stup pri organizovaní poslednej 

rozlúčky s našou mamou, babičkou 

a prababičkou Zlatou Radovou.

Smútiaca rodina

Starobu vraj nespôsobuje vek, 

ale strata ideálov a schopnosti 

tešiť sa z maličkostí každého 

dňa.

To našťastie neplatí o aktívnych se-

nioroch, ktorí sa stretli v jeden sln-

kom zaliaty jesenný deň v centre 

nášho mesta, aby dokázali, že aj je-

seň života môže byť rovnako nád-

herná a plnohodnotná.

Pohronské osvetové stredisko – 

Pracovisko Banská Štiavnica a 

Mesto Banská Štiavnica totiž aj v 

tomto roku pripravili nesúťažnú 

prehliadku záujmovo-umeleckej 

činnosti seniorov. V piatok 13.10. 

sa sála KC zaplnila účinkujúcimi aj 

divákmi nielen z Banskej Štiavnice 

a okolia, ale i vzdialenejších obcí a 

miest. V dvojhodinovom programe 

účinkovali spevácky súbor Žembe-

rovčan, trojica zo skupiny Úsmev s 

humornou scénkou zo života v ich 

klube dôchodcov v Banskej Štiavni-

ci, spevácko-tanečný súbor Jašte-

ričky z Banskej Štiavnice – časť Šte-

fultov, spevácka skupina Lipa zo 

Šrobárovej, spevácky súbor Nádej 

z Levíc.

Vystúpili aj jednotlivci: Milan Šten-

cl s vlastnou básňou Priateľom, Jú-

lia Popracová s básňou o Štiavnici, 

manželia Debnárovci s humornou 

scénkou, manželia Kolembusovci s 

poetickým pásmom, Mária Széke-

lyová s Válekovým Slovom, Matúš 

Mojžiš s hrou na heligónke, Mar-

ta Hamarová s ľudovými piesňa-

mi a Mária Petrová s vlastnou tvor-

bou. Príjemnú atmosféru dotvorila 

p. Danica Košiarová vlastnoručne 

vyrobenou jesennou ikebanou a za 

ozvučenie ďakujeme ochotnému p. 

Štrengerovi.

Všetkých účinkujúcich potešili ďa-

kovné listy, kvety, knihy a malé 

darčeky od organizátorov a spon-

zorov, ktorými boli Mesto Banská 

Štiavnica, Karol Kozák, s.r.o. Žiar 

nad Hronom a Potraviny Ernek. 

Ďakujeme účinkujúcim a všetkým 

ochotným ľuďom, ktorí akokoľvek 

prispeli k tomuto peknému poduja-

tiu naplnenému hodnotnou kultú-

rou, národnými tradíciami, humo-

rom a skvelou atmosférou.

Za organizátorov 

R. Taligová

Seniortalent 2017

Účinkujúci spevácky zbor  foto Archív autora
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Osteoporóza je epidémiou 

tretieho tisícročia. 

Odborníci hovoria aj o tichej epidé-

mii, pretože k ubúdaniu množstva 

kostnej hmoty dochádza postup-

ne. 20. október je Svetový deň os-

teoporózy a lekári po celom svete 

apelujú na ľudí, aby nepodceňovali 

prevenciu. Svetový deň osteoporózy 

sa pripomína od roku 1997 a je pod-

porovaný Svetovou zdravotníckou 

organizáciou a  Medzinárodnou na-

dáciou osteoporózy.

Osteoporóza je ochorenie kostné-

ho tkaniva, ktoré sa prejavuje ubú-

daním množstva kostnej hmoty a 

poruchami mikroarchitektúry kos-

tí. Kosti sa tak stávajú krehkejšími 

a náchylnejšími na zlomeniny. Rizi-

ko zlomenín  je najvyššie pri starších 

ľuďoch nad 50 rokov. Takmer každá 

tretia žena a každý piaty muž nad to-

uto vekovou hranicou si zlomí stavec, 

krčok stehennej kosti alebo zápästie, 

ktoré patria k najčastejším osteopo-

rotickým zlomeninám. Osteoporóza 

vyvoláva rad ďalších ochorení, k naj-

častejším patria: akútna a chronická 

bolesť, problémy s dýchaním, refl ux 

a iné zažívacie problémy, ale aj depre-

sia, zakrivenie chrbta, pokles hmot-

nosti či vyklenutie brucha.

Zdravé kosti

Kosť je živé tkanivo, ktoré je stá-

le v  pohybe. Kostná hmota narastá 

zhruba do veku 25 až 30 rokov. Počas 

života sa kosti neustále prebudováva-

jú. Kostné bunky osteoblasty budu-

jú kosti, zatiaľ čo kostné bunky oste-

oklasty ich rozkladajú. U normálnych 

zdravých jedincov, ktorí majú dosta-

tok vápnika a fyzickej aktivity tvorba 

kostí prevyšuje deštrukciu kostí pri-

bližne do 30 rokov. Potom nasledu-

je rôzne dlhé obdobie stabilizácie, po 

ktorom nastáva pokles. U žien sa štar-

tuje pokles najviac po menopauze a 

asi u 20% vedie k rozvoju osteoporózy.

Urýchlenie úbytku kostného tkaniva 

spôsobuje pokles hormonálnych hla-

dín (sexuálne hormóny a rastový hor-

món), nedostatok minerálov a  vita-

mínov (najmä vápnika a vitamínu D), 

nehybnosť a nízka pohybová aktivita, 

poruchy vstrebávania, zvýšený príjem 

fosfátu, alkohol, niektoré ďalšie vnú-

torné ochorenia pečene, obličiek a i.

Vápnik - jednou z jeho kľúčových úloh 

je zaistiť tvar a pevnosť kostí a zubov, 

pomáha v prevencií úbytku kostnej 

hmoty, a teda vzniku osteoporózy. 

Telo môže získať vápnik dvomi spô-

sobmi: zo stravy alebo tak, že si ho 

v čase núdze požičia z kostí alebo zu-

bov s tým, že ho neskôr vráti, čo sa nie 

vždy stane. Zabránime tomu, ak ho 

získame dostatok zo stravy.

Hlavnými zdrojmi vápnika je tmavo-

zelená listová zelenina (vhodná naj-

mä u ľudí trpiacich intoleranciou lak-

tózy), mlieko a mliečne výrobky, mak, 

sezam, chia semienka, niektoré suše-

né bylinky, vlašské orechy.

Pre využitie vápniku je však potrebný 

aj horčík. Kombinácia vápniku a hor-

číka sa nachádza v  ovocí a  zelenine, 

a to hlavne v tmavozelenej listovej ze-

lenine.

Fosfor – jeho hlavným zdrojom sú 

mäso a mlieko, celozrnný chlieb a ce-

reálie. Ak je spotreba fosforu vyššia 

než príjem vápnika, môže narúšať 

vstrebávanie vápnika a jeho dostup-

nosť.

Po päťdesiatke pridajte vápnik

Telo dospelého muža obsahuje pri-

bližne 1,2kg vápniku, u  žien je toto 

množstvo nižšie. Odhaduje sa, že 

u normálneho dospelého muža denne 

do kostí vstupuje a zase ich opúšťa asi 

700mg tohto prvku.

Názory na veľkosť adekvátnej suple-

mentácie vápnika sa rôznia. Keď v mi-

nulosti sa za vhodné dávky považova-

li dávky vápnika v  rozmedzí do 800 

mg vápnika denne, dnes sa za adek-

vátnu dávku považuje dávka 1000 mg 

denne, resp. 1500 až 2000 mg denne 

u  starších a  tehotných žien (Hrčko-

vá, Y., Šarapatková, H. Osteoporóza. 

In Interní medicína pro praxi) Oso-

by trpiace osteoporózou by mali pri-

jať 1200mg vápniku/ deň (MUDR. 

Chlebo, Výživa a osteoporóza, FAPZ 

SPU NR)

Osteoporóza na Slovensku je stále 

poddiagnostikovaná a podliečená. Le-

kári preto vyzývajú ľudí, aby túto cho-

robu nepodceňovali a v rámci preven-

cie športovali, jedli kvalitnú stravu s 

vysokým obsahom kalcia, vyhýbali sa 

alkoholu a cigaretám, a dbali na dosta-

točný príjem vitamínu D.

Liečba osteoporózy je komplexná 

(hormonálna, substitúcia minerálov a 

vitamínov a i.).

Doporučenia pre optimálny prí-

jem kalcia

- doporučenú dennú dávku vápnika 

(či už z potravy, či z tabletiek) rozdeliť 

na viacero dávok- najlepšie 3x denne 

(výrazne sa zlepší vstrebateľnosť v po-

rovnaní s užitím jednej plnej dávky)

- najväčšiu dávku vápnika užiť na noc 

(v leže a v noci sa kosti najviac odvá-

pňujú)

- neužívať vápnik či na vápnik bo-

haté potraviny po hlavných jedlách, 

ktoré obsahujú veľa tukov ( v trávia-

com trakte sa vytvárajú nerozpust-

né mydlá)

- obmedziť podávanie kuchynskej 

soli,  pozor na minerálky s vysokým 

obsahom sodíka, pri osteoporóze sú 

vhodné minerálky s  výhodným po-

merom vápnika a sodíka (Korytnica, 

Baldovská, Mitická).

- obmedziť konzumáciu mäsa na 

1-2x týždenne.

Ak však chceme mať pevné kos-

ti a  nechceme trpieť osteoporózou, 

ktorá vie veľmi ľahko skompliko-

vať život ľuďom v staršej dospelosti 

a starobe, stavte najmä na pravidel-

ný pohyb. To je totiž kľúč nielen ku 

pevnej kostre, ale aj ku zdraviu a vi-

talite v každom období života. Behaj-

te, plávajte, bicyklujte, robte akýkoľ-

vek šport, tancujte, cvičte, posilňujte 

svalstvo – len sa pravidelne, aspoň 

trikrát do týždňa hýbte. Vaše telo sa 

vám odvďačí tou najkrajšou odme-

nou – zdravím.

Mária Hrušovská, 

Odd. výchovy k  zdraviu, RÚVZ ZH

Svetový deň osteoporózy – 20.októberÚcta k  starším
Október, striedavé počasie, sy-

chravo alebo slnečno, teplo alebo 

zima... jednoducho krásna jeseň.

Mesiac október nie je len obyčajný 

kalendárny mesiac, je to obdobie, 

v ktorom si viac všímame našich 

starších ľudí, venujeme im väč-

šiu a aktívnejšiu pozornosť, lásku 

a starostlivosť. Myslím si, že úcta 

k starším by mala trvať počas celé-

ho roka, nielen počas tohto mesia-

ca. Musíme im byť vďační za to, čo 

všetko pre nás urobili.

S mojim bratom máme úsilie vy-

jadriť veľké poďakovanie našim 

tetám Valike a  Evke, ujovi Edko-

vi a starkej Anke za všetko, čo pre 

nás robili a  robíte. Ďakujeme za 

láskavú starostlivosť, pocit bezpe-

čia, tepla a výbornej stravy, ktorú 

ste pre nás vždy pripravovali, keď 

sme boli u  vás na prázdninách. 

Ďakujeme za všetky výlety, nad 

ktorými ste veľmi premýšľali, že 

kde nás vezmete. Ďakujeme úplne 

za všetko, nedá sa to slovami opí-

sať. Máme vás veľmi radi, ste naj-

lepšie osôbky, ktoré môžeme mať.

K vášmu mesačnému sviatku, ako 

aj všetkým starším ľuďom v Ban-

skej Štiavnici a blízkom okolí pra-

jeme veľa zdravia, šťastia, lásky, 

Božieho požehnania a  hlavne to, 

aby sa k vám správali ľudia s úctou 

a láskou nielen počas tohto mesia-

ca, ale počas celého roka… Prijmi-

te od nás ešte raz jedno veľké Ďa-

kujeme...

S  láskou, úctou a  vďakou našim 

tetám a starkej – Tony a Fifo.

Filip Golian

INZERCIA

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 6. - 10. 11. v čase od 7:00 – 

19:00 na ul.: Banky, Hadová, Hlav-

ná, Horná, Majer, Na jazero a Vy-

hnianska v miestnej časti Banky.

- 13. - 16. 11. a 20. - 21. 11. v 

čase od 7:00 – 19:00 na Ul. hado-

vá v miestnej časti Banky.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár,

SSE - Distribúcia, a.s.
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 20.10. o 18:30 hod.Piatok 20.10. o 18:30 hod.
Nedeľa 22.10. o 18:30 hod.Nedeľa 22.10. o 18:30 hod.
SNehUliAkSNehUliAk

Dráma, krimi, 120min., MP:15. Dráma, krimi, 120min., MP:15. 
Vstupné: 4€. Elitný detektív so sla-Vstupné: 4€. Elitný detektív so sla-
bosťou pre alkohol pátra po sériovom bosťou pre alkohol pátra po sériovom 
vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, 
keď napadne prvý sneh. Dokáže Har-keď napadne prvý sneh. Dokáže Har-
ry Hole prekabátiť génia zla, než zno-ry Hole prekabátiť génia zla, než zno-
vu nasneží? vu nasneží? 

Sobota 21.10. o 18:30 hod.Sobota 21.10. o 18:30 hod.
MATkA!

Horor, triler, dráma, mysteriózny, 
115min., MP:15. Vstupné: 4€. Naj-115min., MP:15. Vstupné: 4€. Naj-
horší zvuk, ktorý môžete počuť v 
raji, je zaklopanie na dvere. Jenni-
fer Lawrence a Javier Bardem hrajú 
v thrilleri matka! manželský pár. Ich 
idylické spolužitie v krásnom dome v 
lone prírody naruší príchod nezvaných 
hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Jeden z najoriginálnejších fi lmárov 

súčasnosti, Darren Aronofsky nato-súčasnosti, Darren Aronofsky nato-
čil nezaraditeľný a originálny thriller, čil nezaraditeľný a originálny thriller, 
ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď 
budú akokoľvek pripravení. Na matku! budú akokoľvek pripravení. Na matku! 
sa podľa režiséra pripraviť nedá. sa podľa režiséra pripraviť nedá. 

Nedeľa 22.10 o 16:00 hod.Nedeľa 22.10 o 16:00 hod.
SpievANkovo A SpievANkovo A 

KrÁľovNÁ HArMóNiAKrÁľovNÁ HArMóNiA

Rodinný, detský, hudobný, rozprávko-Rodinný, detský, hudobný, rozprávko-
vý, 70min., MP. Vstupné: 4€vý, 70min., MP. Vstupné: 4€

Utorok 24.10. o 18:30 hod.Utorok 24.10. o 18:30 hod.
Plechový bUbieNokPlechový bUbieNok

Dráma, psychologický, 142min., Dráma, psychologický, 142min., 
MP:15. Vstupné: 3€. Rozprávačom je MP:15. Vstupné: 3€. Rozprávačom je 
Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôve-Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôve-
ry a odporu voči falošnému, krutému ry a odporu voči falošnému, krutému 
a pokryteckému svetu dospelých roz-a pokryteckému svetu dospelých roz-
hodne pri svojich tretích narodeninách hodne pri svojich tretích narodeninách 
pádom do pivnice zastaviť svoj rast. pádom do pivnice zastaviť svoj rast. 
Predstieraná detinskosť mu zachováva Predstieraná detinskosť mu zachováva 
odstup, nezávislosť a slobodu; jej prí-odstup, nezávislosť a slobodu; jej prí-

znakom sa stáva červenobiely plecho-znakom sa stáva červenobiely plecho-
vý bubienok, na ktorý v proteste vytr-vý bubienok, na ktorý v proteste vytr-
vale bubnuje. vale bubnuje. 

Štvrtok 26.10. o 18:30 hod.Štvrtok 26.10. o 18:30 hod.
BAjkeriBAjkeri

Hudobný, komédia, 109min., MP:12. Hudobný, komédia, 109min., MP:12. 
Vstupné: 4€. Nevlastní bratia Jakub Vstupné: 4€. Nevlastní bratia Jakub 
a David spoločne s kamarátom Sašom a David spoločne s kamarátom Sašom 
trávia väčšinu času vo svete sociál-trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavu-nych sietí. Vzťahy pre neho predstavu-
jú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré jú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré 
nikdy nevideli, obživu falošná módna nikdy nevideli, obživu falošná módna 
šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie 
je a najväčším životným problémom – je a najväčším životným problémom – 
vybitý mobil lebo nefunkčná wifi . Na vybitý mobil lebo nefunkčná wifi . Na 
nátlak rodičov sú donútení vydať sa nátlak rodičov sú donútení vydať sa 
pod vedením Davidovej pôvabnej „ma-pod vedením Davidovej pôvabnej „ma-
cochy“ Terezy na dvestokilometrový cochy“ Terezy na dvestokilometrový 
cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že 
tam vonku je skutočný svet, v ktorom tam vonku je skutočný svet, v ktorom 
život znamená viac, než status na fa-život znamená viac, než status na fa-
cebooku, naozajstné dievčatá vyzera-cebooku, naozajstné dievčatá vyzera-
jú lepšie, než kreslené akčné hrdinky.jú lepšie, než kreslené akčné hrdinky.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.34/2017: 

„Šťastné srdce je lepšie ako plná pe-

ňaženka.“ Výhercom sa stáva Alisa 

Trubanová, Starý rad 856/16G, 

038 21 Mošovce. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 10 

eur v pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

30.10.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Konfu-

ciusa: „Nie každé zrnko… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Časť kostry, Slovenské národ-

né povstanie, gén, hlas hada, v po-

riadku,

B., Začiatok tajničky,

C., Padá, poľnohospodárska plodi-

na, hladovanie, tam,

D., Zuzana, vojenská jednotka, čis-

til praním, Jednotné roľnícke druž-

stvo, skr.,

E., Anka, vojenský pakt, opak zá-

poru, citoslovce váhania,

F., Boh Slnka v Egypte, nie Vaša, 

násob, nožík, výrobný závod,

G., Ukrajinský prístav, časť ruky, 

to, Slovenská republika,

H., V byte, obyvateľ Arábie, nočný 

vták, existujete,

I., Obyvatelia Írska, elipsa, hudob-

ný nástroj, v poriadku, citoslovce 

veselosti,

J.,, 2. časť tajničky, eman,

K., Cudzie žen. meno, dôchodok, 

čaj, meno Jakubiskovej ženy,

L., Cudzie žen. meno, smrteľná 

choroba, odmotaj.

1., Spoluhlásky v slove Radko, 3. 

časť tajničky, nie maďarsky,

2., Ekonomické odd., mesiac, pat-

riace Dore,

3., Listnatý strom, necieli,

4., Druh podľa rodu, vesmírna ame-

rická agentúra, žltohnedá farba,

5., Stred slova kosák, kalich, výrob-

né družstvo,

6., Chýbajúca časť, dávajte ponuku 

pri dražbe,

7., Niet, bodal rohami, Divadlo An-

dreja Bagara,

8., Jozef v ČR, morský rak, leto čes-

ky,

9., Meno Rapaičovej, lúka, malé 

zviera, ktoré si robí zásoby,

10., Dokončiť hru, slávnostný ko-

láč, aj,

11., Skladisko, česká TV, Eduard,

12., Posielal básn., nápev, jedlo na 

poludnie,

13., Park, Jozef dom., oklam,

14., Pevnina obklopená morom, 

existujete, osobné zámeno,

15., Predložka 3. pád, Koniec taj-

ničky, futbalový klub v Miláne.

Pomôcky: AC, Avana, Moira, En, 

Ra

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 36
Krížovka
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POLITICKÁ PLATENÁ INZERCIA

Martina Račková sa narodila 

v Banskej Štiavnici. Učiteľka, 

cestovateľka, výtvarníčka...

Podľa bohatého spektra záujmov je 

veľmi ťažké ju niekam zaradiť. Jej 

hodvábne šatky s maľovanou Ban-

skou Štiavnicou sa rozleteli do celé-

ho sveta, dôvtipné hračky z ,,fusa-

klí“ potešili nejedno dieťa a vzťah k 

prírode sa odzrkadľuje v nápaditej 

umeleckej tvorbe, i v jej každoden-

nom živote.

Dalo by sa povedať, že práca 

s deťmi je vám poslaním aj inšpi-

ráciou v umeleckej tvorbe ?

,,Deti mám veľmi rada. Detstvo je obdo-

bie zázrakov nielen pre deti. Keď si spo-

meniem na to svoje, vždy sa okolo mňa 

dialo niečo úžasné. Mamička ma nauči-

la šiť, staré mamy háčkovať a vyšívať, 

ocko fotografoval, strýko maľoval...Vy-

rastala som v tvorivom prostredí a slo-

vo nuda sme nikdy nepoznali. Vediem 

k tomu aj deti v škole. Je úžasné, keď sa 

dokážu odpútať od PC,  popustiť uzdu 

vlastnej fantázii a nadchnúť sa pre nie-

čo. Práca s deťmi je krásna, ale aj ťaž-

ká. Ale niekedy je ešte ťažšia s rodičmi, 

ako s deťmi.“

Ako ste sa dostali k výrobe hra-

čiek z fusaklí?

„Kultúrne centrum usporiadalo kurz 

,,Čo so starými ponožkami“, ktorý vied-

la p. Petrikovičová. Zaujal ma originál-

ny nápad výroby ,,hračiek z  fusaklí“. 

Všetko so všetkým súvisí. Som učiteľka 

a okrem matematiky, techniky a etickej 

výchovy vediem aj výtvarný, turistický 

a Lego krúžok.

Estetická výchova, práca rukami, po-

hyb, hravosť a  ekológia sú mi blízke 

a snažím sa k tomu viesť aj deti. V trie-

de máme dve veľké skrine - zázračni-

ce, kde sa okrem farbičiek nájdu aj sta-

ré gombíky, zipsy, ponožky a veci, ktoré 

pri troche fantázie meníme na umelecké 

dielka a darčeky.

Ak dieťa vyrobí darček vlastnými ruka-

mi, vloží doň svoj um, lásku a čas. Tvo-

rí,  premýšľa a  teší sa zároveň. Takýto 

darček nemôže nahradiť priemyselne 

vyrobený tovar zakúpený v nákupnom 

centre. ,,Hračky z fusaklí“ učia deti tvo-

rivosti, šetrnosti i  ekológii. Tu by som 

chcela poďakovať za spoluprácu  pani 

Kukovej z fi rmy Winer, ktorá nás ochot-

ne zásobuje ponožkami.“

Prečo ste sa rozhodli maľovať na 

hodváb a čím vás tento materiál 

fascinuje?

„Rada vyskúšam všetko pekné, ale všet-

kému sa nedá venovať do hĺbky. Hodváb 

je veľmi príjemný na dotyk. Je živý a ne-

posedný ako ja. Krása motýľov Priadky 

morušovej, ktoré nikdy neuzreli svetlo 

sveta, ožije aspoň na krásnych hodváb-

nych šatkách. Maľujem veľmi rada. Je 

to úžasný relax. Môj momentálny pocit 

sa zobrazuje vo farbách a motívoch na 

šatke. Vytvorila som aj šatky s motívom 

Banskej Štiavnice pre nemenovanú ces-

tovnú kanceláriu a tiež pre významných 

hostí, ktorí sa zúčastnili na oslavách 

800. výročia prvej písomnej zmienky 

o Banskej Štiavnici.“

Čo pre vás Banská Štiavnica zna-

mená?

„Je to moje rodné mesto, ktoré by som 

nevymenila za žiadne iné na svete. Mi-

lujem život a  tvár jeho centra, aj náš 

dom je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Štiavnica je malý zázrak a pokladám za 

nešťastie, ak niekto iba preto, že na to 

má, robí svojvoľné zásahy do architek-

túry a narúša nielen nádhernú panorá-

mu a  historickú atmosféru, ale aj me-

dziľudské vzťahy.“

V čom vidíte najvážnejší problém 

našej doby?

„Nenásytnosť a  mamonárstvo už nie 

je len etický problém, ale je hrozbou 

pre nás všetkých, pre celé ľudstvo. Nie-

ktorí jedinci sa správajú tak, akoby tu 

mali byť naveky, myslia si, že potre-

bujú neviem koľko áut, domov a bazé-

nov, obklopujú sa materiálnymi zby-

točnosťami, neekologickým tovarom, 

ktorý ani nepotrebujú, nemá pre nich 

takmer žiadnu cenu a vyhodia ho, čím 

sa len produkuje ďalší odpad. Plytvá sa 

aj s oblečením a  jedlom. Dospelí si ani 

neuvedomujú, ako svojím správaním 

ovplyvňujú vlastné deti. Mali by sme 

žiť v súlade s prírodou a svedomím, uve-

domiť si vlastnú pominuteľnosť,  sprá-

vať sa pokornejšie a ohľaduplnejšie voči 

iným ľuďom aj voči našej planéte.“

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

„Od určitej doby si radšej nič neplánu-

jem. Verím, že všetko sa stane tak ako 

má byť.“

Za rozhovor ďakuje

Janka Bernáthová

Neposedná ako šatka z hodvábu 

Dušičky 
z Nového zámku

Slovenské banské múzeum – odde-

lenie histórie srdečne pozýva všet-

kých Štiavničanov a  návštevníkov 

mesta na nočnú prehliadku expozí-

cie Nový zámok spojenú s atraktív-

nou vyhliadkou na „dušičkovú“ Ban-

skú Štiavnicu. Okrem prehliadky 

expozície Slovensko v období turec-

kej expanzie a možnosti nočnej vy-

hliadky spojenej s fotografovaním je 

pre návštevníkov pripravená netra-

dičná hra, ktorej hlavnou myšlien-

kou je predstaviť osobnosti žijú-

ce a  pôsobiace v  Banskej Štiavnici, 

ale aj podnietiť u verejnosti záujem 

o  hroby významných osôb pocho-

vaných na banskoštiavnických cin-

torínoch. Unikátny večer v expozícii 

Nový zámok sa uskutoční 28. ok-

tóbra 2017 od 17:00 do 22:00 hod.

Vstupné: 1,00  €, fotografovanie: 

2,00 €. Viac informácií: www.muze-

umbs.sk, 045/691 15 43, historik@

muzeumbs.sk. Srdečne pozývame!

SBM
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Banskobystrický plavecký pohár 4.kolo

Na zápas 5.kola sezóny sme 

vycestovali k nováčikovi 

súťaže, futbalistom Starej 

Kremničky. 

V zápase s nováčikom sme dali 

priestor hráčom na rôznych po-

stoch, či už v obrane alebo v úto-

ku. Chalani si z chuti zahrali, vyskú-

šali hrať aj s brankárom a strelecky 

sa presadilo takmer celé mužstvo. 

V tomto trende chceme pokračovať 

aj naďalej. Uvidíme, ako to chalani 

zvládnu v náročnejších zápasoch. Po 

jednoznačnom víťazstve sme si pri-

písali povinné tri body do tabuľky.

OŠK Stará Kremnička - FK Sitno 

Banská Štiavnica 1:15 (0:10)

Góly: Aleš Farkaš, Miroslav Dobák, 

Samuel Matej Kočtúch - 2x, Samuel 

Hanzlík - 3x, Marco Buzalka, Kris-

tián Kollár - 2x, Dávid Pastier - 3x, 

vlastný gól - 2x

V 6.kole sme opäť cestovali na súpe-

rove ihrisko, tento krát ku ďalšiemu 

nováčikovi zo Župkova. Na zápas 

sme cestovali v oklieštenej zosta-

ve (choroby), tak zdraví hráči mu-

seli zamakať aj za maródov. Niek-

torí hráči dostali väčšiu porciu času 

v zápase a tiež na rôznych postoch. 

Chalani zabrali ako mužstvo, pod-

porené dobrým výkonom brankára, 

a tak sa im aj fyzicky náročnejšieho 

súpera podarilo zdolať.

FK Župkov - FK Sitno Banská 

Štiavnica 0:3 (0:1)

Góly: Miroslav Dobák, Dávid 

Pastier, Kristián Kollár

Pavel Hanzlík

5. a 6. kolo futbalistov prípravky U 11 Banskej Štiavnice

4.kolo Banskobystrického 

plaveckého pohára sa usku-

točnilo 7. októbra 2017 v Žiari 

nad Hronom. 

Súťaže sa zúčastnilo 8 klubov. Naši 

plavci si vyplávali 39 zlatých, 21 

strieborných a 28 bronzových me-

dailí. Najmladší plavci si vyplávali 

motivácie do ďalšieho kola súťaže. 

Ku krásnym výsledkom všetkým 

plavcom gratulujeme a prinášame 

výsledky.

Muži:

8 roč. a mladší

Čamaj Ján – 1. 25m VS- 20.56; 1. 

25m Z - 23.05; 3. 25m P - 26.68; 1. 

25m M- 26.33;

9-10 roč.

Holcz Patrik - 8. 50m VS- 39.39; 

2. 200m VS - 3:09.90; 1. 200m Z - 

3:14.98; 3. 100m PP- 1:36.76;

Buzalka Adam - 7. 50m VS - 38.40; 

1. 50m Z - 42.95; 1. 50m P - 47.73; 

1. 100m P - 1:40.20; 2. 50m M- 

45.55; 2. 100m PP - 1:34.67;

Macharík Mikuláš - 22. 50m VS - 

53.59; 16. 50m P - 1:02.44;

11-12 roč.

Borguľa Martin - 9. 50m VS - 36.33; 

5. 200m VS - 3:03.38; 4. 50m P - 

45.17; 8. 50m M - 45.60; 7. 100m 

PP- 1:32.32;

Harčár Nicolas - 7. 50m VS - 35.05; 

1. 200m VS - 2:51.69; 4. 50m Z- 

43.58; 3. 50m M - 37.90; 1. 100m 

M- 1:24.98; 4. 100m PP - 1:25.95;

Macharík Samuel - 10. 50m VS - 

37.81; 6. 50m Z - 45.80; 3. 50m P - 

44.27; 2. 100m P - 1:35.49; 8. 100m 

PP - 1:34.57;

Maruniak Patrik- 6. 50m VS- 34.88;  

3. 50m Z- 42.50; 2. 50m P- 44.16;  

3. 100m P- 1:36.69; 7. 50m M- 

44.20; 5. 100m PP- 1:28.91;

13-14 roč.

Berlanský Andrej - 3. 50m VS- 

29.76; 2. 200m VS- 2:28.29; 2. 

50m P- 38.48;  3. 50m M- 33.08; 

2. 100m M- 1:19.50; 3. 100m PP- 

1:18.28;  1. 400m PP- 5:58.09;

15-18 roč.

Balázs Michal –2. 50m VS - 27.46; 

2. 200m VS - 2:19.07; 5. 50m P - 

36.10; 4. 100m P - 1:23.09; 6. 50m 

M- 31.75; 5. 100m PP - 1:12.44;

Dóczy Filip - 6. 50m VS - 28.40; 

4. 200m VS - 2:23.30; 5. 50m Z - 

34.88; 3. 50m P - 34.87; 1. 100m P 

- 1:18.18; 7. 100m PP - 1:13.83; 1. 

400m PP- 5.57.69;

Ernek Šimon - 1. 50m VS- 25.80; 

1. 200m VS - 2:08.00; 1. 50m Z - 

28.51; 1. 200m Z - 2:14.84; 1. 50m 

P - 34.01; 1. 50m M - 27.89; 1. 

100m PP - 1:04.25;

Mráz Peter - 9. 50m VS - 28.96; 2. 

50m Z - 33.41; 4. 50m P - 35.29; 

2. 50m M - 29.12; 1. 100m M - 

1:07.86; 3. 100m PP - 1:11.20;

19 roč. a starší

Čamaj Ján - 5. 50m VS - 27.77; 2. 

50m Z - 31.58; 3. 50m P - 36.12; 2. 

100m PP - 1:08.77;

Ernek Matej - 1. 50m VS- 25.55; 

1. 200m VS - 2:08.39; 1. 50m Z - 

30.58; 1. 50m M - 27.76; 1. 100m 

M- 58.41; 1. 100m PP - 1:06.40; 1. 

400m PP - 5:19.00;

Konečný Marek - 6. 50m VS - 29.29; 

4. 50m Z - 37.36; 2. 50m P - 34.45; 

2. 100m P - 1:17.69;

Maruniak Miroslav - 4. 50m VS 

- 27.60; 2. 200m VS - 2:28.00; 1. 

200m Z - 2:51.10; 3. 100m P - 

1:22.91;

Orság Dalibor Daniel - 3. 50m VS - 

27.57; 3. 50m Z - 34.79; 1. 50m P - 

32.56; 1. 100m P - 1:17.57; 3. 50m 

M - 30.32; 3. 100m PP - 1:20.91;

Ženy:

8 roč. a mladšie

Bali Michaela - 4. 25m VS - 22.34; 4. 

25m Z - 25.69; 8. 25m P - 31.10; 3. 

25m M - 29.50;  

Kašiarová Hana - 5. 25m VS - 22.52; 

9. 25m Z - 28.68; 6. 25m P. 29.50; 4. 

25m M - 30.11;  

Macharíková Žofi a - 3. 25m VS - 

22.32; 3. 25m Z - 24.29; 3. 25m P - 

27.20; 5. 25m M - 30.89;

9-10 roč.

Chladná Stacy - 10. 50m VS - 

41.29; 3. 50m Z - 45.92; 3. 200m 

Z - 3:32.07; 5. 100m P - 1:46.25; 5. 

100m PP- 1:37.45;

Hocková Alex - 14. 50m VS - 44.32; 

7. 50m Z - 50.98; 14. 50m P - 54.75; 

6. 50m M - 52.18; 7. 100m PP - 

1:45.02;

Kašiarová Tatiana- 5. 50m VS- 

39.52; 4. 50m P- 48.92; 6. 100m P- 

1:46.45;  1. 100m M- 1:38.94;  4. 

100m PP- 1:36.91;

11-12 roč.

Prefertusová Adela - 15. 50m VS - 

40.20; 9. 50m P - 49.78; 5. 100m P - 

1:47.32; 11. 100m PP - 1:37.75;  

Šavoltová Ivana - 16. 50m VS - 

41.08; 7. 50m Z - 46.03; 15. 50m 

P - 56.09; 8. 100m P - 1:59.95; 15. 

100m PP - 1:43.00;

13-14 roč.

Hornická Alica - 9. 50m VS - 34.70; 

5. 200m VS - 2:47.33; 7. 50m Z - 

41.49; 10. 50m P - 47.29; 5. 50m 

M- 39.55; 7. 100m PP - 1:28.33; 3. 

400m PP - 6:28.81;

Melicherčíková Timea - 8. 50m VS - 

34.62; 5. 50m Z - 38.83; 6. 50m P - 

42.71; 5. 100m P - 1:31-75; 4. 100m 

M - 1:31.10; 5. 100m PP - 1:24.28;

15-17 roč.

Michalová Barbora - 3. 50m VS - 

30.43; 2. 50m Z - 33.98; 3. 200m Z 

- 2:45.07; 5. 50m P - 39.89; 2. 50m 

M- 33.88; 3. 100m PP - 1:16.30;

Potančoková Timea - 1.50m VS- 

28.78; 1. 200m VS- 2:30.20; 1. 

50m P- 35.91; 1. 100m P - 1:21.00; 

1. 50m M- 30.21; 1. 100m M - 

1:08.07; 1. 100m PP - 1:12.34;

Štafety:

1. 4x50m PP- 2:03.22- Ernek Š., Po-

tančoková T., Ernek M., Michalo-

vá B.;

2. 4x50m PP- 2:31.30- Melicherčí-

ková T., Macharík S., Berlanská A., 

Hornická A.;

3. 4x50m PP- 2:44.34- Maruniak P., 

Prefertusová A., Harčár N., Šavolto-

vá I.;

4. 4x50m PP- 2:52.53- Chladná S., 

Buzalka A., Kašiarová T., Hoelcz P.

Legenda: VS- voľný spôsob, P- 

prsia, M- motýľ, Z- znak

PKBS

Ocenení plavci z PK BS  foto PK BS 
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Ponúkam zariadenú izbu s príslu-

šenstvom na dlhodobý prenájom v 

Š. Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Predám starší RD + 6 á pozemok 

16 km od BŠ, potrebná rekonštruk-

cia, cena dohodou v hotovosti – 

len vážni záujemcovia, RK nevolať! 

Tel.č.: 0904 238 377

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk 

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, altán-

ky. Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podesty, cena 35 eur/m². Kontakt: 

0902 147 715

  Ručné výkopové práce, drenážne 

systémy okolo domov, terénne úpra-

vy a skalky. Kontakt: 0902 147 715

  Kúpim ku chate silnejší krovi-

norez a motorovú pílu, ponúknite! 

Kontakt: 0940 870 762

reality

prácapppppppppppp

  Prijmeme stolárov s praxou ih-

neď, nadštandardné pracovné pod-

mienky. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, 

B. Štiavnica, kontakt: info@sedac-

ky.com, 0903 405 900

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

0940 747 999
TAXIU nás máte pizze už od 2,80 € 

a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

TOP TAXI
sme najlacnejší 
nielen v meste, ale aj v širokom okolí.

Ste v našej fi rme vítaní!

Tel.: 0950 303 530, 0950 303 630 


