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Vyvrcholenie osláv - pozvanie 
primátorky mesta.

Celý tento rok žije naše mesto, ale 
aj Slovensko v znamení 20. výročia 
zápisu historického mesta Banská 
Štiavnica a technických pamiatok 
v okolí do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO. Viacero význam-
ných podujatí bolo v tejto súvislosti 
v tomto roku v našom meste. Dnes, 
10. 10. 2013 sa uskutočnil medzi-
národný seminár pod názvom "Ban-
ská Štiavnica - 20. rokov svetovým dedič-
stvom UNESCO", kde najvýznamnejší 
odborníci hodnotili všetko to, čo 
znamenalo zapísanie Banskej Štiav-
nice a technických pamiatok v oko-
lí do najprestížnejšieho zoznamu 

UNESCO. Všetky tieto podujatia 
boli pod záštitou prezidenta SR a 

čestného občana nášho mesta Ivana 
Gašparoviča.

Panoráma Banskej Štiavnice foto Archív ŠN
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Mesto Banská Štiav-
nica hľadá kronikára 
mesta

Mesto Banská Štiavnica hľa-
dá kronikára mesta pre písa-
nie mestskej kroniky. Kronikár 
mesta počas roka chronologic-
ky zaznamenáva čo najvernej-
šie dôležité fakty a udalosti zo 
života nášho mesta do návrhu 
(konceptu), ktorý predkladá na 
schválenie mestskému zastupi-
teľstvu.
Kronikár musí spĺňať nasle-
dujúce požiadavky:

písať gramaticky správne, vy-•	
hýbať sa dialektizmom a po-
užívať správnu spisovnú slo-
venčinu,
o udalostiach písať pravdivo a •	
úplne (k úplnosti patria pre-
dovšetkým mená osôb, presné 
určenia miesta,  dátum a všet-
ky ostatné údaje, ktoré robia 
zápis vierohodným a cenným,
ovládať prácu s počítačom a •	
textovým editorom.

Záujemcovia o prácu kroniká-
ra sa môžu hlásiť písomne na 
Mestský úrad, Radničné nám. 
1, 96924 Banská Štiavnica, 
v termíne do 15. novembra 
2013.
Bližšie info:  Ing. Jaromír Pi-
liar, ved. odd. organizačného, 
vnútornej správy a sociálnych 
vecí, tel.č.:045/6949617, 
e-mail: jaromir.piliar@ban-
skastiavnica.sk

Výstavba supermarketu LIDL 
sa blíži ku koncu. 

Prebiehajú posledné stavebné prá-
ce na fasáde objektu. Zároveň už pre-
bieha kolaudácia, ktorá sa začala dňa 
18.9.2013, ale nakoľko stavba nebo-
la ukončená bolo kolaudačné kona-
nie prerušené. Bude pokračovať po 
fyzickom dokončení stavby, po dolo-
žení potrebných dokladov a po získa-
ní kladných stanovísk od dotknutých 
orgánov ako Inšpektorát práce, Regi-
onálny úrad verejného zdravotníctva 
a Okresného riaditeľstva hasičského a 

záchranného zboru, bude vydané ko-
laudačné rozhodnutie. Podľa vyjadre-
nia zástupcu spoločnosti LIDL sa plá-
nuje otvorenie supermarketu LIDL 
verejnosti dňa 21.10.2013, za pred-
pokladu vydania kolaudačného roz-
hodnutia. 
Výstavba supermarketu TESCO na 
sídlisku drieňová pokračuje. Podľa vy-
jadrenia zástupcu zhotoviteľa budú 
práce prebiehať do konca novembra, 
kedy sa počíta aj s kolaudačným ko-
naním. Je však otázne, či súčasne s 
dokončovaním stavebných prác bude 
prebiehať aj montáž interiérového za-
riadenia (regále, pokladne), tak ako je 
to v prípade supermarketu LIDL, ale-
bo táto montáž bude až po ukonče-
ní stavebných prác. V prvom prípade 
by bolo možné otvorenie ešte v tomto 
roku a v druhom prípade by otvorenie 
supermarketu pre verejnosť bola až v 
budúcom roku. Robert Vavro

Výstavba supermarketov LIDL a TESCO

InzercIa

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – Vi.
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z programu
primátorky

7. 10.

Oznámenie o čase a 
mieste konania volieb
Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z. z. 
o voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov a o doplnení Občianskeho 
súdneho poriadku v znení zákona č. 
335/2007 Z. z. Vám oznamuje, že 
1.Voľby do Banskobystrického samo-
správneho kraja sa budú konať v so-
botu 9. novembra 2013 od 7.00 ho-
diny do 22.00 hodiny. 
2. Miestom konania volieb je podľa 
Vášho trvalého pobytu volebná miest-
nosť: 
a) v okrsku č. 1 je volebná miest-
nosť v zasadačke Mestského úra-
du, Radničné námestie č. 1,  pre 
voličov bývajúcich v uliciach Akade-
mická, Andreja Kmeťa, Andreja Slád-
koviča, Antona Pécha, Bočná, Bota-
nická, Daniela Licharda, Dolná Resla, 
Dolná ružová, Družicová, Horná Re-
sla, Horná ružová, Ing. Štefana Viš-
ňovského, Jána Bottu, Jaroslava Au-
gustu, Jozefa Karola Hella, Kamenná, 
Katova, Klinger, Koncová, Kutnohor-
ská, Malá okružná, Martina Kukučí-
na, Nad Rozgrundom, Námestie sv. 
Trojice, Novozámocká, Pavla Kyrme-
zera, od Červenou studňou, Pod Pa-
radajzom, Radničné námestie, Sa-
muela Mikovíniho, Staromestská, 
Staronová, Starozámocká, Striebor-
ná, Úvozná, Viery Václavekovej, Vilo-
vá a Vodárenská, 
b) v okrsku č. 2 je volebná miest-
nosť v budove Schindlerka, Ul. 
Dolná č. 18 pre voličov bývajúcich v 
uliciach Dolná, Farská, Jána Hollého, 
Jána Palárika, Kammerhofská, Malé 
trhovisko, Mládežnícka č. 11-24, Na 
Zigmund šachtu, Remeselnícka, Ro-
botnícka, Spojná, Tabaková, Záhrad-
ná a Zvonová, 
c) v okrsku č. 3 je volebná miest-
nosť v Domove mládeže Strednej 
lesníckej školy, Ul. Mládežnícka č. 
4,  pre voličov bývajúcich v uliciach 
8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllnero-
vej, Banícka, Belianska, Belianske ja-
zero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-
ná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa 
Miloslava Hurbana, Jurija Gagarina, 
Lesnícka, Ľudmila Podjavorinskej, 
Mierová, Michala Miloslava Hodžu, 
Michalská, Mládežnícka  od č. 1 po č. 
10, Osadná, Pavla Országha Hviezdo-
slava, Petra Jilemnického, Pod Kalvá-
riou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP 
od č. 1 po č. 21/B, Svätozára Hurba-
na Vajanského, Šobov, Športová a Vý-
skumnícka, 
d) v okrsku č. 4 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Ho-

ráka, Ul. Pavla Dobšinského č. 17, 
pre voličov bývajúcich v uliciach 
Antona Bernoláka,  Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Martina 
Hattalu, Pavla Dobšinského, Pletiar-
ska, Slovanská, Staničná, Údolná a 
Železničiarska, 
e) v okrsku č. 5 je volebná miest-
nosť v Materskej škole – horná bu-
dova, Ul.  1. mája č.4, pre voličov 
bývajúcich v uliciach 1.mája,  Andre-
ja Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vladi-
míra Clementisa, Drevená, Eleny Ma-
róthy – Šoltésovej,  Jozefa Horáka, 
Karola Šmidkeho, Kolpašská, Ladi-
slava Novomeského, Martina Benku, 
Okrúhla, Pod Trojickým  vrchom, Tra-
te mládeže, miestna časť Počúvadlian-
ske jazero, miestna časť Banky a to uli-
ce: Hadová, Hlavná, Horná, Majer, Na 
jazero a Vyhnianska, 
f) v okrsku č. 6 je volebná  miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v Ulici Ludvíka 
Svobodu, 
g) v okrsku č. 7 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40,  
pre voličov bývajúcich v uliciach 
Bratská, Drieňová, Energetikov, Kysi-
hýbelská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-
ská, Poľovnícka a Roľnícka, 
h) v okrsku č. 8 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v uliciach MUDr. 
Jána Straku, SNP od čísla 22 až 39 a 
Učiteľská, 
ch) v okrsku č. 9 je volebná miest-
nosť v Domove Márie - spoločen-
ská miestnosť, Ul. špitálska 3, pre 
voličov bývajúcich v uliciach Antol-
ská, Brezová, Budovateľská, Cintorín-
ska, Ferka Urbánka, G.Z.Laskomers-
kého, Horná Huta, Hutnícka, Jána 
Amosa Komenského, Jozef Cíge-
ra Hronského, Jozefa Gregora Tajov-
ského, Kremenisko, Ladislava Exnára, 
Lintich, Na Mária šachtu, Obchodná, 
Povrazník, Rakytová, Špitálska a Šte-
fana Krčméryho, 
j) v okrsku č. 10 je volebná miest-
nosť v Požiarnej zbrojnici, Ul. 
Požiarnická č. 8, pre voličov 
bývajúcich v uliciach 9. augusta, Bo-
ženy Nemcovej, Boženy Slančíkovej - 
Timravy, Ilijská, Janka Jesenského, 
Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, 
Jozefa Škultétyho, Kríková, Krížna,        
Na Matej štôlňu, Na Maximilián šach-

Redakčná rada VIO TV.   �
Pracovné stretnutie k pripra- �
vovanému filmu pri príležitos-
ti  20. výročia zápisu Banskej 
Štiavnice na Zoznam svetové-
ho dedičstva UNESCO.
Úprava a príprava nového roz- �
počtu.
Účasť na poslednej rozlúčke s  �
MUDr. Danielou Burdovou.  
8. 10.
Účasť na pravidelnom stret- �
nutí starostov obcí okresu 
Banská Štiavnica. 
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.  
9. 10.
Príprava podujatí (výstava,  �
seminár) k oslavám 20. výro-
čia zápisu mesta do zoznamu 
UNESCO.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Posledná rozlúčka s p. Micha- �
lom Chovanom.  
10. 10.
Príprava osláv 20. výročia zá- �
pisu mesta do zoznamu UNE-
SCO.
Účasť na odbornom seminári  �
„Banská Štiavnica - 20. rokov 
svetovým dedičstvom UNE-
SCO“.  
11. 10.
Účasť na oslavách 20. výročia  �
zápisu mesta Banská Štiavni-
ca a technických pamiatok v 
okolí do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO za účas-
ti prezidenta SR Ivana Gašpa-
roviča.
Účasť na podujatí Akademici v  �
Banskej Štiavnici 2013. 

Andrea Benediktyová

tu, Námestie padlých hrdinov, Obran-
cov mieru, Partizánska, Podhájska, 
Potočná, Požiarnická, Rudolfa Debná-
rika, Sama Chalupku, Srnčia, Strate-
ná, Školská, Štefana Moyzesa a Úzka.
Uvedená volebná miestnosť platí aj v 
prípade konania druhého kola volieb 
predsedu samosprávneho kraja.

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

POZVÁNKA
Mesto Banská Štiavnica  a Ban-
skoštiavnicko – hodrušský ba-
nícky spolok Vás POZÝVA  na 
slávnostné odhalenie sochy 
Štiavnického Nácka, ktoré 
sa uskutoční dňa 11. októbra 
2013 o 16:30 hod. na Ul. An-
dreja Kmeťa (Trotuári)
Program:  

Pieseň v podaní spevoko-1. 
lu Štiavničan „Vstávaj Han-
zo hore“
Príhovor primátorky mesta 2. 
Mgr. Nadežda Babiakovej
Príhovor predsedu Ban-3. 
skoštiavnicko – hodrušské-
ho baníckeho spolku 
Slávnostné odhalenie sochy 4. 
Štiavnického Nácka 
Vtipné príhody Štiavnické-5. 
ho Nácka – p. Jozef Osvald 
Pieseň v podaní spevoko-6. 
lu Štiavničan „Prišla Pepa z 
ringu“
Ukončenie a presun na pod-7. 
ujatie Akademici v Banskej 
Štiavnici a následne presun 
na Námestie sv. Trojice na 
3 D videomappingovú pre-
zentáciu Organizátori 
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Mimoriadne dôstoj-
né vyvrcholenie týchto osláv bude 
zajtra, 11. 10. 2013, ktoré budú 
taktiež pod záštitou pána preziden-
ta SR, s tým, že týchto osláv sa osob-
ne zúčastní, avšak nielen on, ale aj 
mnoho významných hostí nielen 
zo SR, ale aj zo zahraničia. Začiatok 
týchto osláv bude o 11.00 hodine v 
Kostole sv. Kataríny a keďže ide o 
mimoriadne vzácne kultúrno - spo-
ločenské podujatie, priala by som 
si, aby sa na ňom zúčastnilo čo naj-
viac mojich spoluobčanov. Program 
týchto osláv je nasledovný:
11. október  2013, 11:00, Kostol 
sv. Kataríny

Slávnostné zhromaždenie
1. Slávnostný nástup
2. „Štiavnica“ – pieseň v podaní spe-
vokolu Štiavničan
3. Privítanie
4. Príhovor primátorky mesta
5. Príhovor prezidenta SR
6. Príhovory hostí
7. Kultúrny program
8. Záverečné slovo
9. „Štiavnica je pekné mesto“ – pieseň 
v podaní spevokolu Štiavničan

11. október  2013, 15:30, Starý 
zámok
Slávnostné otvorenie výstavy: 
Banská Štiavnica – 20 rokov sve-

tovým dedičstvom UNESCO

11. október  2013, 18:00, Ná-
mestie sv. Trojice
3D videomappingová prezentácia
Vážení spoluobčania, moji milí 
Štiavničania, budem rada, keď sa 
na horeuvedených podujatiach zú-
častníte čo v najväčšom počte, čím  
prejavíte aj Váš vzťah k svetozná-
mej histórii nášho mesta i celého 
regiónu, ale aj jedinečným tradí-
ciám, ktoré dodnes prežívajú a aj 
vďaka mnohým z Vás budú preží-
vať určite aj v budúcnosti. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta 

novInky
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Z rokovania Zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie
Dňa 24.9.2013 sa uskutočnilo 
zasadnutie Zdravotnej, 
sociálnej a bytovej komisie 
za účasti primátorky mesta a 
konateľa Bytovej správy, s.r.o., 
ktorá je správcom a prenajíma-
teľom mestských nájomných 
bytov.

Komisia na svojich zasadnutiach 
pravidelne prerokováva nové žia-
dosti o pridelenie bytu a odporúča 
ich zaradenie do zoznamu žiadate-
ľov. Komisia ďalej aktuálne prero-
kovala žiadosť E.Ž., ktorá sa osob-
ne zúčastnila na zasadnutí komisie 
o riešenie jej bytovej situácie a 
vzhľadom na nedostatok bytov ju 
odporučila riešiť podľa možností 
mesta.  Komisia zobrala na vedo-
mie informáciu o kontrole vyko-
nanej v bytovom dome na Ul. bu-
dovateľská 15 v Banskej Štiavnici.  
Kontrolu na základe sťažnosti čas-
ti nájomníkov bytového domu na 
Ul. budovateľská 15 vykonali pra-
covníci Bytovej správy, s.r.o. za 
účasti p. Nigríniovej, pracovníčky 
Ms. úradu. Pri kontrole bolo zis-
tené, že  byt č. 80103 je v zane-
dbanom, neudržiavanom stave a 
v byte je cítiť silný neidentifikova-
teľný zápach. Nájomníci bytu boli 
upozornení na nutnosť udržiava-
nia bytu v poriadku a boli vyzva-
ní, aby byt vyvetrali. Následne im 
bolo nariadené byt vyčistiť a pra-
videlne riadne vetrať, s tým, že o 
týždeň bude vykonaná opakovaná 
kontrola bytu. Opakovaná kontro-

la bytu bola vykonaná riaditeľom 
Bytovej správy, s.r.o. a p. Nigrínio-
vou  za účasti príslušníkov Ms. polí-
cie. Pri kontrole bolo zistené, že byt 
bol uprataný a vyčistený, zápach 
nebol zistený. Žiadny zápach ani 
znečistenie nebolo zistené ani na 
chodbách a v spoločných priesto-
roch. Pri kontrole bolo zároveň zis-
tené, že v spoločných priestoroch 
využívaných ako pivničné priesto-
ry sporadicky prespáva Š. V., ktorý 
je t. č. bez bytu. Primátorka mes-
ta zároveň informovala o sťažnosti 
zo strany občanov bývajúcich v ro-
dinných domoch v časti Povrazník, 
ktorí poukázali na to, že niektorí 
nájomníci a ich deti ich opakova-
ne obťažujú, nedovolene prenikajú 
do súkromných záhrad a poškodzu-
jú súkromný majetok. Na základe 
uvedeného, primátorka mesta dala 
pokyn Mestskej polícii na vykoná-
vanie zvýšeného počtu nepravidel-
ných kontrol v tejto časti mesta. Zá-
pisy z kontrol Ms. polícia postupuje 
Bytovej správe, s.r.o. a v prípade, ak 
bude zistené sústavné porušovanie 
domového poriadku, resp. obťažo-
vanie obyvateľov v rodinných do-
moch konkrétnymi osobami, nebu-
de týmto nájomníkom predĺžený 
nájom bytu a byt budú musieť vy-
pratať bez bytovej náhrady. Komi-
sia sa ďalej zaoberala zoznamom 
žiadateľov o byt. Z osobitného zo-
znamu odporučila vyradiť žiadate-
ľov, ktorí sa stali vlastníkmi bytu, 
resp. si svoju bytovú situáciu riešia 
svojpomocne a o mestský nájomný 

byt už nemajú záujem. Komisia zo-
brala na vedomie informáciu, že na 
Ul. MUDr. Ján Straku 20 je voľný 
2 izbový byt a v priebehu budúceho 
týždňa sa uvoľní jednoizbový byt. 
Vzhľadom k tomu, že za predmet-
né byty Mesto spláca úver, komisia 
odporučila tieto obratom opakova-
ne prenajať v súlade s platnými kri-
tériami pre prenájom  nájomného 
bytu na Ul. MUDr. J. Straku č. 20. 
Komisia tiež zobrala na vedomie 
požiadavku nemocnice v Banskej 
Štiavnici, predloženú Mgr. Jucho-
vou, o pridelenie bytov pre potreby 
nemocnice pre kvalifikované zdra-
votné sestry na oddelení gyneko-
lógie. Komisia zobrala na vedomie 
aj informáciu o tom, že do konca r. 
2013 by malo byť skolaudovaných 
48 novo rekonštruovaných bytov 
na Povrazníku. Tieto byty sú v sú 
t. č. vlastníctvom stavebnej spo-
ločnosti, ktorá ich rekonštruuje a 
po ich kolaudácii ich mesto mie-
ni odkúpiť do svojho vlastníctva s 
podmienkou, že mu bude poskyt-
nutá nenávratná finančná dotácia 
od Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja a úver 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Žiadatelia o byt, ktorí majú evi-
dovanú žiadosť o pridelenie bytu, 
budú vyzvaní k tomu, aby potvrdili 
svoj záujem o takýto byt a zároveň 
predložili doklady potrebné k ziste-
niu splnenia kritérií pre pridelenie 
bytu stanovené zákonom NR SR č. 
443/2010 Z. z. v platnom znení a 
Všeobecne záväzným nariadením 

Mesta Banská Štiavnica.  Občania, 
ktorí majú záujme  o takýto byt a 
ešte nemajú podanú žiadosť o pri-
delenie bytu, si môžu podávať žia-
dosti o pridelenie bytu na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici. Tieto žia-
dosti budú zaradené do evidencie a 
žiadatelia budú aktuálne vyzvaní k 
predloženiu dokladov pre posúde-
nie splnenia kritérií pre pridelenie 
bytu. Medzi základné kritériá pre 
pridelenie bytu patrí výška príjmu, 
ktorá nesmie presiahnuť trojnáso-
bok životného minima, ale zároveň 
žiadateľ musí preukázať schopnosť 
platenia nájomného; podmienka, 
že žiadateľ nie je v Banskej Štiavni-
ci vlastníkom bytu alebo rodinné-
ho domu a že nemá žiadne záväz-
ky voči Mestu Banská Štiavnica a 
Mestom zriadeným organizáciám, 
zároveň záujemcovia pred uza-
tvorením nájomnej zmluvy budú 
musieť zložiť finančnú zábezpe-
ku, podľa platného Všeobecne zá-
väzného nariadenia Mesta Ban-
ská Štiavnica vo výške v rozpätí 
od  troj do šesť mesačného nájom-
ného. Členovia komisie informo-
vali o tom, že sa na nich obracajú 
občania s otázkou, či je pravda, že 
na Povrazník budú presťahovaní 
nájomníci z Ul. Šobov. Takáto in-
formácia sa nezakladá na pravde, 
byty sa budú prideľovať podľa kri-
térií v súlade s platným Všeobec-
ne záväzným nariadením, podob-
ne ako sa prideľovali nové byty na 
sídlisku Drieňová. O.Nigríniová, 

zapisovateľka komisie.

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – Vi.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčania, 
srdečne Vás pozývame na pra-
covné stretnutie, kde Vám 
bude prezentovaný a predsta-
vený projekt Rekonštrukcie 
ulice Krčméryho v miestnej 
časti Štefultov.
Stretnutia sa zúčastnia: pri-
mátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková, zástupcovia 
mesta, Jaroslav Krnáč, kona-
teľ spoločnosti Renovia, s.r.o, 
budúci dodávateľ stavebných 
prác.
Stretnutie sa uskutoční
15.10.2013 o 15.00 hod. (uto-
rok) v priestoroch Domova dô-
chodcov na Štefultove

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
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V rámci programu obnovy a 
záchrany vzácneho historického 
dedičstva – banskoštiavnických 
tajchov sa v týchto dňoch začína 
rekonštrukcia ďalšej  z 20-tich 
historických vodných nádrží, 
ktoré spravuje Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p. Banská 
Štiavnica (SVP, š.p.). 

Po tajchu Evička, kde sa druhá etapa 
rekonštrukcie začala už pred rokom 
sa tentoraz dostáva na rad Dolnohod-
rušský tajch. Správa povodia stred-
ného Hrona, banskobystrického od-
štepného závodu SVP, š.p. začala už 
v polovici augusta s postupným zni-
žovaním vodnej hladiny, ktorej výška 
je v súčasnosti už len niečo vyše met-
ra, čo znamená, že žarnovickí rybári, 
ktorí spravujú tento rybársky revír, 
budú môcť už počas najbližšej soboty 
(12. okt.) uskutočniť nevyhnutný vý-
lov rýb, ktoré budú premiestnené do 
Moderštôlnianskeho tajchu na Kopa-
niciach. Po úplnom vypustení vody z 
Dolnohodrušského tajchu, bude jeho 
dnom pretekať len prirodzený sanač-
ný prietok na zabezpečenie života 
vodných živočíchov v potoku pod hrá-

dzou, ale aj na dodávku technologickej 
vody pre úpravňu zlatonosných rúd v 
Hodruši. Potom sa už začne aj so sa-
motnými rekonštrukčnými prácami, 
ktoré potrvajú zhruba 1 a pol roka, do 
júna 2015. V rámci tejto rekonštruk-
cie sa opraví nové výpustné  zariade-
nie, vyrazí sa nová  dnová štôlňa, v 
ktorej sa osadia nové, kapacitne po-
stačujúce potrubia, opraví sa bezpeč-
nostný  priepad, osadia sa pozorovacie 
sondy v hrádzovom telese,  vymuru-
je sa nové opevnenie návodného sva-
hu hrádze, ktoré sa spevní lomovým 
kameňom. Všetky opravy budú reš-
pektovať pôvodný historický vzhľad 
tajchu, tak ako to bolo aj pri rekon-
štrukciách ostatných vodných nádrží. 
Náklady na túto rekonštrukciu sú roz-
počtované na 1 mil. 458 tisíc €, z kto-
rých 85 % bude hradených z Kohéz-
neho fondu Európskej únie, 10-timi 
percentami sa bude spolupodieľať štát 
a 5 % doloží Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p. z vlastných zdrojov. Z 
dvadsiatich historických tajchov, kto-
ré má SVP, š.p. vo svojej správe bolo 
doteraz zrekonštruovaných už 10. Pr-
vým z nich, ktorý prešiel rekonštruk-
ciou už v roku 1991 bol Bančiansky 

tajch v obci Banky, ďalej Klinger, Veľ-
ká vodárenská, Moderštôlniansky 
tajch na Kopaniciach, čiastočne Evič-
ka, Beliansky tajch, Vindšachta, Roz-
grund, Bakomi i obidva Kolpašské taj-
chy. Na budúci rok, ak bude dostatok 
finančných prostriedkov, by sa malo 
začať s rekonštrukciou Veľkej richňav-
skej vodnej nádrže, potom Malej 
Richňavy a projektovo je priprave-
ná aj rekonštrukcia Halčianskeho taj-
chu. Doteraz sa na rekonštrukciu ban-
skoštiavnických historických vodných 
nádrží, ktoré sú spolu s mestom už 20 
rokov aj súčasťou Svetového dedič-
stva UNESCO vynaložilo približne 3,5 
mil. €. Na ukončenie kompletnej re-

konštrukcie ostatných tajchov, vráta-
ne investične najnáročnejšieho Počú-
vadla bude však potrebných ešte cca 
4,5 mil. €. Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p. však do svojej správy 
preberie aj ďalšie tri tajchy – Červenú 
studňu a obidve Komorovské vodné 
nádrže, ktoré sú značne zdevastované 
a ich doterajší vlastník, mesto Banská 
Štiavnica, nemá na ich obnovu a za-
bezpečenie technicko-bezpečnostné-
ho dohľadu primerané možnosti. SVP, 
š.p. urobí všetko preto, aby sa toto mi-
moriadne vzácne technické a prírod-
né dedičstvo zachovalo aj pre budúce 
generácie.

Ľuboš Krno, hovorca SVP, š.p.

Vodohospodári  začínajú  s rekonštrukciou 
Dolnohodrušského  tajchu

Vypustenie Dolnohodrušského tajchu pred rekonštrukciou
foto J.Bernáthová

Od 1. októbra 2013 vzniklo 72 
okresných úradov, ktoré nahradili 
doterajších 50 obvodných úradov 
miestnej štátnej správy.

Zaniklo pritom aj 248 miestnych or-
gánov špecializovanej štátnej sprá-
vy. Zmeny sa udiali v zmysle záko-
na č.180/2013 o organizácii miestnej 
štátnej správy. Prijatie tohto zákona 
znamená ďalšiu fázu reformy štátnej 
správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a 
Otvorená štátna správa). Ohľadom 
reformy štátnej správy v Banskej 
Štiavnici sme sa opýtali prednostu 
Okresného úradu Ing. Mariana Lásla 
a položili sme mu pár otázok:
Pán prednosta, prečo sa táto re-
forma zaviedla?
„Po 9 rokoch v Banskej Štiavnici opäť 
vznikol Okresný úrad (OÚ), do ktoré-
ho sa v 1. fáze integroval Obvodný úrad 
Životného prostredia a Správa katastra 
Banská Bystrica. Pribudli aj  2 odbory, a 
to Organizačný odbor a Odbor krízového 
manažmentu a civilnej ochrany. Hlavný 
prínos pre občanov okresu Banská Štiav-
nica bude v tom, že podobne ako v 90-
tych rokoch si pod „jednou strechou“ vy-
bavia všetky štátno-správne služby. Má 

to nadväznosť na ďalší krok reformy štát-
nej správy, kde od januára 2014 začnú v 
prvej fáze fungovať v 15 mestách na Slo-
vensku (aj v Banskej Štiavnici) klientske 
centrá. Tam občan vybaví všetko, čo po-
trebuje od úradov, na jednom mieste. Kde 
nebudú centrá, budú tieto činnosti vyko-
návať až do ich zriadenia okresné úrady.“
Agenda OÚ sa zabezpečuje 
prostredníctvom nasledovných 
odborov:

Odbor organizačný•	
Odbor civilnej ochrany a krízového •	
riadenia
Odbor ochrany životného prostre-•	
dia
Katastrálny odbor •	

Okresný úrad v Banskej Štiavnici 
vybavuje:

záležitosti súvisiace s prevodom ne-•	
hnuteľností na katastroch nehnu-
teľností
starostlivosť a ochrana o životné •	
prostredie
vydávanie živnostenských opráv-•	
není
záležitosti poľovníctva, hospodáre-•	
nia v lesoch, pozemkových úprav, 
obrany štátu a civilnej ochrany

Aký prínos bude mať reforma pre 

občana a štát?
„Pre občana je to predovšetkým jedno-
duchý kontakt s úradom, ktorý bude ne-
porovnateľne bližšie, občan si všetky po-
trebné úkony vybaví na jednom mieste, 
ušetrí mu to nielen čas, ale aj finančné 
prostriedky v rámci cestovania po rôz-
nych úradoch v rôznych okresoch.“
„Pre štát je to predovšetkým úspora fi-
nančných prostriedkov na obslužné čin-
nosti, prenájom priestorov, energií a v 
konečnej fáze aj úspora v mzdovom a od-
vodovom zaťažení štátu. Uvediem kon-
krétny príklad v Banskej Štiavnici, kde 
vlastník budovy Ministerstvo vnútra SR 
malo neobsadenú budovu bývalého OÚ 
a OÚ ŽP sídlil v prenajatých priesto-
roch. Po presťahovaní sa týmto spôsobom 
ušetria náklady na prenájom budovy a 
náklady na energie.“
Kde Vás občania nájdu? 
„Sídlo Okresného úradu v Banskej Štiav-
nici je na adrese Križovatka 4. Adresa 
vystihuje miesto, ktoré občania Banskej 
Štiavnice poznajú ako sídlo predchádza-
júceho Okresného úradu. Kontakty a tel. 
čísla jednotlivých odborov budú uverejne-
né v najbližších číslach ŠN. Prípadné pod-
nety týkajúce sa reformy štátnej sprá-
vy na území okresu Banská Štiavnica mi 

môžete zasielať na e-mail: prednosta@
bs.vs.sk.“ 
Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž  

Reforma štátnej správy

Prednosta OÚ v B.Štiavnici 
Ing.Marian Láslo foto M.Kríž
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Mŕtvy na Pekelnom vrchu

Historická detektívka. Prvý prí-
pad kapitána Steina a notára 
Barbariča, ktorí sú na stope zlo-
činu v habsburskom cisárstve za 
vlády Rudolfa II. 
Na konci 16. storočia zúri v 
kresťanskom pohraničí vojna s 
Osmanskou ríšou. 
Turci sa pokúšajú preniknúť k 
bohatým banským mestám v 
hornom Uhorsku. 
Vojnového veterána Steina vyšlú 
do Štiavnice odhaliť zradcu, 

ktorý sa chystá nepriateľom uká-
zať tajnú cestu do dobre opevne-
ného mesta. 
Pátranie ešte skomplikuje vraž-
da miestneho šľachtica. 
Stein musí spojiť sily s mest-
ským notárom Matejom Bar-
baričom, aby rozplietol klbko 
sprisahaní a zločinov, z ktorých 
mnohé siahajú hlboko do minu-
losti. 
Zdá sa, že všetko súvisí so zlore-
čeným Pekelným vrchom - mno-
hí veria, že sa na ňom zjavuje 
duch zhýralej meštianky a po no-
ciach sa tam rozlieha vytie psov, 
čo strážia bránu do záhrobia.

Rasťo Marko

Mŕtvy na Pekelnom vrchu

Úcta k človeku je tým najvzác-
nejším vzťahom, ktorý navzájom 
spája ľudí i celé spoločenstvá.

Dôstojnú slávnosť pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším, pripravili Žive-
na- spolok slovenských žien, Mesto 
Banská Štiavnica a SMER- SD, dňa 4. 
októbra 2013 v Kultúrnom centre. V 
úvode pestrého a bohatého progra-
mu zazneli najkrajšie citáty o jeseni 
ľudského života v podaní sympatic-
kej moderátorskej, dramaturgickej i 
režisérskej dvojice, ktorú už pomaly 
tradične tvorí Renatka Taligová a Pe-
ter Danáš. Čistý a zvonivý hlas Kat-
ky Šebeňovej rozozvučal struny sŕdc 
piesňami o láske. Jej hudba a tex-
ty sú plné nežnej empatie, potreb-
nej  pre ľudí v každom veku. Veď tak 
ako končí leto a začína jeseň, odchá-
dza mladosť nenápadne a pomaly. 
Človek sa ocitá v období krásnych ná-
vratov. Verím, že našim drahým se-
niorom navodili len mladé a svieže  
spomienky aj country vystúpenia ta-
nečného súboru Texasky, pod  vede-
ním manželov Berešíkovcov. Jeseň, 
či už v prírode, alebo ľudskom živo-
te, so sebou prináša aj bilancovanie. 
V emotívnom duchu sa niesol očaká-
vaný príhovor pani primátorky Mgr. 
Nadeždy Babiakovej, ktorá poďako-
vala našim drahým seniorom za ich 
prácu pre mesto a ľudí, ktorí v ňom 
žijú, pričom s neskrývaným dojatím 
vyzdvihla a ocenila ich vzácne morál-
ne a ľudské vlastnosti. Pestrofareb-
nú kytičku pozdravov, piesní a tan-
cov uvili mladí folkloristi už pomaly 
legendárneho súboru Úsmev z Hod-
ruše Hámrov, ktorý pracuje pod ve-

dením Ľubice Holubovej a Tatiany 
Zimmermannovej. Tí najmenší účin-
kujúci sa okrem umeleckého zážit-
ku postarali aj o láskavé úsmevy. Ako 
nežnú labutiu pieseň sme vníma-
li druhé vystúpenie našich krásnych 
Texasiek, ktorých tanec pripomínal 
západ slnka nad vzdialenou Andalú-
ziou. A my všetci veríme, že nie po-
sledný. ,,Sme darom svetla, ktoré roz-
dávame aj ktorého sme odrazom…“ a 
toto svetlo som sa aj ja snažila zachy-
tiť v básni, ktorú som s láskou a úc-
tou venovala našim milým seniorom. 
Slávnostný program opäť pokračo-
val veselým pásmom detí zo súboru 
Úsmev a oslava krásy Banskej Štiav-
nice zaznela v záverečnej piesni Kat-
ky Šebeňovej. Príjemne prežité chvíle 
budú mnohým návštevníkom tohto 
vydareného podujatia pripomínať aj 
kvietky a darčeky získané v populár-
nej tombole, ktorej prvú výherkyňu 
symbolicky vylosovala pani primá-
torka. K celkovej pohode prispeli tra-
dične chutné koláčiky od šikovných 
členiek  Živeny, ktoré s osviežujúci-

mi nápojmi servírovali študenti Súk-
romnej hotelovej akadémie v Ban-
skej Štiavnici. Všetci potrebujeme 
iskričku uvedomenia, ktorá v nás za-
žne plamienok súcitu. Pretože súcit 
a každodenné vykonávanie dobrých 
skutkov obohacujú život. Úprimné 
slová chvály, určené niekomu, kto 
to najmenej očakáva, láskavé ges-
to, ktoré urobíš pre priateľa v núdzi, 
spontánne prejavy náklonnosti voči 
členom svojej rodiny, to všetko v ko-
nečnom dôsledku spôsobí, že sa nám 
bude žiť krásne. Mnohé o tom ve-
dia aj láskaví sponzori, ktorými boli: 
Mesto Banská Štiavnica, SMER-SD, 
p. Ruckschlosová a p. Binder.
Do tomboly prispeli: p. Erneková, p. 
Karabely, p. Debnárová, p. Považano-
vá, p. Petrincová, p. Dobšovičová, p. 
Blahútová, p. Schneiderová, p. Lup-
táková, p. Stanková, p. Bucholcerová 
a predsedníčka Živeny p. Jolana Ša-
mová, ktorá sa s elánom a nasadením 
zaslúžila a zdarný priebeh podujatia. 
Všetkým patrí srdečná vďaka.

Janka Bernáthová

Úsmev pre našich seniorov

Seniori v Kultúrnom centre foto J.Bernáthová

ANKETA 
Ktorý tajch máte najradšej a 
prečo?
,,Klinger, páči sa mi tam, lebo je to útul-
ný rybníček." Ján A.
,,Ako deti sme sa najradšej čvachtali v 
Paradajze, ako učnice na Hodrušskom 
tajchu, to sme vždy len prebehli krížom 
cez kopec. A teraz, keď sme už starší, 
chodievame sa prejsť okolo Vodáren-
skej." Eva V.
,,Počúvadlo. Chodievali sme tam s ro-
dičmi od malička, vždy som sa tam dob-
re cítil a páči sa mi tam." Jozef Č.
,,Klinger. Zdá sa mi, že je tam najčistej-
šia voda, najromantickejšia atmosféra a 
pekné okolie.Páči sa mi, že tam pribudli 
lavičky. Rád chodievam aj na Vindšach-
tu, ale tam na mňa vykrikujú rybári, že 
im plaším ryby." Luboš W.
,, Rád chodievam na Počúvadlo, je tam 
veselo, dobré jedlo, akurát mi pripadá 
divné, že nemá kto pokosiť pláž." 
Roman M.
,, Všetky tajchy sú úžasné, sme radi, že 
ich tu máme." Barbora L.
,,Klinger je moja srdcovka a spomien-
ka na mladosť. A samozrejme Vodáren-
ská, ktorá bývala rezervoárom vody pre 
hornú časť  mesta, a tak som sa chodie-
vala pozerať na tú krásu len  spoza plo-
ta." Oľga K.
,, Evička, Richňava, Klinger, Vodáren-
ská...Ale čo sa týka čistoty okolia - Ban-
ky. Ja to proste nechápem, stále sa 
robia brigády, hovorí sa o ochrane ži-
votného prostredia a pri tajchoch sú 
stále nové smetiská.Smutná vizitka." 
Michaela G.
,,Kolpachy (Banský studenec) a  Klin-
ger, tam som v podstate vyrastal a na 
Paradajze som sa rád bicykloval po 
ľade." Peter I. Janka Bernáthová

Čriepok

Tešíme sa
„Konečne už aj my budeme mať 
TESCO, keď sme 20 rokov v tom 
slávnom UNESCO.“ Ján Petrík

oznamy, pozvánky
spomienky

Pozvánka
Aikido klub Banská Štiavnica Vás 
pozýva na pravidelné kurzy bojo-
vých umení Jiu-Jitsu, Grappling 
a Muay Thai. Každý pondelok a 
stredu od 17:00 – 18:00 (Jiu Jit-
su, Grappling) a 18:00 – 19:30 
Thai Box v telocvični SPŠ S. Miko-
víniho v B.Štiavnici. Bližšie info: 
0915 876 661.
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ZŠ Jozefa Horáka a jej areál 
prechádza v posledných 
rokoch mnohými zmenami.

Či už je to prostredníctvom projek-
tu Premena tradičnej školy na mo-
dernú, výstavbou multifunkčného 
ihriska, ktoré je sprístupnené aj ši-
rokej verejnosti, ale aj vďaka Envi-
roprojektu, ktorý prebieha v tomto 
období. Jeho autorkami a realizá-
torkami je p. uč. Renka Taligová a 
Adriana Balážová. Ich snahou bolo 
zapojiť žiakov do aktivít pri vybu-
dovaní bylinkovej špirály a netradič-
nou formou im priblížiť možnosti 
a prirodzené zdroje matky Prírody. 
Na pomoc si prizvali lektorku z OZ 
Sosna pri Košiciach RNDr. Silviu 
Szabóovú, ktorá deťom formou hier 
a interaktívnych úloh priblížila prin-
cípy biohospodárenia, ekologického 
pestovania rastlín, plodín a byliniek. 
Po dvoch dňoch už na školskom po-
zemku stál netypický záhon pre by-

linky, ktorý bude deťom slúžiť ešte 
veľa rokov. Zatiaľ v ňom vysadili šal-
viu, levanduľu, yzop, echinaceu, lie-
čivú chryzantému, materinu dúšku 
a rôzne iné liečivé dary prírody. Je-
seň a ochladenie im žiaľ neumožni-
li ďalšiu výsadbu, preto budú vo zve-
ľaďovaní ich prírodnej lekárničky 

pokračovať na jar. Medzitým budú 
žiaci poznávať ďalšie druhy byliniek, 
ich účinky a využitie, budú vyrábať 
ich rodné listy, herbáre a prezento-
vať svoju prácu pred spolužiakmi.  Aj 
takto sa dá v deťoch pestovať vzťah 
k prírode a jej liečivým zdrojom. 

Janka Bernáthová

Prírodná lekáreň na ZŠ Jozefa HorákaČo robiť pri 
obarení sa vodou
Obarená koža môže spôsobiť šok. 
Aj preto je potrebné vedieť čo ro-
biť, aby ste čo najmenej znížili ri-
ziká poškodenia zdravia.
1. Ochlaďte sa
Schlaďte okamžite postihnuté 
miesto, odveďte preč teplo. Mô-
žete použiť studené predmety 
alebo ochlaďte postihnuté miesto 
studenou vodou po dobu aspoň 
10 minút a pokračujte, kým zmiz-
ne bolesť
2. Určite druh popáleniny
Pozrite sa na popálenú plochu a 
stanovte jej závažnosť. Povrchné 
popáleniny sú charakterizované 
začervenaním, opuchom a boles-
tivosťou a nevyžadujú návštevu 
nemocnice.
3. Zavolajte pomoc
Volajte pomoc v prípade, ak člo-
vek, ktorému ste prišli na pomoc 
nereaguje, je v šoku a vidíte väčšie 
popáleniny. Ak je pokožka otvore-
ná, okamžite volajte záchranku. 
Vyhľadajte lekársku pomoc v prí-
pade, že škoda na povrchu kože je 
viac ako 1 percento z celkového 
povrchu tela, čo je zhruba veľko-
sť jednej ruky.
4. Odstráňte všetok odev ale-
bo šperky 
Odstrániť šperky alebo obleče-
nie v blízkosti zasiahnutej oblas-
ti pred tým, ako začne pokožka 
opúchať. Pokiaľ sa šperky alebo 
oblečenie lepia na kožu, nechaj-
te to tak. 
5. Snažte sa udržať pokožku v 
suchu
Neutierajte ju, iba odsajte vlh-
kosť. Vyvarujte sa použitiu akých-
koľvek mastí, krémov alebo anti-
biotík, kým nie sú predpísané 
lekárom. Tie môžu vniesť ešte 
viac tepla do hlbších vrstiev po-
kožky, čo spôsobí ešte väčšie ško-
dy.
6. Zabaľte oblasť voľne gázou
Je to nevyhnutné, aby ste chrá-
nili krehké tkanivá pred ďalším 
poškodením a infekciou. Gáza 
by mala byť voľná, aby v pokožke 
stále prúdil krvný obeh. Studený 
obklad gázy môže zmierniť bolesť 
a znížiť opuch. Počas rekonvales-
cencie by sa mala gáza meniť as-
poň raz denne.
7. Postihnutá oblasť by mala 
byť vyššie ako srdce
Táto poloha znižuje tlak v tkani-
ve poškodenej časti tela, a tým 
zmierňuje bolesť.  zdroj: internet

Jej meno je Se Eun Lee. 
pochádza z kórejského 
hlavného mesta Soul, kde 
má rodičov a sestru, ktorá 
vykonáva zodpovednú prácu 
zdravotnej sestry v nemocnici. 

Se Eun je o štyri roky mladšia a ro-
dičia jej dovolili ísť umeleckou ces-
tou, ktorú si sama zvolila. Po troch 
semestroch štúdia českého jazyka 
ukončila bakalárske štúdium na Vy-
sokej škole umelecko-priemyselnej 
v Prahe, odbor animovaný film, kde 
pokračuje v bakalárskom štúdiu. 
Medzi jej záľuby patrí okrem cesto-
vania a spoznávania nových miest 
a ľudí, ručná, papierová a kresle-
ná animácia.  Príjemne na mňa za-
pôsobila svojou milotou. Mandľové 
usmievavé oči, trochu lámaná češti-
na a veľmi, veľmi skromná batožina. 
Do Banskej Štiavnice prišla vlakom, 
úplne sama, ale na skvelé odporúča-
nia viacerých priateľov, ktorí naše 
mesto prirovnávali k historickému 
Českému Krumlovu. Už počas pr-
vého dňa stihla navštíviť Kalváriu, 
Starý zámok, Botanickú záhradu, 
prešla sa námestím a uličkami, kde 
nafotila viac než 200 záberov. ,,Po-
tom sa mi vybila baterka," dodala opäť 
s úsmevom. Na moju otázku, čo ju v 
Štiavnici najviac zaujalo a či sa sem 

plánuje ešte niekedy vrátiť, mi pove-
dala: ,,Zaujala ma  architektúra, najmä 
tá obrazová- maľovaná na steny budov. 
Je to krásne. Ako kulisa v animovanom 
filme. A prekvapili ma aj ľudia, ktorí boli 
ku mne ,, moc hodní" a príjemní.  V Pra-
he sú voči cudzincom dosť uzavretí a ne-
všímaví .Cítiť tam chlad veľkomesta." 
Potom sa na chvíľu zamyslela. ,,A 
ešte som si všimla, že tento víkend som 
bola asi jediná Kórejka v Banskej Štiav-
nici." Ubezpečila som ju, že počas let-
nej turistickej sezóny by tu určite 
nejakých krajanov stretla. Exotic-
kú dievčinu s veľkou mapou  v ruke 
a úprimným záujmom o všetko ne-

všedné som ešte v krátkosti oboz-
námila s povesťou o dvoch jašterič-
kách,  o histórii mesta, Baníckej a 
Lesníckej akadémie, Trate mláde-
že, a ako animátorke som jej odpo-
ručila návštevu Banskoštiavnického 
betlehema. Ani predĺžený víkendo-
vý pobyt však nestačil na objavenie 
všetkých pôvabov Banskej Štiavni-
ce. ,,Ešte sa sem vrátim a pozvem aj svo-
jich priateľov. Možno už v zime, keď na-
padne sneh, alebo na niektorý z letných 
festivalov."  A ktovie, možno raz naše 
mesto spoznáme v niektorom jej 
animovanom filme. 

Janka Bernáthová

Ako v animovanom filme...

Žiaci ZŠ J.Horáka pri realizácii Enviroprojektu  foto J.Bernáthová

Se Eun Lee z Kóreji foto J.Bernáthová
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Absolventi 4. B SPŠCH 
Banská Štiavnica 1968 - 
1972

V roku 1968 sme po prvýkrát 
zasadli do lavíc chemickej školy 
ako spolužiaci, aby sme spolu, 
okrem iného, aj študovali. Do-
putovali sme zo všetkých kútov 
Slovenska a zažili sme aj hro-
madné bývanie v staručkých in-
ternátoch umiestnených v his-
torických budovách starobylej 
Banskej Štiavnice. Mesto ihli-
čia Botanickej záhrady a Moc-
nej hory nám všetkým učaro-
valo. Medzi nami, spolužiakmi, 
vzniklo akési neviditeľné puto, 
ktoré s pribúdajúcimi rokmi zo-
silnelo. Citlivý film našej pa-
mäti zaznamenal tie najkrajšie 
spomienky, ktoré sme si ucho-
vali. To, že sme boli dobrí štu-
denti a ešte lepší kamaráti, 
bolo a je známe aj našim profe-
sorom. Vzájomné vzťahy v sú-
časnosti obdivujú a potichu zá-
vidia aj naši životní partneri, 
ba dokonca aj naši potomko-
via. Po absolvovaní štúdia sme 
sa pravidelne stretávali po pia-
tich rokoch, čo je asi celkom 
bežné. Niektoré spoločné akcie 
však možno považovať za výni-
močné a ojedinelé. Založili sme 
si spevokol s vlastným dirigen-
tom, spoločne oslavujeme ži-
votné jubileá a podnikáme vý-

lety a skvelé akcie. Po takmer 
40. rokoch od ukončenia štú-
dií sme zorganizovali lyžiarsky 
výcvik v stredisku Salamandra 
- resort, ktorý nám bol počas 
štúdia ako jedinej triede ne-
spravodlivo odopretý. Z jedno-
rázovej akcie sa stala tradícia, 
v ktorej hodláme pokračovať, 
kým budeme vládať.  Zažívame 
nezabudnuteľné chvíle, tešíme 
sa, keď sa začínajúci lyžiar na-
ozaj naučí lyžovať, ďalší presta-
ne fajčiť, ale najmä panuje dob-
rá nálada a  je nám veselo a do 
spevu. Nezabudnuteľnou a vý-
nimočnou akciou bol aj dvojtýž-
dňový pobyt  v Juhoafrickej re-
publike, ktorý sme pomenovali: 

„Výprava Južný kríž“. Vďaka náš-
mu spolužiakovi, ktorý ako che-
mický inžinier pôsobil v JAR 10 
rokov a Afriku si zamiloval, sme 
mohli zažiť jej krásy na vlast-
né oči. Mimoriadnou udalos-
ťou bola aj spoločná oslava na-
šich šesťdesiatín na Počúvadle, 
spojená s varením gulášu, spe-
vom, harmonikou a  výstupom 
na Sitno. Je takmer neuveriteľ-
né, že z 34 spolužiakov bývalej 
4.B SPŠCH, ktorí  po maturi-
te v roku 1972 opustili Banskú 
Štiavnicu ako osemnásťroční, 
zišlo sa v roku 2013 24 šesťde-
siatnikov do lona svojej alma 
mater . No, nie sú v tom čary? 

Absolventi IV.B SPŠCH

Stretnutie absolventov po rokoch...

„Výprava Južný kríž“, Juhoafrická republika, Kruger National 
Park, august 2013  foto absolventi SPŠCH

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, 
že sa v mesiaci október  
2013 bude realizovať zvoz 
nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu (chladničky, 
pračky, televízory, počítače, 
telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky, akumulá-
tory,...).

Zvozy sa uskutočnia nasle-
dovne:
Dňa 16.10.2013 sa uskutoč-
ní zvoz na vyzbieranie odpadu 
zo Špitálky (rodinné domy), 
ul.Drieňová, Kysihýbelská, 
Okrajová, Ovocná, Poľovnícka 
a Roľnícka, sídliska Drieňová, 
sídliska Juh (Križovatka), ul. 
Dolná, 1.mája, Okrúhla, No-

vomestského. 
Dňa 17.10.2013 sa uskutoč-
ní zvoz na vyzbieranie odpa-
du z ulíc: Augustu, Belianska, 
Belianske jazero, D.Licharda, 
Dolná a Horná Resla, Dolná a 
Horná Ružová, Gagarina, Há-
jik, Hella, Hodžu, Hurbana, 
Kamenná, Kukučína, Langsfel-
da, Malá Okružná, Mierová, 
Michalská, Pecha,  Staromest-
ská, Staronová, Starozámoc-
ká, Strieborná, Václavekovej, 
Vodárenská, Výskumnícka, 
Banícka, Družstevná, Gwer-
kovej, Mládežnícka, Pletiar-
ska, Pod Kalváriou, Podjavo-
rinskej, Poľnohospodárska, 
SNP, Športová, Tótha, Údolná, 
8.mája, Akademická, Botanic-
ká, Farská, Holého, Katova, 

Kammerhofská, Malé trhovis-
ko, Novozámocká, Palárika, 
Pod Troj.vrchom, Remeselníc-
ka, Spojná, Višňovského, Zig-
mund šachta. 
Dňa 18.10.2013 sa uskutoční 
zvoz  na vyzbieranie odpadu z 
mesta, zo Štefultova, z časti 
Sitnianska, z Povrazníka.
Prosíme občanov, aby si spo-
mínaný odpad vyložili v dobe 
do 7,00 hod. 
V prípade 
n e p r i a z n i -
vého poča-
sia budeme 
infor movať 
o náhrad-
nom termí-
ne zvozu.
HeilerPeter

Zvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu

Kam v BŠ a okolí?
(09.10.-17.10.)
9.10.-10.11. Výstava: Obrazov a 
ilustrácií, Rodáka zo Sv. Antona, 
Jozefa Chovana. Múzeum vo Sv. 
Antone.
10.10. Tvorivé dielne v Divnej 
pani. Chutné tvorenie-ozdobova-
nie chutných koláčikov. Kaviareň 
Divná pani, vstup: 3 €, od 17:00.  
11.10. Dielnička v kammerhofe  
Tvarovanie z hliny, 1,50 €. Kam-
merhof, 14:00-16:00.
11.10.  OSLAVY: BANSKÁ 
ŠTIAVNICA  – 20 ROKOV SVE-
TOVÝM DEDIČSTVOM UNE-
SCO
11:00 Slávnostné zhromaždenie,  
Kostol sv. Kataríny, 
15:30 Otvorenie výstavy: Ban-
ská Štiavnica – 20 rokov sveto-
vým dedičstvom UNESCO, Starý 
zámok,  18:00 Videomappingová 
3D  prezentácia,  Nám. sv. Troji-
ce. 
11.10. Akademici v Banskej 
Štiavnici, 17:00 Slávnosť pred 
budovou Radnice, 18:15 Sprie-
vod od Nám. sv. Trojice, 18:30 
Slávnosť v budovách bývalej Ba-
níckej a lesníckej akadémie. 
11.10. Pražovňa: Beach party
Babie leto v Pražovni s DJ Bukňa 
a DJ Švejkovský, 21:00. 
11.10.-20.10. Štiavnický Okto-
berfest v Art café:

11.10. Dychotéka s DJ SA-MU-
RAI, 
12.10. Koncert Antico Moderno 
15.10. Koncert Gonsofus
17.10. Antico Moderno (Vese-
lý Dusík)
18.10. Octoberfestband koncert
Art Café, 18:00 – 22:00.

11.10. KONCERT: JURAJ 
SCHWEIGERT & THE GROO-
VE TIME, Archanjel Caffe Bar, 
20:00, vstupné 3 €. 
13.10. Kino: Pustý dvor
Filmy z padláša. ČSR, 1979, 74 
min., Kino Akademik, vstup 
zdarma, 17:30. 
14.10. Výročná adorácia v kos-
tole sv. Kataríny, Sv. omša 7:30, 
adorácia do 17:00. 
15.10. Vinocentrum: Degustá-
cie vín z odrody Rizling Vlašský 
a jeho variácie. Rezervácia: 0904 
109 229, vstupné 10 €. Vinocen-
trum, Kammerhofská 2, 19:00.
17.10. Tvorivé dielne v Divnej 
pani. Maľovanie tričiek! Vytvor-
te si originálne tričko! Kavia-
reň Divná pani, Vstup: 3 €, od 
17:00.  

Región Banská Štiavnica 
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„Ako si udržať zdravie? 
Nejesť do sýtosti a nebáť sa  
námahy.“ (Hippokrates )

Nadváha a obezita sa v súčas-
nosti stávajú jedným z najhlav-
nejších rizikových faktorov pre 
vznik zdravotných  problémov u 
našej populácie. Počet obéznych 
ľudí sa celosvetovo neustále zvy-
šuje a práve Slovensko patrí me-
dzi krajiny s vysokým výskytom 
obezity vo všetkých vekových ka-
tegóriách. Kilá navyše nie sú len 
chybičkou krásy, ale prinášajú 
celý rad závažných zdravotných a 
psychických problémov. Spome-
dzi iných rizikových faktorov pre 
vznik  vysokého krvného tlaku, 
cukrovky, vysokej hladiny cho-
lesterolu, problémov s pohybo-
vým aparátom je obezita jednou 
z prvých v poradí. Najčastejšie k 
vzniku obezity vedie nedostatok 
fyzického pohybu, nepravidelné 
stravovanie, nevyrovnanie príj-
mu s výdajom energie, nízka kon-
zumácia ovocia a zeleniny. Väčši-
na ľudí s nadváhou neje z pocitu 
hladu, ale prijímaním potravy re-
aguje na rôzne podnety z okolia 
– depresie, stres, nudu, televíziu, 
nečinnosť. A kilá pribúdajú...
Málokedy je príčinou tučnoty 
vrodená dispozícia, alebo ocho-
renie. Vo väčšine prípadov je 
obezita dôsledkom nespráv-
nej životosprávy. Súčasným váž-
nym problémom  sa stáva  nárast 
obezity nielen u dospelých, ale je 
zvlášť u detí. Tučné deti posti-
hujú choroby, ktoré by sme oča-
kávali až u dospelého – zvýšená 
hladina cholesterolu v krvi, vy-

soký krvný tlak, ochorenia pohy-
bového ústrojenstva, či porucha 
látkovej premeny cukrov. Die-
ťa je ohrozené poruchami rastu 
a vývoja, predčasnou pubertou, 
astmou, chorobami pečene a žlč-
níka. Deti s nadváhou sa stávajú  
terčom posmeškov, sú odmietané 
v kolektíve a ťažšie si nájdu ka-
marátov. Až z 80% tučných detí 
sa stávajú tuční dospelí, ohroze-
ní predčasným vznikom kardio-
vaskulárnych ochorení, cukrov-
ky, zhubných nádorov i ďalších 
civilizačných chorôb. Pre našu 
súčasnú mládež je typický nedo-
statok pohybu, ktorý je v proble-
matike detskej nadváhy kľúčový.  
Viac času trávia sedavým spôso-
bom života – počítač, televízna 
obrazovka, dokonca ani do školy 
mnohé nechodia pešo. Nevedia, 
alebo ani nechcú prijať ako fakt, 
že pohybová aktivita zohráva v 
detskom veku najvýznamnejšiu 
úlohu pre upevňovanie súčasné-
ho a budúceho zdravia, že je dô-
ležitá pre zvyšovanie telesnej 
zdatnosti a vytrvalosti, na udr-
žiavanie optimálnej hmotnos-
ti, na podporovanie kvalitného 
spánku, k lepšiemu vstrebávaniu 
vápnika do kostí a i. Pohyb zna-
mená pre život približne takú po-
trebu ako jedlo a tekutiny. Všade 
kde je pohyb, tam je energia a ži-
vot.  Riešenie nie je zložité ani 
náročné. Je potrebné sa zamys-
lieť nad úpravou stravy a stravo-
vacích zvyklostí  a zvýšenie pohy-
bovej aktivity. V prvom rade si je 
treba uvedomiť, že detský orga-
nizmus sa vyvíja a musí prijať v 
strave všetky potrebné živiny pre 

rast a vývoj, takže úpravou stra-
vy sa nemieni prísna diéta. Deti 
treba naučiť jesť pravidelne, ob-
ľúbiť si zeleninu a ovocie a mať 
za deň toľko pohybu, aby spálili 
toľko energie, koľko prijali. Jed-
nou z možných  ciest ako upo-
zorniť na tento závažný súčas-
ný problém a  odborne poradiť 
je intervencia formou „Kampaň 
2013 – „Odstráň obezitu!“.  Je vý-
zvou na vytvorenie prospešného 
systému, ktorý povedie k zníže-
niu nadváhy a obezity v populá-
cii. Kampaň 2013 “Odstráň obezi-
tu!“ bude prebiehať v deň, kedy si 
pripomíname „Svetový deň výži-
vy“. Na Regionálnom úrade ve-
rejného zdravotníctva v Žiari nad 
Hronom, dňa 16.10.2013 od 
7.00.- 10.00.hod v priestoroch 
Poradne zdravia na ulici Cyrila a 
Metoda 23 vám pracovníčky od-
delenia podpory zdravia poskyt-
nú vyšetrenie hladiny choleste-
rolu z kapilárnej krvi, meranie 
celkového telesného tuku a pre-
dovšetkým odborné poraden-
stvo.  Pre objektívnosť výsledku 
by bolo vhodné byť nalačno, ale 
nezabúdať na pitný režim.

Anna Kubíková, RÚVZ ZH

„Život je pohyb a obezita je jeho nepriateľ“

Asistencia pri pôrode 
3 dobré dôvody prečo by ste mali 
byť otcovia pri pôrode vášho die-
ťaťa
Na Slovensku sa odváži zúčastniť 
pôrodu svojho dieťaťa približne 25% 
oteckov. V Anglicku je to viac ako 
90%! Budúci oteckovia, ak ešte vá-
hate či sa zúčastniť pôrodu či nie, po-
núkame vám 3 dobré dôvody, prečo 
tak urobiť. Britskí vedci poukazujú 
na to, že v prítomnosti otca pri pô-
rode:
1. je budúca mamička počas pôrodu 
pokojnejšia a cíti sa bezpečnejšie,
2. býva pôrod kratší,
3. pôrod býva pre ženu menej bo-
lestivý.
Zaujímavé? Dôvodov prečo sa zú-
častniť pôrodu si určite viete pred-
staviť oveľa viac. Isté je, že vaša prí-
tomnosť pri pôrode je vašej žene 
veľkou oporou. 
PS: Ak sa však na pôrod naozaj ne-
cítite, nenúťte sa doň. Ako hovoria 
prieskumy, strach a stres oteckov 
budúcim mamičkám na sile nepri-
dávajú.

Zdroj: Sprievodca pôrodnicami

Pondelok 30.9.2013 bol pre 
Klub dôchodcov na Štefultove 
nevšedný a slávnostný. 

Už po druhýkrát ich navštívili pra-
covníci Slovenskej televízie tento-
raz z Krajskej redakcie v Banskej 
Bystrici. Členovia Klubu dôchod-
cov si pre nich pripravili ukážky z 
činnosti Klubu. Pochválili sa ruč-
nými prácami, predmetmi krea-
tívnej tvorby i básňami z vlastnej 
tvorby členov Klubu. Pri harmo-
nike p. Milana Debnára si zaspie-
vali ľudové piesne. O činnosti klu-

bu hovorili vo svojich vstupoch 
vedúca Klubu dôchodcov Ružena 
Dobrovodská, najstarší muž klu-
bu – 85 ročný Rajmund Čerchla, 
Alena Kmetíková, Jarmila Kar-
túsková, Valéria Inglotová a Anna 
Debnárová.
Reportáž z Klubu dôchodcov bola 
odvysielaná na STV 2 v relácii „Fo-
kus – Rodina“ v piatok 4. októbra 
o 16,45 hod., reprízovaná bola v 
pondelok 7. októbra o 11,20 hod. 
Ďalej boli v relácii zábery z Domo-
va Márie v Banskej Štiavnici a o 
dôležitosti aktívneho života seni-

orov a o práci s chorými na Alzhe-
imerovu chorobu hovorili vedúca 
Domova Márie Mgr. Viera Chlad-
ná a pracovníčka Domova Márie 
p. Masaryková.
Touto cestou sa chceme poďako-
vať za aktívnu spoluprácu s klu-
bom dôchodcov v Štefultove Mgr. 
Viere Chladnej, vedúcej Domova 
Márie a veríme, že naša spoluprá-
ca bude pokračovať aj v budúcnos-
ti v prospech oboch organizácií a 
všetkých seniorov štiavnického 
regiónu.

Milan Štencl 

Televízia v KD na Štefultove

Z knihy Poklady slovenskej kuchyne 
od Silvie Pilkovej
Kapustové strapačky  
Potrebujeme: 250 g prerastenej 
údenej slaniny, nakrájanej na kocky, 
1 cibuľa, nakrájaná nadrobno, 500 
g kyslej kapusty, 1 lyžička mletého 
čierneho korenia, soľ.
Strapačky: 400 g zemiakov, štipka 
soli, 200 g polohrubej múky
Postup: Vo väčšom hrnci rozškva-
ríme slaninu, pridáme cibuľu a za 
občasného premiešania krátko po-
pražíme. Potom vmiešame pokrája-
nú kapustu, okoreníme a pri mier-
nej teplote  podusíme asi 15 minút. 
Pripravíme halušky. Zemiaky očistí-
me, najemno postrúhame, osolíme, 
vmiešame múku a vypracujeme hus-
tejšie cesto. Do vriacej osolenej vody 
nahádžeme halušky, premiešame, 
necháme dvakrát zovrieť a scedíme. 
Halušky dáme do hrnca s kapustou, 
premiešame a hneď podávame.   

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
Kino Akademik
Nedeľa 13.10.
Pustý dvor
Sociálna balada o veľkej 
láske dvoch mladých ľudí. 
Dej sa odohráva v období 
pred 2. svetovou vojnou na 
južnom Slovensku, kde vyras-
tá hnutie za vymanenie sa 
človeka zo zlých sociálno-
spoločenských pomerov. Na 
pozadí týchto sociálnych 
bojov prežívajú hlavní hrdi-
novia filmu veľkú lásku a zá-
pasia o lepší život. 
Začiatok premieta-
nia: 17:30 hod., vstupné: 
zdarma

Pondelok18.10. 2013 
Kultúrne centrum, Kammer-
hofská 1
Juraj Červenák: Mŕtvy na 
pekelnom vrchu
Prezentácia novej knihy 
štiavnického spisovateľa 
Juraja Červenáka za jeho 
osobnej účasti. Prvý čisto 
historický román autora, kto-
rý sa doteraz venoval pre-

dovšetkým fantasy. Netra-
dičná detektívka posunutá 
do čias, kedy si na Banskú 
Štiavnicu brúsili zuby Turci. 
Ako dielo vznikalo? Prečo 
práve tento žáner? Prečo 
práve náš región? Na toto i 
mnohé iné sa ho môžete pý-
tať počas prezentácie. 
Začiatok premietania: 
18:00 hod., 

Nedeľa 20.10.
Krajinka
KRAJINKA - to je mozaika 
tragikomických historiek, kto-
ré priniesol a odvial čas. Prí-
behy prostých ľudí na malom 
kúsku Slovenska, vo vymiera-
júcej lokalite, mapujú ľudské 
osudy v histórii a históriu v 
ľudských osudoch počas 
šesťdesiatich rokov, kedy sa 
rodia a umierajú generácie, 
ľudia sa stretávajú a strá-
cajú, prežívajúc svoje kaž-
dodenné radosti a trápe-
nia. Vojny, prevraty a iné 
dramatické udalosti dolie-
hajú na osudy obyčajných 
ľudí v tomto zabudnutom 
kúsku zeme skôr v podobe 

tragikomických nedorozu-
mení a zápletiek, ako s tra-
gickým dosahom. 
Začiatok premieta-
nia: 17:30 hod., vstupné: 
zdarma

Nedeľa 27.10.
Stávka o Leokádiu 
Kedysi dávno počas turec-
kých nájazdov v meste Tet-
rovej Turci zajali, upiekli a 
zjedli richtára a jeho dva-
násť rodných. Od tej doby 
obyvatelia mestečka si kaž-
doročne pripomínali pa-
miatku umučených majále-
som. Príbeh televízneho filmu 
sa odohráva na jednom z 
nich. V centre príbehu sto-
jí úradný ránhojič v meste 
Tetrová Dávid Šťúbrik, kto-
rý má takú povesť, že keď 
ide k nemocnému, šarvanci 
bežia k zvonici zvoniť umie-
račikom. Jeho cnostná dcé-
ra Leokádia a vlastenecky 
cítiaci mestský notár Jož-
ko Furtín ho postavia pred 
vážny problém. 
Pesničkári slovenskí: 
Padlášový výber

Začiatok premietania: 
17:30 , vstupné: zdarma

Nedeľa 3.11.
Cukor
Ide o príbeh niekoľkých dní 
z prvých povojnových me-
siacov. Jednoduchá de-
dinská žena Matyla sa vy-
berie do sveta zaobstarať 
cukor pre svoju dcéru a 
pre dieťa, ktoré sa má ešte 
len narodiť. Film o matke, 
ktorý je výpoveďou o ľu-
ďoch a epoche z pohľa-
du súčasnej strednej ge-
nerácie.
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: 
zdarma

Nedeľa 10.11.
V tieni vlkov: Zlatý po-
klad
Film o vojakoch bojujúcich 
na tajnom fronte na Slo-
vensku proti hitlerovskému 
fašizmu počas druhej sve-
tovej vojny.
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: 
zdarma

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reproduk-
tory, tričko a magnetku si vý-
herca môže vyzdvihnúť v pre-
dajni ALLCOM, Radničné nám. 
11, B.Štiavnica. Správne zne-
nie krížovky z č.34/2013: „Sní-
vať o minulosti znamená zmeškať 
prítomnosť“. Výhercom sa stáva 
Alenka Patakyová, Križovatka 
23, Banská Štiavnica. Srdečne 
blahoželáme! Tento týždeň hrá-
me o slúchadlá, tričko a mag-
netku, ktoré nám do súťaže ve-
novala firma ALLCOM, spol. s 
r.o., Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok 
Hansa Kaspera: 
A., Stretnutie, um, hlavné je-
dlo dňa,
B., 1.časť tajničky, 
C., Útok, vodná rastlina, červe-
nel česky,   
D., Automat, citoslovce rezig-
nácie, buchla nárečovo,
E., Obyvatelia Írska, pri-

žmochli, dub po anglicky, 
F., Slúžia na lyžovanie, vzdajú 
úctu, nádoba na kúpanie, 
G., Meno Banášovej, vzduch 
grécky, náboženstvo Mohame-
dánov,          
H., Apetit bez prvej samohlá-
sky, modlitba latinsky, hudob-
ná produkcia,       
I., Koniec tajničky, 
J., Elektrický nabitý atóm, 
ruská rieka, španielska vycho-
vávateľka, citoslovce bolesti, 
čistiaci prostriedok. 
1., Prekazí, chyť si, Osky,  
2., časť motorov, skladisko,   
3., Obyvatelia arabského polo-
strova, žetón česky,      
4., Okop, Ježiš zriedkavo, čín-
ske meno,  
5., Spoluhlásky slova Relly, šú-
chajú, iný názov Boha Atona,
6., Býva na okne, bodavý 
hmyz,      
7., Nepovoľte, zoskupenie 
včiel,

8., Dá za pravdu, svet po rusky, 
judský kráľ,  
9., Čínske meno, veľhad, ná-
stroj na šitie,         
10., Vypral, vsadia dnu,       
11., Áno nárečovo, orgán slu-
chu, hliník, označenie áut Dol-
ného Kubína,        

12., Eduard v USA, časť ruky, 
Abovská župa,
13., Daruje, vábim, lovkyňa pe-
rál. 

Pomôcky: Aja, Ama, Om, Ava, 
Mir, Boa.

Pripravuje: Anna Rihová
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Dovolenka na Slovensku je medzi 
rodinami s deťmi čoraz populár-
nejšia. 

Vyplýva  to z prieskumu, ktorý for-
mou online ankety realizoval portál 
rodinka.sk. Online anketu zameranú 
na preferencie slovenských rodín pri 
výbere dovolenkovej destinácie usku-
točnil portál rodinka.sk v spolupráci s 
Hotelom Salamandra, ktorý sa nachá-
dza v Štiavnických vrchoch. Ankety sa 
zúčastnilo 887 respondentov z celého 
Slovenska a vyplýva z nej, že Slováci 
začínajú opäť objavovať krásy rodné-
ho kraja. Až 43 % ľudí preferuje pri vý-
bere letnej dovolenky Slovensko pred 
zahraničím. Prekvapivo len 5 % z res-
pondentov odpovedalo, že  dovolenku 
trávia zvyčajne pri mori a 25 % prizna-
lo, že každý rok je to inak – raz idú na 
dovolenku do zahraničia, inokedy zo-
stanú na Slovensku. Výsledky anke-
ty Hotela Salamandra sa zhodujú so 
štatistikami z partnerského horské-
ho hotela Sliezsky dom vo Vysokých 
Tatrách. „Podľa našich interných štatis-

tík sa pobyty Slovákov predlžujú. Počas 
dovoleniek trávia na Slovensku viac času 
ako v minulosti. Tento trend potvrdzu-
je aj Horský hotel Sliezsky dom vo Vyso-
kých Tatrách, kde strávia hostia priemer-
ne 2,2 dňa, čo je o pol dňa viac ako minulý 
rok. Ide o najvyššie položený horský hotel, 
dĺžka návštev preto nie je štandardná, no 
napriek tomu nás teší, že sa predlžuje. Čo 
sa týka celkového počtu strávených nocí, 
stúpol nám medziročne o takmer 7 %,“ 
povedal riaditeľ hotela Salamandra a 
Horského hotela Sliezsky dom Michal 
Hacker. Spoločnosť Azet.sk zrealizo-
vala v auguste v rámci kampane Spo-
znávajme Kvalitu z našich regiónov 

podobný prieskum, ktorý tiež sledoval 
preferencie Slovákov pri výbere dovo-
lenkovej destinácie. Výsledky takisto 
poukázali na rastúcu popularitu slo-
venských regiónov - až 88 % respon-
dentov by uvažovalo nad víkendovým 
pobytom, či dovolenkou strávenou na 
Slovensku, ak by boli viac informo-
vaní o zaujímavých miestach a dob-
rých službách v regiónoch Slovenska. 
V tom čase tvrdilo 30 % opýtaných, 
že dovolenku bude tráviť doma, 33 % 
plánovalo, že sa vyberie niekde na Slo-
vensko a len 16 % priznalo, že bude 
dovolenkovať  v zahraničí. 

Natália Pindrochová

Dovolenka na Slovensku je čoraz populárnejšia 

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

Predám 2-izbový byt na Pov- �
razníku, tel.č.: 0905 551 791

Predám RD v BŠ pri Bille, cena  �
dohodou, súrne, tel.č.: 0907 684 
491

Hľadám garáž na dlhodobý pre- �
nájom na sídlisku Drieňová, súrne. 
Tel.č.: 0911 869 865

Prenajmem 2-izbový byt na Drie- �
ňovej, tel.č.: 0904 255 972

Prenajmem 3-izbový byt Dreve- �
nej ul., el.etážové kúrenie, čiastoč-
ne zariadený, tel.č.: 045/6913070, 
0905 845 772

Kúpim garáž na Drieňovej, tel.č.:  �
0905 178 047

Túžite v dnešnej uponáhľanej  �
dobe po oddychu a pokoji v prekrás-
nej prírode vidieckeho prostredia? 
Vymeňte bývanie v ruchu mesta za 
bývanie v obci Baďan. Ak máte zá-
ujem o bývanie v nájomnom byte v 
obci Baďan, kontaktujte nás: Obec 
Baďan, 969 01  Baďan; tel./fax: 
045/672 66 24; obec.badan@gmail.
com; www.badan.ctr.sk

Prenajmeme nebytové priestory  �
vhodné na kanceláriu alebo obchod 
na Dolnej ul., tel.č.: 0902 244 902, 
e-mail: office@lct.sk.

reality

inzercia
Dovoz dreva – suché štiepa- �

né, palety, brikety, dovoz zo sta-
vebnín, štrky, piesky, brizolit a 
iné, tel.č.: 0903 121 901

Predám štiepané drevo + met- �
rovicu, tel.č.: 0908 531 348 

Predám vysušené drevo  �
(hranoly, dosky, foršne) men-
šie množstvo za 350,-€, tel.č.: 
045/6913070, 0905 845 772

práca
Slovenský výrobca vyvažova- �

cích závaží pre automobily Ro-
tobalance, s.r.o., príjme pra-
covníka do výroby – odlievača/
údržbára. Bližšie info o požia-
davkách na uchádzača nájdete 
na www.rotobalance.sk. Svoje 
žiadosti a profesijné životopisy 
posielajte e-mailom na adresu: 
info@masaya.sk

Maliarske sympózium Banská Štiavnica 2013
Naše mesto je nevyčerpateľnou 
klenotnicou inšpirácií v každom 
ročnom období, ale na pozadí 
jesenných farebných tónov sa 
mení na trojrozmerné umelecké 
dielo nevídanej krásy.

A práve jesenné pôvaby Banskej Štiav-
nice k nám prilákali  28 neprofesionál-
nych maliarov zo Slovenska, Česka a 
Maďarska, aby tu od 29. septembra 
do  6. októbra vytvorili v priateľskej 
tvorivej atmosfére svoje nové ume-
lecké diela. Organizátorom v pora-
dí už tretieho štiavnického  pleneru 
bol  opäť Július Ciglan z Detvy, kto-
rý si pre svoju srdečnú povahu našiel 
mnoho priateľov už aj medzi Štiavni-
čanmi. Vďačnou a ochotnou sprievod-
kyňou najkrajšími zákutiami mesta a 
jeho okolia bola Štiavničanka celým 
svojim srdcom, pani Oľga Kuchtová, 
ktorá umelcov zasvätila do histórie 
mesta, pozvala ich na prehliadku Sta-
rého zámku, do Galérie Jozefa Kollá-
ra, do Botanickej záhrady, na ev. cinto-
rín k hrobu Maríny, na Glanzenberg, 
kde nazreli aj do podzemia. Previedla 
ich takmer celým mestom, pôvabný-
mi uličkami, ba nazreli aj do brán a zá-
kutí niektorých starých domov, kde 
pod nánosom času driemala novoob-

javená krása. ,,Chcela by som sa poďa-
kovať Ing. arch Ivete Chovanovej za veľmi 
pekný výklad po expozícii Galérie J. Kol-
lára a Mgr. Márii Petrovej za návštevu a 
zbierky básní Štiavnické jesene, ktoré ve-
novala maliarom.“ Želanie pani Kuchto-
vej plním a obom dámam v jej mene 
ďakujem. Umelci strávili jeden pekný 
deň aj na vinobraní v Sebechleboch, 
kde ich k tvorbe inšpirovali vínne piv-
ničky, architektúra i miestny folklór. 
Aj napriek chladnému počasiu, keď 
umelcom doslova tuhli farby a krehli 
prsty, vznikali nádherné diela. Mnohí 
svoje náčrty dotvárali v teple ateliéru. 
Za najplodnejšieho autora možno po-
važovať Jožka Chrenu, ktorý zachytá-
val krásy Štiavnice od rána až do tmy a 

Andrasa Kissa  z Maďarska.  
V sobotu popoludní sa na Trojič-
nom námestí uskutočnila vernisáž 
všetkých nových obrazov za prítom-
nosti autorov i verejnosti. Neviem, 
ako by vystavené exponáty hodnoti-
li výtvarní kritici a pravdu povediac 
ma to ani veľmi nezaujíma. Oveľa dô-
ležitejšia bola atmosféra a nálada me-
dzi ľuďmi, ktorí na obrazoch spozná-
vali namaľované panorámy i zákutia 
svojho mesta a debatovali s maliarmi. 
Diela sa niektorým ,,znalcom umenia“ 
zapáčili  natoľko, že neváhali porušiť 
zákon a ešte v noci pred vernisážou sa 
vlámali do ubytovne Alma Mater, od-
kiaľ vďaka bdelosti maliarov ušli na-
prázdno... Janka Bernáthová

Účastníci Maliarskeho sympózia foto J.Bernáthová
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Za krásneho jesenného počasia 
sa v nedeľu 6. októbra uskutoč-
nila v Rudne nad Hronom súťaž o 
cenu obce.

Zorganizovali ju ZO SZTŠ a SŠK Rud-
no nad Hronom v disciplíne maloka-
librová puška 30 rán. Bola to posled-
ná plánovaná súťaž z dlhých guľových 
zbraní nášho regiónu na tento rok, 
no zúčastnilo sa jej len 16 strelcov. 
Medzi nimi bola aj trojica reprezen-
tujúca SŠK Banská Štiavnica. Vzhľa-
dom na malý počet súťažiacich ka-
tegória dorastu, žien i senioriek bola 
zlúčená s kategóriou kadetov, junio-
rov a mužov.  S 288 kruhmi (splnený 
limit I. VT dorastu) zvíťazil 16-ročný 
Patrik Jány zo SŠK Banská Štiavnica. 
Druhý bol Dušan Budinský so 188 a 
tretí Pavol Haraba (obaja ZO SZTŠ 
Rudno n. Hronom) s 97 kruhmi. Naj-
viac súťažiacich bolo v kategórii seni-
oriA. Výkonom 292 kruhov (splnený 
limit I.VT) zvíťazil Ivan Bublák z Lu-
tily, člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad 
Hronom. Druhý bol jeho klubový ko-

lega Ing. Jozef Gocník s 278 (splne-
ný limit II.VT) a tretí Ľubomír Bu-
dinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) 
s 271 kruhmi (splnený limit III.VT).  
Daniel Drexler zo SŠK Banská Štiav-
nica skončil na 7. mieste. V kategórii 
senioriB výkonom 272 kruhov zvíťa-
zil a tak i svoje minuloročné víťazstvo 
obhájil Anton Kukla (člen ZO SZTŠ 
a ŠSK Žarnovica), druhý bol Ľubo-

mír Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica) 
s 264 a tretí Pavel Ozank (ZO SZTŠ 
Žarnovica) s 262 kruhmi. Všetci tra-
ja splnili limit III.VT.Najúspešnejšie 
trojice strelcov v jednotlivých kategó-
riách organizátori ocenili športovými 
pohármi, ktoré im odovzdal predse-
da ZO SZTŠ v Rudne  Milan Šinkovič 
a riaditeľ súťaže Peter Žarnovičan.

Jozef Piecka

Puškárska cena Rudna v streľbe

Trojica reprezentantov SŠK Banská Štiavnica (zľava) D. Drexler, 
Ľ. Drbohlav a P. Jány. foto J. Piecka

5. októbra sa v metropole Šariša 
konala súťaž v pretláčaní rukou s 
názvom „Veľká cena Prešova“.

Na súťaži sa zúčastnilo približne 
100 pretekárov z celého Sloven-
ska. Samozrejme tam nemohli chý-
bať ani štiavnickí pretekári. Síce v 
menšom počte, ale ako vždy výbor-
ne pripravení a odhodlaní bojovať o 
tie najvyššie priečky. Pavol Getler v 
kategórii do 75 kg v ľavej ruke ob-
sadil 3. miesto (kvôli zraneniu mu-
sel vypustiť pár zápasov), v pravač-

ke si viedol veľmi dobre a zopakoval 
víťazstvo z „Grand Prix Salamander“. 
Roman Tenkel v kategórii do 85 kg 
na ľavú ruku nenastúpil kvôli neo-
čakávaným ťažkostiam, zato v pra-
vačke nenechal nič na náhodu a bez 
akéhokoľvek zaváhania zvíťazil. Mi-
chal Kyjovský v kategórií do 95 kg 
nastúpil iba na pravú ruku, ale kvôli 
zraneniu musel odstúpiť a nakoniec 
skončil na peknom 6. mieste. Chlap-
com gratulujeme a samozrejme drží-
me palce v budúcich súťažiach, ktoré 
ich onedlho čakajú. red.

Veľká cena Prešova v pretláčaní

Po polčase v ktorom sme 
strelili štyri góly, bol zápas 
predčasne ukončený.

II.trieda – juh
VIII. kolo hrá sa 5.10.2013 o 
14.30 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNI-
CA „B“ - FK OSTRÝ GRUŇ 4:0 
(4:0) – nedohrané
Góly: 4., 19., 40.min. Čiliak, 
24.Šovčík
Zostava: Kraják, Čík, Šima, 
Žikla, Ferenčík st., Beňadik, 
Čiliak, Potančok ml., Javor-
ský, Šovčík, Gazda 
Zápas sa hral za prevahy 
nášho mužstva, ktorý ju i gó-
lovo v prvom polčase vyjadri-
li. Strelecký sa zaskvel Čiliak, 
autor troch gólov. Po prvom 
polčase hostia, ktorí prišli na 
zápas iba s jedenástimi hráč-
mi oznámili rozhodcom, že 
po odstúpení zraneného hrá-
ča krátko pred koncom prvé-
ho polčasu, majú zranených 
aj ďalších hráčov, a tak ich po-
čet klesol pod dovolenú hrani-
cu. Rozhodca zápas predčasne 
ukončil.
Kam za futbalom?
II.trieda 
IX.kolo hrá sa 12.10.13 o 
14.30 hod
FK SKLENÉ TEPLICE - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“
II.liga starších a mladších žia-
kov
XI.kolo hrá sa 12.10.2013 o 
10.00hod a 12.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK KRUPINA

Ivan Beňo, Ivan Javorský

Zápas 
predčasne 
ukončený

10. kolo So 05.10.2013 12:00 
1. FK Horehron - B. Štiavnica 
0:1(0:1), gól: 11’ Gallo
Aj keď bol súper futbalovejší 
a vekovo starší, veľkou bojov-
nosťou hlavne v závere zápasu 
sme dokázali jednogólový ná-
skok udržať prakticky celý zá-
pas. Chlapcom patrí poďakova-
nie za predvedený výkon.

10. kolo So 05.10.2013 10:00 
1. FK Horehron - B. Štiavnica 

2:2 (0:1), góly: 20’ Horák, 46’ 
Židík
Vzhľadom k tomu, že nám chý-
bali 2 hráči základnej zosta-
vy sme s remízou spokojný. Čo 
nedosiahli súperovi hráči, po-
mohol dvomi pokutovými kop-
mi rozhodca. Tento zápas mal 
byť prípravou pre najťažší zá-
pas jesene s Krupinou. Bohu-
žiaľ chrípka nám zmenila plá-
ny.

Richard Neubauer

Futbal 2. liga starších a mladších žiakov juh

Mužstvo mladších žiakov foto archív šn

R.Tenkel, M.Kyjovský, P.Getler 
foto archív šn
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MASÁŽE 
na Dolnej 6/a v BŠ

ponúkajú: rôzne Druhy 
liečebných a relaxačných 

masáží. stavte na 
kvalitu a tradíciu.

tel. obj.: 0908 648 707
www.bsnet.sk/masaze

služby
Zakladanie obchodných spo- �

ločností za bezkonkurenčné ceny, 
tel.č.: 0902 244 902, e-mail: offi-
ce@lct.sk. 

Doučovanie anglického jazyka,  �
tel.č.: 0903 571 358 

Ponúkam výkopové práce bag- �
rom a odvoz Aviou, tel.č.: 0907 448 
819, 0911 334 081

Celodenné a hodinové opatro- �
vanie detičiek, Zuzana Buštorová, 
tel.č. 0948 519 958

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reality, 
0948 959 697, 0918 561 181, e-
mail: madar@dobrereality.sk. 

Stredoškolská profesorka s dl- �
horočnou praxou na gymnáziách v 
BA doučí so zárukou úspechu ma-
tematiku ZŠ, SŠ v BŠ, tel.č.: 0917 
947 880  

Ponúkame na predaj originálne  �
produkty značky OREGON®, pro-
dukty nemeckých výrobcov a ná-
hradné diely svetových značiek, či 
už v lesníctve, záhradníctve ale-
bo v poľnohospodárstve. Požičov-
ňa náradia. Viac na www.miniba-
ger-vyhne.sk. Viac info na stránke 
e-shopu www.oregonvyhne.sk ale-
bo na tel. č. 0907 370 780, 0908 
385 718

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

Vaša obľúbená 
UV Pizzéria je presťahovaná 

do nových priestorov v žltom dome na 
Ul. robotnícka (poniže predajne T-Mobile).

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
Jedine u nás dostanete pizzu upečenú 

v originálnej peci na drevo!

Goldven 
Križovatka 19/A oproti Bille 
Vám ponúka široký výber 

zlatých svadobných 
obrúčok. 

Možnosť vlastného návrhu.
Novinka: obrúčky 

z chirurgickej ocele. 

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


