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InzercIa

Ako sme už informovali 
čitateľov v 31. čísle ŠN, 
Banskoštiavnický Salamander 
bol v roku 2013 zapísaný do 
Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska.

Dňa 24. 10. 2013 sa v Dvorane 
Ministerstva kultúry SR uskutočni-
lo slávnostné vyhlásenie prvkov za-
písaných do Reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska, ktorý je súpi-
som významných prvkov nehmot-
ného dedičstva Slovenska. Osvedče-
nie o zápise prevzala z rúk ministra 
kultúry SR Mareka Maďariča primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Babiako-
vá spolu s dlhoročnou usporiadateľ-
kou Banskoštiavnického Salamandra 
Ing. Dalmou Štepánekovou.  Súčas-
ťou programu bolo aj krátke pred-
stavenie zapísaného prvku s jeho 
názornou ukážkou.  V prípade Ban-
skoštiavnického Salamandra to boli 
postavy pastiera s jašteričkou, ciró-
ničky, cigánky, Náca, večného štu-
denta  a kutnohorského baníka. 
Zápis Banskoštiavnického Salaman-
dra do Reprezentatívneho zozna-
mu nehmotného kultúrneho dedič-
stva Slovenska je ďalšou významnou 
udalosťou pre Banskú Štiavnicu, zvy-
šuje jej hodnotu a súčasne je prvým 
stupňom zápisu do Reprezentatívne- ho zoznamu nehmotného kultúrne- ho dedičstva ľudstva. 

Delegácia z Banskej Štiavnice s poslancom NR SR Jánom Senkom 
a ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom  foto Lubo Lužina
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20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Banskoštiavnický Salamander súčasťou 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Lidl venuje žiakom dvoch 
základných škôl v Banskej 
Štiavnici po 3000 eur 

Spoločnosť Lidl Slovenská republika 
otvorila 21. októbra 2013 na Dreve-
nej ulici v Banskej Štiavnici svoju už 
123. predajňu na Slovensku. Súčas-
ťou prvého dňa predaja bola podpora 
Základnej školy Jozefa Horáka a Zá-
kladnej školy Jozefa Kollára sumou 
0,50 € z každého nákupu nad 10 €. 

Celkom sa tak podarilo získať 622 
eur, čo by pre každú z vybraných škôl 
znamenalo 311 €. Spoločnosť Lidl sa 
rozhodla túto sumu navýšiť a spo-
menutým základným školám venu-
je po 3000 eur na nákup športových 
a vzdelávacích pomôcok.   „Veľmi nás 
teší, že náš zámer prišlo podporiť 
také veľké množstvo zákazníkov. Ve-
ríme, že deti sa už onedlho budú tešiť 
z veľkého výberu moderných vzdelá-
vacích a športových pomôcok,“ po-

vedal Tomáš Bezák, hovorca spoloč-
nosti Lidl. Slávnostné otvorenie 123. 
predajne sa uskutočnilo za účasti zá-
stupcov mesta Banská Štiavnica, ria-
diteľov ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa 
Kollára a zástupcov spoločnosti Lidl. 
Okrem výhodných cenových ponúk 
bol pre všetkých zákazníkov a ich ra-
tolesti počas celého dňa pripravený 
pestrý sprievodný program: tram-
polína, rozdávanie balónikov a roz-
právkových CD, maľovanie na tvár, 

vystúpenie klauna a divadelné pred-
stavenie. Predajňa Lidl na Drevenej 
ulici o rozlohe viac ako 1000 m2 po-
núkne zákazníkom 42 parkovacích 
miest vrátane dvoch státí pre matky 
s deťmi a dvoch pre telesne postihnu-
tých. Uplatnenie v nej nájde 19 za-
mestnancov. Vďaka vlastnej pekár-
ni budú mať zákazníci každý deň k 
dispozícii teplé, voňavé a chrumka-
vé pečivo priamo z pece. 

Tomáš Bezák

Lidl obdaruje štiavnické školy sumou 6 000 €
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Okrem Banskoštiav-
nického Salamandra sú ďalšími prv-
kami zapísanými do tohto zozna-
mu čičmianske ornamenty, tradičné 
bábkarstvo na Slovensku a gajdy 
a gajdošská kultúra na Slovensku. 
V súvislosti so zápisom prvkov do 
uvedeného zoznamu Centrum pre 
tradičnú ľudovú kultúru pripravi-

lo výstavu pod názvom Reprezen-
tatívny zoznam nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska, na 
ktorej sa návštevníci môžu zozná-
miť so všetkými doteraz zapísanými 
prvkami do tohto zoznamu. Výsta-
vu si môžete pozrieť v Galérii X na 
Zámočníckej 5 v Bratislave do 6. 11. 
2013. Henrieta Godová

novInky

z programu
primátorky

28.10.

Čriepok
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Banskoštiavnický 
Salamander 
súčasťou nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska

Viacerí obyvatelia zaregistrovali 
nové plochy pre umiestňovanie pla-
gátov, ktoré sa objavili v autobuso-
vých zastávkach, umiestnených v 
lokalitách Drieňová, Pod kalváriou, 
František šachta a Povrazník. S prí-
chodom týchto zastávok dochádza 
aj k zmenám v oblasti výlepu plagá-
tov a oznamov, pozývajúcich na rôz-
ne podujatia, či propagujúce služby. 
Dôvodom zmeny je skutočnosť, že 
najmä v poslednom období dochá-
dza čoraz častejšie k porušovaniu 
Všeobecného nariadenia mesta č. 
4/2011 o verejnom poriadku, v kto-
rom sa okrem iného hovorí aj toto: 
„V záujme vytvárania zdravého ži-
votného prostredia a zabezpečenia 
zdravého spôsob života obyvateľov 
mesta a estetického vzhľadu mesta 
sa na verejných priestranstvách za-
kazuje: umiestňovať plagáty, ozna-
my, reklamy, reklamné zariadenia a 
pútače na iných miestach ako na to 
určených.“  Len v poslednom mesia-
ci bola nútená Mestská polícia riešiť 

5 prípadov výlepu, ktorých realizáto-
ri sa dopustili priestupku (napr. vyle-
penie oznamu na sklo vitríny a pod.). 
Od polovice októbra bol na stránke 
www.banskastiavnica.sk umiestnený 
zoznam výlepných plôch vo vlastníc-
tve mesta, ktoré sú rozdelené na pla-
tené a bezplatné. Bezplatne je možné 
umiestňovať materiály na betónové 
skruže, ktoré sú umiestnené v loka-
lite Križovatka a sídlisku Drieňová. 
Autobusové zastávky a informač-
né vitríny sú od uvedeného obdobia 
spoplatnené, cenník je rovnako mož-
né nájsť na oficiálnej stránke mesta, 
spolu s ním aj pravidlá výlepu. Cie-
ľom tohto opatrenia je skvalitniť es-
tetickú úroveň umiestňovania plagá-
tov, ako aj zabezpečiť prostriedky na 
údržbu a rozvoj výlepných plôch vo 
vlastníctve mesta. Propagačné mate-
riály určené na umiestnenie do tých-
to plôch je možné odovzdať na Mest-
ský úrad – oddelenie kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie počas pra-
covných dní.  Rastislav Marko

Poďakovanie 
primátorky mesta

Touto cestou by som sa oso-
bitne chcela poďakovať Ing. Dal-
me Štepánekovej, dlhoročnej or-
ganizátorke Banskoštiavnického 
Salamandra, ako aj dlhoročným 
účastníkom sprievodu p. Jozefovi 
Baranyaiovi, p. Jozefovi Osvaldovi, 
Ing. Milanovi Urbánkovi, p. Alene 
Považanovej a p. Anne Debnárovej 
za to, že reprezentovali mesto Ban-
ská Štiavnica v kostýmoch vybra-
ných postáv Banskoštiavnického 

Salamandra, čím výrazne prispeli 
k veľmi úspešnej prezentácii mes-
ta na slávnostnom vyhlásení prv-
kov zapísaných do Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska, 
čo sa stretlo aj s priaznivým ohla-
som u prítomných osobností na 
tomto podujatí. Zároveň ďaku-
jem aj firme Simkor, s. r. o.  za po-
skytnutie minibusu a pracovníčke 
MsÚ Henriete Godovej za celkovú 
organizáciu tejto akcie. 

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Vylepovanie plagátov
s prísnejšou kontrolou

Príprava podkladov k správe  �
lokality UNESCO. 
Pracovné rokovanie na Úrade  �
BBSK v Banskej Bystrici.  
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
 29. 10.
Uskutočnilo sa pracovné ro- �
kovanie k cestnému obchvatu 
I/51 Hronská Breznica - Ban-
ská Belá - Banská Štiavnica - 
Hontianske Nemce s pripra-
vovanou preložkou Banská 
Belá - Banská Štiavnica. 
Pracovné rokovanie so zá- �
stupcami VEOLIA - Stredo-
slovenskej vodárenskej pre-
vádzkovej spoločnosti, a. s. k 
riešeniu problematiky kanali-
zácie na Ul. farskej.   
 30. 10.
Pracovné stretnutie k prípra- �
ve podkladového materiálu k 
Rudným baniam pre Minis-
terstvo hospodárstva SR. 
Uskutočnilo sa zasadnutie  �
Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici.  
31. 10.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.  
1. 11.
Účasť na spomienkovom podu- �
jatí ku Pamiatke zosnulých.  

Andrea Benediktyová

Krádež v Bille – zadržaný pá-
chateľ 
Dňa 8.10.2013 o 15.50 hod. v 
Banskej Štiavnici v obchodnom 
dome Billa došlo ku krádeži, pri-
čom páchateľ z miesta činu utie-
kol. Na základe popisu príslušníci 
MsPo vykonali pátranie po pácha-
teľovi  krádeže, ktorý bol násled-
ne zadržaný na Ul. 1. mája v Ban-
skej Štiavnici. Ako páchateľ bol 
zistený J.B. u ktorého boli zaiste-
né veci pochádzajúce z krádeže.  
Páchateľ J.B. a odcudzené veci boli 
odovzdané príslušníkom OO PZ v 
Banskej Štiavnici  k ďalšiemu ko-
naniu nakoľko sa jednalo o trest-
ný čin, kde boli vecne  príslušní.      
Priestupok proti verejnému 
poriadku 
Dňa 9.10.2013 o 09.20 hod. hliad-
ka MsPo zistila, že v Banskej Štiav-
nici na sídlisku Drieňová na Ul. L. 
Svobodu č. 15 došlo k znečisteniu 
verejného priestranstva pričom 
na mieste sa zdržovala mládež. 
Bola vykonaná kontrola osôb, pri-
čom jedna osoba bola predvedená 
na oddelenie MsPo a ostané oso-
by boli z miesta vykázané a miesto 
okamžite  opustili. Vo veci je vyko-
návané objasňovanie.     

  Vladimír Kratoš

mestská polícia
informuje

Oznamy SZTP
Od srdca k srdcu
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých v Banskej Štiavnici pozýva 
svojich členov a priaznivcov na ju-
bilejný X. ročník kultúrno-spolo-
čenského podujatia „Od srdca k 
srdcu“. Podujatie sa uskutoční 12. 
novembra 2013 (utorok) o 14:00 
hod. v kaplnke Kammerhofu.
Rekondičný pobyt
SZTP v B.Štiavnici organizuje dňa 
19. novembra 2013 (utorok) pre 
svojich členov rekondičný pobyt 
v kúpeľoch Kováčová. Odchod au-
tobusu z Križovatky o 11:00 hod. 
Záujemcovia prihláste sa čím skôr 
v kancelárii zväzu. V poplatku 8,-€ 
sú zahrnutá doprava autobusom + 
pobyt v kúpeľoch. Ivan Madara 

„Kríza svetom vládne a peňa-
zí nieto, skoro nám nevyšlo na to 
babie leto.“ 

Ján Petrík
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Podľa § 24 zákona č. 303/2001 
Z. z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a 
o doplnení Občianskeho 
súdneho poriadku v znení 
zákona č. 335/2007 Z. z. Vám  
o z n a m u j e, že

1.Voľby do Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa budú 
konať
v sobotu 9. novembra 2013 od 
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania volieb je 
podľa Vášho trvalého pobytu vo-
lebná miestnosť:
a) v okrsku č. 1 je volebná 
miestnosť v zasadačke Mest-
ského úradu, Radničné ná-
mestie č. 1,  pre voličov býva-
júcich v uliciach:
 Akademická, Andreja Kme-
ťa, Andreja Sládkoviča, Antona 
Pécha, Bočná, Botanická, Dani-
ela Licharda, Dolná Resla, Dolná 
ružová, Družicová, Horná Resla, 
Horná ružová, Ing. Štefana Viš-
ňovského, Jána Bottu, Jarosla-
va Augustu, Jozefa Karola Hella, 
Kamenná, Katova, Klinger, Kon-
cová, Kutnohorská, Malá okruž-
ná, Martina Kukučína, Nad Roz-
grundom, Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká, Pavla Kyrmeze-
ra, Pod Červenou studňou, Pod 
Paradajzom, Radničné námestie, 
Samuela Mikovíniho, Staromest-
ská, Staronová,  Starozámocká, 
Strieborná, Úvozná, Viery Václa-
vekovej,  Vilová a Vodárenská, 
b) v okrsku č. 2 je volebná 
miestnosť v budove Schindler-
ka, 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, Re-
meselnícka, Robotnícka, Spojná, 
Tabaková, Záhradná a Zvonová,
c) v okrsku č. 3 je volebná 
miestnosť v Domove mláde-
že Strednej lesníckej školy, Ul. 
mládežnícka č. 4,  pre voličov 
bývajúcich v uliciach:
 8. mája, Alžbety Gwerkovej 
Göllnerovej, Banícka, Belian-
ska, Belianske jazero, Dr. Imri-
cha Tótha, Družstevná, Ďurka 
Langsfelda, Hájik,  Jozefa Milo-
slava Hurbana, Jurija Gagarina, 
Lesnícka, Ľudmila Podjavorin-
skej, Mierová, Michala Milosla-
va Hodžu, Michalská, Mládežníc-

ka  od č. 1 po č. 10, Osadná, Pavla 
Országha Hviezdoslava, Petra Ji-
lemnického, Pod Kalváriou, Poľ-
nohospodárska, Pustá, SNP od č. 
1 po č. 21/B, Svätozára Hurbana 
Vajanského, Šobov, Športová a 
Výskumnícka,
d) v okrsku č. 4 je volebná 
miestnosť v Základnej škole 
Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dob-
šinského č. 17, pre voličov bý-
vajúcich v uliciach:
Antona Bernoláka,  Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-
tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska
e) v okrsku č. 5 je volebná 
miestnosť v Materskej škole – 
horná budova, Ul.  1. Mája č.4, 
pre voličov bývajúcich v uli-
ciach :
1.mája,  Andreja Trúchleho Syt-
nianskeho, Dr. Vladimíra Cle-
mentisa, Drevená, Eleny  Maróthy 
– Šoltésovej,  Jozefa Horáka, Ka-
rola Šmidkeho, Kolpašská, La-
dislava  Novomeského, Martina 
Benku, Okrúhla, Pod Trojickým  
vrchom, Trate mládeže, miest-
na časť Počúvadlianske jazero, 
miestna časť Banky a to ulice: Ha-
dová, Hlavná,  Horná, Majer, Na 
jazero a Vyhnianska,
f) v okrsku č. 6 je volebná  
miestnosť v Základnej škole Jo-
zefa Kollára, Ul. Ludvíka Svo-
bodu č. 40, pre voličov bývajú-
cich v ulici: Ludvíka Svobodu,
g) v okrsku č. 7 je volebná 
miestnosť v Základnej ško-
le Jozefa Kollára, Ul. Ludví-
ka Svobodu č. 40,  pre voličov 
bývajúcich v uliciach Bratská, 
Drieňová, Energetikov, Kysihý-
belská, Okrajová, Ovocná, Pát-

rovská Poľovnícka a Roľnícka,
h) v okrsku č. 8 je volebná 
miestnosť v Základnej ško-
le Jozefa Kollára, Ul. Ludvíka 
Svobodu č. 40, pre voličov bý-
vajúcich v uliciach:
MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 
22 až 39 a Učiteľská,
ch) v okrsku č. 9 je volebná 
miestnosť v Domove Márie - 
spoločenská miestnosť, Ul. 
špitálska 3, pre voličov býva-
júcich v uliciach:
Antolská, Brezová, Budovateľ-
ská, Cintorínska, Ferka Urbán-
ka, G.Z.Laskomerského, Horná 
Huta, Hutnícka, Jána Amosa Ko-
menského, Jozef Cígera Hron-
ského, Jozefa Gregora Tajov-
ského, Kremenisko, Ladislava 
Exnára, Lintich, Na Mária šach-
tu,  Obchodná, Povrazník, Raky-
tová, Špitálska a Štefana Krčmé-
ryho,
j) v okrsku č. 10 je volebná 
miestnosť v Požiarnej zbrojni-
ci, Ul. Požiarnická č. 8, pre vo-
ličov bývajúcich v uliciach:
9. augusta, Boženy Nemcovej, 
Boženy Slančíkovej - Timravy, 
Ilijská, Janka   Jesenského, Jo-
zefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollá-
ra, Jozefa Škultétyho, Kríková, 
Krížna, Na Matej štôlňu, Na Ma-
ximilián šachtu, Námestie pad-
lých hrdinov, Obrancov mieru, 
Partizánska, Podhájska, Potoč-
ná, Požiarnická, Rudolfa Deb-
nárika, Sama Chalupku, Srnčia, 
Stratená, Školská, Štefana Moy-
zesa a Úzka. 
Uvedená volebná miestnosť pla-
tí aj v prípade konania druhého 
kola volieb predsedu samospráv-
neho kraja.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Oznámenie o čase a mieste konania volieb 

1. Dňa 21.10.2013 poverený po-
licajt PZ začal trestné stíhanie pre 
prečin krádež podľa § 212 ods. 2 
písm. a) Trestného zákona, kto-
rého sa dopustil doposiaľ nezis-
tený páchateľ v nočných hodi-
nách od  dňa 20.10.2013 do dňa 
21.10.2013 tým, že prešiel k no-
vostavbe rodinného domu na Ul. 
kolpašská bez popisného čísla v 
Banskej Štiavnici, kde násilím 
otvoril vchodové dvere a prešiel 
do vnútorných priestorov domu, 
odkiaľ odcudzil elektrickú uhlovú 
brúsku , ručný elektrický cirkulár, 
vŕtacie kladivo a rôzny stavebný 
materiál, čím poškodenému V. Z. 
spôsobil škodu v doposiaľ nezis-
tenej výške. Polícia po páchateľo-
vi krádeže pátra.
2. Dňa  21.10.2013 poverený po-
licajt PZ začal trestné stíhanie pre 
prečin krádež podľa § 212 ods. 2 
písm. a) Trestného zákona, kto-
rého sa dopustil doposiaľ neziste-
ný páchateľ tým, že od dňa 19.10. 
2013 do popoludňajších hodín 
dňa 21.10.2013 vykonal krádež 
vlámaním do garáže  na Ul. ob-
chodná v Banskej Štiavnici, kde 
z priestorov garáže odcudzil 1 ks 
prívesný vozík, motorovú pílu, 
benzínový krovinorez a kalové 
čerpadlo, čím poškodenému S. S. z 
Banskej Štiavnice spôsobil škodu 
na odcudzených veciach vo výške 
1460,-EUR. Polícia po páchateľovi 
krádeže pátra.
3. Dňa 23.10.2013 poverený po-
licajt OO PZ v Banskej Štiavni-
ci začal trestné stíhanie za pre-
čin krádež  podľa § 212 ods. 2 
písm. a) Trestného zákona, kto-
rej sa dopustil doposiaľ neziste-
ný páchateľ od dňa 22.10.2013 
do  dňa 23.10.2013 tým, že vy-
konal krádež nafty a autobatérií 
z nákladných motorových vozi-
diel odparkovaných  na Ulici raky-
tovej v Banskej Štiavnici, čím spo-
ločnosti  R. B. z Banskej Bystrice 
spôsobil celkovú škodu  vo výške 
1226,50,-€. Polícia po páchateľovi 
krádeže pátra.

Milan Kašiar
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   Ako sme Vás už informovali v ŠN 
č.36 s účinnosťou od 1. októbra 2013 
vznikol v Banskej Štiavnici Okres-
ný úrad reformou v zmysle zákona 
č.180/2013 o organizácii miestnej 
štátnej správy. Integráciou prísluš-
nej špecializovanej štátnej správy do 
jedného úradu sa v Banskej Štiavnici 
v prvej etape naplnil cieľ reformy a 
to predovšetkým jednoduché vyba-
vovanie štátnej agendy pod jednou 
strechou. V sídle Okresného úradu 
v Banskej Štiavnici na Križovatke 4, 
sídli od 16.októbra aj dovtedy samo-
statný úrad (Obvodný úrad životné-
ho prostredia), teraz odbor ochrany 
životného prostredia. Tento sídlil v 
predchádzajúcom období na Kam-
merhofskej ulici (pri pošte). Pred-
stavujeme vám Okresný úrad: od-
bor organizačný a odbor krízového 
riadenia: 
Organizačný odbor OÚ:   
Čo sa týka občanov okresu Banská 
Štiavnica, tento odbor vedie cen-
trálnu evidenciu poskytovaných in-
formácií podľa zákona č.211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám, prijíma, eviduje a vedie 
centrálnu evidenciu podaných sťaž-
ností, zabezpečuje a kontroluje ich 
vybavovanie. Prijíma eviduje a ve-
die centrálnu evidenciu podaných 
petícií, zabezpečuje a kontroluje ich 
vybavovanie.
Odbor krízového riadenia OÚ: 

Zabezpečuje výkon štátnej správy:
Na úseku civilnej ochrany obyvateľ-
stva a riadenia štátu v krízových si-
tuáciách mimo času vojny a vojno-
vého stavu:
- vypracúva plán ochrany obyva-
teľstva, riadi a organizuje prípravu 
na civilnú ochranu, vypracúva a ve-
die dokumentáciu civilnej ochrany, 
vykonáva preventívno-výchovnú a 
propagačnú činnosť v civilnej ochra-
ne, riadi záchranné práce, plánuje, 
vyhlasuje, riadi a zabezpečuje eva-
kuáciu, riadi a kontroluje hospodá-
renie s materiálom civilnej ochrany, 
informuje obyvateľstvo a verejnosť 
o zdroji ohrozenia, riadi informačný 
systém civilnej ochrany a plní jeho 
úlohy, riadi, koordinuje a kontrolu-
je vykonávanie úloh a opatrení civil-
nej ochrany a iné,
Na úseku hospodárskej mobili-
zácie:
- vedie evidenciu prostredníctvom 
špecifického aplikačného progra-
mu jednotného informačného sys-
tému hospodárskej mobilizácie, ria-
di, koordinuje a kontroluje činnosť 
obcí pri vykonávaní opatrení hospo-
dárskej mobilizácie, koná vo veciach 
priestupkov a správnych deliktov, in-
formuje okresný úrad v sídle kraja na 
jeho žiadosť, spracúva a aktualizuje 
informácie potrebné na vykonáva-
nie opatrení hospodárskej mobilizá-
cie, organizuje distribúciu odberných 

oprávnení obciam po nariadení mi-
moriadnych regulačných opatrení, v 
období krízovej situácie dáva podnet 
OÚ v sídle kraja na nariadenie vyko-
návania opatrení hospodárskej mo-
bilizácie, po nariadení vykonávania 
opatrení hospodárskej mobilizácie 
na území okresu vyžaduje od Sociál-
nej poisťovne poskytovanie údajov 
z evidencie poistencov alebo od úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytovanie údajov o uchádzačoch 
o zamestnanie z evidencie UoZ pod-
ľa profesie na účel možnosti  uloženia 
pracovnej povinnosti a iné, 
Na úseku obrany štátu:
- vykonáva pri plnení úloh súvisia-
cich so zachovávaním bezpečnos-
ti a obrany štátu kontroly prijatých 
opatrení potrebných na obranu štá-
tu a podieľa sa na vykonávaní mo-
bilizačných cvičení, koordinuje 
činnosť obcí pri plnení úloh potreb-
ných na obranu štátu, spolupracu-
je s OÚ v sídle kraja pri vedení evi-
dencie právnických osôb, fyzických 
osôb – podnikateľov a fyzických 
osôb, podieľa sa na zabezpečovaní 
prípravy obrany štátu a iné.
Kontakty: Prednosta OÚ Ing. Ma-
rian Láslo – 045/677 53 40
Organizačný odbor: 045/692 07 91,  
Odbor krízového riadenia: 045/673 
22 35  O ďalších odboroch OÚ vás 
budeme informovať v budúcich čís-
lach ŠN.      Michal Kríž

Nový úrad a jeho úlohy

Staré mesto – Glanzenberg, 
sezóna 2013

 Väčšine Štiavničanov a milovníkov 
turistických vychádzok po okolí Ban-
skej Štiavnice netreba známu lokali-
tu kopca Staré mesto (Glanzenberg) 
osobitne predstavovať. V objavovaní 
jeho tajomstiev sme aj v tomto roku 
pristupovali za spolupráce MK SR, 
Mesta Banská Štiavnica, Úradu práce 
SVaR, občianskeho združenia Kruh a 
SBM v Banskej Štiavnici. Už od vlani 
prebieha spolupráca s uvedenými in-
štitúciami pri odkrývaní, záchrane a 
plánovanej konzervácii hradnej ka-
plnky zo 14. – 15. storočia, ktorá stála 
tesne pod vrcholovým bodom Glan-
zenbergu. V roku 2012 sa preskúma-
lo murivo na západnej strane, v inte-

riéri podlahy sa zistili staršie nálezy 
z 13. storočia, odobraté vzorky uhlí-
kov boli analyzované metódou C14 v 
Krakove a potvrdili predpoklad násil-
ného zániku kaplnky požiarom okolo 
roku 1442... V závere roku 2012 ob-
čianske združenie Kruh zabezpečilo 
prekrytie celej kaplnky strešnou kon-
štrukciou a v súčasnosti je priprave-
ná na konzervovanie. 

V roku 2013 sa pomocou štu-
dentov štiavnických stredných škôl 
a ľudí evidovaných na úrade práce 
preskúmal rozsiahly priestor v oko-
lí celej kaplnky. Okrem nálezu 60 
fragmentov kamenných architekto-
nických článkov, obvodového múru 
s odvodňovacou šachtou sa našla 
už druhá bránka v murive, cez kto-
rú prichádzali ľudia v stredoveku 

do kaplnky. Nálezy keramiky v zá-
sypových vrstvách potvrdili zániko-
vý horizont 15. storočia. Od augusta 
až do novembra sa práce na lokali-
te koncentrujú na čistenie náleto-
vej zelene, čím možno sledovať pô-
vodný terén stredoveku s terasami, 
cisternami a chodníkmi, a tým sa ar-
cheológii pomáha pri ďalšom pláno-
vaní umiestnenia archeologických 
sond. Zároveň návštevníci môžu 
vnímať lokalitu a okolitý terén úpl-
ne inými očami. V tomto čase jese-
ne Vám plne doporučujem vychádz-
ku po tejto lokalite. Aby návštevník 
odišiel z lokality poučený, zároveň 
prebiehajú práce na projekte roz-
miestnenia informačných panelov a 
jednoduchých tlačovín. 

Jozef Labuda

Najnovšie poznatky 
z archeologického výskumu

Jesenné 
obrázky pre 
knižnicu

V cykle Od jari do zimy pokra-
čujeme výzvou na jesenné inšpi-
rácie z prírody, tradícií a nálad, 
zachytené v obrázkoch všetkých 
tvorivých detí a mládeže nášho 
mesta a okolia, ktorí chcú pri-
spieť k výzdobe detského oddele-
nia MsK. 

Prázdne steny knižnice pre 
deti a mládež v Banskej Štiavni-
ci na Drieňovej sa pomaly zapĺňa-
jú a keďže sme začali maľovať po-
čas zimných prázdnin v minulom 
roku, zostáva vyzdobiť poslednú 
stenu. Práve tá čaká na vaše origi-
nálne nápady a šikovné ruky, milí 
mladí priatelia. Ako v predchádza-
júcich kolách, aj tentoraz pôjde o 
súťaž v troch kategóriách:1. kat.- 
škôlkari, 2. kat. – prvý stupeň ZŠ, 
3. kat.- druhý stupeň ZŠ. V kaž-
dej kategórii udelíme ceny a všet-
ky obrázky budú vystavené obdi-
vu návštevníkov knižnice. Komu 
sa maľovať a kresliť ráči- nech sa 
páči. Práce môžete prinášať počas 
celého novembra, vyhodnotenie 
sa uskutoční 5. 12. 2013.

Mestská knižnica

Pozvánka
YURI DOJC: LAST FOLIO 
POSLEDNÁ KAPITOLA
 2.11.2013 o 16.00 hod
Galéria Jozefa Kollára 
Námestie sv. Trojice 8 
Banská Štiavnica 
Yuri Dojc /*1946 Humenné/ ro-
dák zo Slovenska, sa vypracoval 
na celosvetovo uznávaného foto-
grafa. Po emigrácii v roku 1968 
sa usadil a tvoril v Kanade. V 
projekte LAST FOLIO intenzív-
ne mapuje fragmenty židovské-
ho  kultúrneho dedičstva. Osudy 
jeho rodičov, prarodičov i pred-
tým neznámych ľudí prostred-
níctvom Dojcových fotografií 
znovu ožívajú. Obrazy spustnu-
tých synagóg a zarastených cin-
torínov prestávajú byť kulisami. 
Výstava LAST FOLIO putuje po 
svete už niekoľko rokov a svojou 
silnou výpoveďou oslovila divá-
kov na oboch stranách Atlantiku. 
Washington, New York, Londýn, 
Brusel, Rím. Po Košiciach výsta-
va prichádza aj do Banskej Štiav-
nice, odkiaľ bude putovať do Mos
kvy.                                            SBM
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Dušičkové obdobie sa k nám 
opäť blíži tichými krokmi, 
vystlanými láskou a vďač-
nosťou k tým, ktorých už 
nemôžeme objať, poďakovať 
sa im a povedať, ako veľa v 
našom živote znamenali. 

Niektoré rany zhojil milosrdný čas, 
ale to azda iba preto, aby nám osud 
vzápätí uštedril nové. Jedna taká-
to bolestná strata nás zasiahla aj v 
tomto roku, uprostred krásne roz-

kvitnutej májovej nedele…
,,Norika nám zomrela…“ oznamo-
vala som v slzách  pani primátorke, 
priateľom z redakcie a autorského 
klubu.  A potom som si bezmocne 
sadla v záhrade pod kvetmi obsypa-
nú čerešňu a do poslednej slzy som 
sa  vyplakala. ,,Naša láskavá, skrom-
ná, múdra a vzácna Norika…“ 
  PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc., pri-
chádzala každý pondelok medzi nás 
do redakcie ŠN, kde mala svoje obľú-
bené kreslo a na stolíku pripravený 
pohár čistej vody. Bola vždy pozitív-
ne naladená, spoľahlivá, ochotná, a 
s nadšením nám prinášala cenné in-
formácie, dobré rady i nové nápady. 
Ale jej kreslo ostalo zrazu prázdne a 
my, jej kolegovia a priatelia, sme sa 
nezmohli ani na slovo. V ten prvý 
smutný pondelok som sa z redakcie 
úplne samovoľne vydala po stopách 
jej krokov. Akoby som ju chcela ešte 
naposledy odprevadiť Trotuárom  k 
námestiu a potom hore popri ZUŠ-
ke, malými drevenými schodíkmi k 
jej domu. No vtom som si opäť uve-
domila krutú skutočnosť, ktorá mi 
podlomila nohy a usadila ma na je-

den zo schodíkov, vyhriaty májo-
vým slnkom. ,,Norika drahá !“ Ona 
bola tým človekom, ktorý vo mňa 
veril, ona ma ako prvá oslovila pre 
prácu v redakčnej rade a keď som 
jej dala nesmelo prečítať svoje bás-
ničky, s neskrývanou radosťou kori-
govala moju prvú básnickú zbierku 
a napísala mi k nej prvú recenziu. 
Vedela ma pochváliť i nežne pokar-
hať, ak som si to kvôli prehreškom 
voči ,,Slovenčine“ zaslúžila. Svojou 
skromnosťou,  pracovitosťou a dob-
roprajnosťou  bola veľkým vzorom 
nielen pre mňa, ale pre všetkých, 
ktorí ju poznali. Nikdy nezabud-
nem, ako nás po jednom z posled-
ných redakčných stretnutí pozva-
la s kolegom Vladkom Popracom a 
mojou krstnou dcérkou do kaviar-
ne Divná pani, kde sme si v srdečnej 
nálade ešte chvíľu spoločne posede-
li. Krásne sa vtedy smiala, a aj keď 
sme jej to nikdy priamo nepovedali, 
verím, že cítila, ako veľmi ju máme 
radi. A plamienok našej vďačnej lá-
sky horí aj naďalej v našich srdciach. 
Foto: Lubo Lužina

   Janka Bernáthová

Plamienok v srdci Nová kniha 
My Štiavničania
Prinášame obálku očakávanej kni-
hy My Štiavničania, ktorá je štvr-
tým pokračovaním obľúbenej edí-
cie Ako sme tu žili. V knihe je 86 
príbehov z nášho mesta, štiavnic-
ký slovník, známe i menej známe 
zákutia mesta a takmer 300 foto-
grafií. Autor Vlado Bárta v spolu-
práci s obyvateľmi Banskej Štiav-
nice. 
Kniha je už v tlači. O termíne jej 
slávnostného uvedenia Vás, čita-
telia ŠN, budeme včas informovať.     
Vydavateľstvo AB ART press

Rekondičný pobyt 
v Turčianskych 
Tepliciach
Opäť, ako každý rok, sme absolvovali 
týždenný pobyt v krásnom prostre-
dí Turca. Dňa 24.10.2013 o 8 hod. 
rannej, sme všetci prihlásení svor-
ne nastúpili do pripraveného auto-
busu, od p. Lesička a v dobrej nálade 
cestovali do Turčianskych Teplíc. Po 
príchode sme sa za mierneho zmät-
ku ubytovali, mimochodom toto je 
vždy tá komplikovanejšia časť, ale 
zvládli sme to. Ubytovanie nám po-
skytuje Hotel G. ubytovateľ p. Maj-
zlík. Máme tam príjemné bývanie a 
celodennú stravu, všetko v cene po-
bytu a navyše nám do ceny zahrnú 
aj nejakú tú masáž a vstup na bazé-
ny v aquaparku. Takže každý si prí-
de na svoje. Okrem plávania, masá-
ží a prechádzok sme si užili tanca, 
ktorý zaručene každému doprial 
dostatok pohybu. Jedným slovom 
bolo skvele a určite to môžem pove-
dať za všetkých zúčastnených. Dú-
fam, že na budúci rok sa nám opäť 
podarí prežiť v Turčianskych Tepli-
ciach taký úžasný týždeň. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa o to pričinili. 

Anna Peťková 

V sobotu 26.10.2013 sa v 
reštaurácii Gallery v Banskej 
Štiavnici konalo už avizované 
podujatie a to prezentácia 
knihy Hany Lasicovej SLÚŽKA. 

Celá akcia sa konala pod záštitou POS 
v ZH, pracovisko Banská Štiavnica 
a to najmä vďaka osobnej iniciatíve 
pani Petrovej. Ako spoluorganizáto-
ri participovali: Mestská knižnica, 
Mesto Banská Štiavnica, Autorský 
klub literátov, hudobníkov a výtvar-
níkov v Banskej Štiavnici. Všetci, kto-
rí sa podujatia zúčastnili a nebolo ich 
málo, určite neľutujú, že aj v takýto 
krásny jesenný deň, si od svojich bež-
ných povinností odskočili na chvíľu k 
literatúre. Autorka knihy Hana Lasi-
cová (dcéra Magdy Vášáryovej) opi-
suje príbeh slúžky Aničky, pochá-
dzajúcej z Banskej Štiavnice, ktorá 
na zač. min. storočia odišla slúžiť do 
Viedne a ktorá zároveň mala blízky 
vzťah k rodine Vášáryových. Na zve-
davé otázky čitateľov priamo na pod-
ujatí odpovedala samotná autorka a 
svojou otvorenosťou a skromnosťou 
si získala sympatie publika.

Kniha je napísaná zaujímavým spô-
sobom  a už len samotný fakt, že jej 
vydavateľom je Evitapress sľubu-
je záruku kvalitného diela. Tí, kto-
rí majú záujem, môžu si ju kúpiť už 
teraz u pani Drbohlavovej.
Na podujatí sme privítali aj význam-
ných hostí a to krstného syna hlav-
nej predstaviteľky Aničky – pána 
Longauera z Banskej Štiavnice a sa-
mozrejme naše rodáčky Magdu a 
Milku Vášáryové.  

Na úvod knihu predstavila pani 
O. Kuchtová, so životopisom au-
torky nás oboznámila K.Kissová a 
úryvkami z knihy nás sprevádzala 
B.Stanková. O ďalší program sa po-
starali F.Majerský, R. Horváthová, 
K. Kováč.
Organizátori ďakujú sponzorom, 
ktorí významnou mierou prispeli k 
priebehu celej akcie a to pani Blaš-
kovej a pánovi Barákovi.

  D. Sokolovičová

Kniha Hany Lasicovej zaujala

Prezentácia knihy Hany Lasicovej  foto Lubo Lužina
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Mgr. Nadežda Babiaková 
primátorka mesta, kandidátka na poslankyňu BBSK, koalícia SMER–SD, KDH

„Banská Štiavnica – naše jedineč-
né mesto, naozajstný klenot medzi 
slovenskými i európskymi mes-
tami a obce okresu Banská Štiav-
nica, ale aj ich obyvatelia, ktorí tu 
žijú si zaslúžia plnohodnotný ži-
vot. Viem, že aj vám všetkým tak 
ako aj mne záleží na rozvoji kraja, 
okresu, nášho mesta a vašich obcí a 
tiež viem, že sa oplatí žiť a pracovať 
pre ľudí, preto, aby sme zabezpečili 
rozvoj pre nás, ako aj ďalšie generá-
cie a som presvedčená, že sa nám to 
spoločne podarí. Uchádzam sa pre-
to o vašu dôveru v nastávajúcich 
voľbách ako kandidátka na poslan-
kyňu Zastupiteľstva BBSK.“

Samosprávny kraj v rámci svo-
jich kompetencií zabezpečuje do-
pravu a dopravnú infraštruktúru, 
stredné školstvo, sociálne služ-
by, zdravotníctvo, kultúru, CR a 
územný rozvoj v rámci ktorého je 

možné budovať aj infraštruktú-
ru pre získanie potenciálnych in-
vestorov s cieľom zvýšenia za-
mestnanosti. Všetky tieto oblasti 
sú mimoriadne dôležité pre roz-
voj okresu Banská Štiavnica a do-
týkajú sa všetkých občanov, ktorí 
tu žijú. Medzi moje priority pat-
rí zabezpečenie dopravnej obsluž-
nosti prímestskou hromadnou 
dopravou bez zvyšovania finanč-
ného príspevku obcí, rekonštruk-
cia ciest II. a III. triedy, vybudova-
nie obchvatu B. Štiavnica – B.Belá, 
udržanie osobnej vlakovej dopra-
vy, rozvoj siete stredných škôl 
a priblíženie odborov vzdeláva-
nia požiadavkám trhu práce, po-
kračovanie v rekonštrukcii škol-
ského areálu Ul. kolpašská, lepšie 
priestorové podmienky pre gym-
názium A. Kmeťa, rekonštrukcia 
budov na Povrazníku a tým vytvo-

renie komplexu sociálnych služieb 
a ďalšie úlohy rozvoja. 

Môj volebný program je 
podrobne rozpracovaný vo vo-
lebných novinách, ktoré sú v 
týchto dňoch distribuované. 

Problémov, ktoré v kraji sú, je 
veľmi veľa. Spomeniem tu niekto-
ré. Ide napr. o problémy s mláde-
žou, taktiež problémy sociálnych 
zariadení, problémy s nezamest-
nanosťou, problémy v rodinách či 
v školstve, v zdravotníctve, prob-
lémy s korupciou, dopravou i ko-
munikáciami. Kraj má problémy 
aj v agroturistike a v cestovnom 
ruchu. Pri prvom probléme mu-
síme podporovať všetky projekty: 
športové, kultúrne a iné aktivity, 
a taktiež práce s mládežou. Chcem 
podporovať všetky aktivity v tejto 
oblasti. Musíme zabezpečiť dôs-
tojný život pre seniorov v zariade-
niach sociálnej starostlivosti, no aj 
mimo nich. Mali by sme podporo-
vať návrhy, programy a projekty 
smerujúce k zvýšeniu zamestna-

nosti v kraji. Pri problémoch v ro-
dine je potrebné zabezpečiť dôs-
tojné bývanie pre mladé rodiny s 
deťmi. V školstve musíme stabili-
zovať a rozvíjať aktivity v prospech 
rozvoja stredného školstva v kraji. 
V zdravotníctve je nutné nájsť fi-
nančné prostriedky pre udržanie 
a rozvoj lekárskej starostlivosti. 
Pri otázke korupcie je nevyhnut-
né ignorovať mamonárske skupi-
ny a podporiť radšej všetkých sluš-
ných ľudí v regióne. Pokiaľ ide o 
dopravu a komunikácie, musíme 
rekonštruovať a skvalitniť cest-
nú sieť v celom banskobystrickom 
kraji. Pokiaľ ide o agroturistiku a 
cestovný ruch, chcem podporovať 
samosprávu a podnikateľov v tej-
to oblasti. 

Modlitbou a usilovnou prácou 

prispieť k procesu blahorečenia 
nášho drahého otca biskupa Mi-
chala Buzalku.  Mali by sme krá-
čať v jeho šľapajach.

Ondrej Binder 
 kandidát na župana a poslanca BBSK

V Štiavnických novinách č. 37 boli uverejnené podmienky propagácie kandidátov za predsedu a poslancov do 
zastupiteľstva BBSK v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013. Do uzávierky tohto čís-
la (28. 10., 14:00 hod.) zaslali podklady v zmysle uverejnených pravidiel dvaja kandidáti. Zároveň vám prináša-
me zoznam kandidátov za predsedu BBSK a poslancov v našom regióne, ako aj zoznam volených miestností (s.3).  
Najbližšie číslo Štiavnických novín vyjde už v čase volebného moratória, preto z neho budú vylúčené všetky infor-
mácie týkajúce sa kandidujúcich občanov. 

Voľ by do VÚC

Kandidujúce politické subjekty 
sú počas vylepovania plagátov 
v rámci volebnej kampane do 
VÚC v r. 2013 povinné riadiť sa 
nasledujúcimi pokynmi: 

1. Mesto poskytne na vylepova-
nie plagátov plagátovacie betóno-
vé plochy – skruže, umiestnene 
v jednotlivých lokalitách mes-
ta podľa platného VZN 1/2006; 
na každú takúto plochu si môže 
kandidujúca strana alebo hnu-
tie umiestniť max. 1 ks plagá-
tu formátu A2, alebo väčší počet 
plagátov, ktorých súčet veľkosti 
neprekročí veľkosť A2. 2. Kandi-
dujúce politické strany a hnutia si 
môžu na plochy uvedené v bode 
1) bezplatne a samostatne vylepiť 
plagáty tak, aby nepoškodili, príp. 
neprekryli už existujúce plagáty 
iných kandidujúcich politických 
subjektov. 3. Vzhľadom na to, že 
Mesto nie je schopne poskytnúť 
všetkým kandidujúcim politic-
kým stranám a hnutiam prime-
raný a rovnaký priestor v každej 
z propagačných zasklených skri-
niek, uvedených vo VZN 1/2006, 
Mesto v zmysle rešpektovania 
Zákona NR SR č. 303/2001 o voľ-
bách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianske-
ho súdneho poriadku Z.z. v zne-
ní neskorších predpisov s cieľom 
zachovania rovnakých príležitos-
tí neposkytne žiadnemu z kandi-
dujúcich subjektov počas volebnej 
kampane priestor v spomenu-
tých skrinkách. Dôvodom tohto 
rozhodnutia je zánik časti z uve-
dených skriniek, ako aj fakt, že 
vzhľadom na počet kandidujúcich 
politických subjektov nie je mož-
ne v skrinkách vyhradiť dosta-
točný štandardizovaný priestor 
pre oznamy a plagáty. 4. Za ob-
dobie volebnej kampane sa pova-
žuje obdobie začínajúce 17 dní a 
končiace 48 hodín pred začatím 
volieb. 5. V ostatných náležitos-
tiach sú povinne politické subjek-
ty rešpektovať VZN Mesta Ban-
ská Štiavnica č.1/2006.

Ing. Ivana Ondrejmišková
prednostka MsÚ

Pravidlá 
vylepovania 
plagátov 
počas volebnej 
kampane



7číslo 39 • 31. október 2013
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

voľby, oznamy

Spomienka
Dňa 3.novemb-
ra 2013 uplynie 
8 rokov, čo nás 
opustila Alen-
ka Jarábeková. Tí, čo ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina

Zoznam kandidátov na voľby predsedu BBSK

Zoznam kandidátov na voľby poslancov BBSK
Volebná komisia Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, po re-
gistrácii kandidátnych listín, uve-
rejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 

303/2001 Z. z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o do-
plnení Občianskeho súdneho po-
riadku v znení zákona č. 335/2007 

Z. z. zoznam kandidátov na voľby 
do zastupiteľstva Banskobystric-
kého samosprávneho kraja podľa 
volebných obvodov. Juraj Džmura

Č. na 
HL

Meno a priezvisko, titul Vek Povolanie Trvalý pobyt Polit. strana (koalícia)

1 Nadežda Babiaková, 
Mgr.

59 primátorka l.mája 1167/7, 
Banská Štiavnica

SMER - SD, KDH

2 Ondrej Binder 43 stolár Svätý Anton 500, 
Svätý Anton

nezávislý kandidát

3 Andrej Boroška 32 vedúci skladu Dolná 906/39, 
Banská Štiavnica

Strana moderného 
Slovenska

4 Dušan Cibula 32 strojník Banský Studenec 269, 
Banský Studenec

Ľudová strana Naše
Slovensko

5 Helena Koťová 53 referent Kolpašská 938/6, 
Banská Štiavnica

nezávislý kandidát

6 Dominik Kútnik, Ing. 59 stredoškol. učiteľ Akademická 17, 
Banská Štiavnica

KSS

7 Nadežda Kvaková, 
RNDr.

56 stredoškolská učiteľka L.Svobodu 15, 
Banská Štiavnica

ĽS - HZDS, HZD

8 Alžbeta Pecherová 69 dôchodca Dolná 37, 
Banská Štiavnica

SNS

Č. na HL Meno a priezvisko, titul Vek Povolanie Trvalý pobyt (obec) Politická strana (koa-
lícia)

1 Ondrej Binder 43 stolár Svätý Anton 500, 
Svätý Anton

nezávislý kandidát

2 Ladislav Fízik, PhDr., 
PhD.

59 vysokoškolský pedagóg, riadi-
teľ detašovaného pracoviska VŠ 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Banskej Bystrici

Barca 49, Barca AGRÁRNA STRANA 
VIDIEKA

3 Pavel Chovanec, Ing. 61 letecký inžinier Slatinské Lazy 9, 
Slatinské Lazy

ÚSVIT

4 Andrea Jenčíková, Mgr. 26 právnik VI. Clementisa 
1164/17, Revúca

NOVÝ PARLAMENT

5 Ľudovít Kaník, Ing. 48 manažér Akademická 4, 
Banská Štiavnica

SDKÚ - DS, SaS, MOST 
- HÍD

6 Karol Konárik, Ing. 32 podnikateľ Nad plážou 36,
 Banská Bystrica

SNS

7 Marian Kotleba, Ing., 
Mgr.

36 informatik Kráľovohoľská 5, 
Banská Bystrica

Ľudová strana Naše 
Slovensko

8 Vladimír Maňka, Ing. 54 predseda BBSK N e z á b u d k o v á 
4612/14, Zvolen

SMER - SD, KDH, Stra-
na maďarskej komuni-
ty - Magyar Kózósség 
Pártja, Strana moder-
ného Slovenska, ĽS - 
HZDS, HZD, SZ

9 Emil Samko, Mgr. et. 
Mgr., PhD.

46 pedagóg Jesenského 350, 
Jelšava

Kresťanská ľudová 
strana

10 Jozef Sásik, Ing. 55 znalec - lesníctvo Nešporova 1,
Banská Bystrica

Slovenská ľudová stra-
na

11 Jaroslav Sekerka, JUDr. 60 výsluhový dôchodca Horné Pršany 129, 
Horné Pršany

Komunistická strana 
Slovenska

Volebná komisia Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, po 
registrácii kandidátnych listín, 
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 

303/2001 Z. z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o do-
plnení Občianskeho súdneho po-
riadku v znení zákona č. 335/2007 

Z. z. zoznam kandidátov na voľby 
predsedu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja.

Juraj Džmura

Verejná 
obchodná súťaž 
Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 
969 56 Banská Štiavnica vyhla-
suje: Verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom nebytových priestorov 
za účelom prevádzkovania škol-
ského bufetu. Verejnú obchodnú 
súťaž na prenájom nebytových 
priestorov za účelom umiestnenia 
nápojových automatov bez pre-
daja alkoholických nápojov a po-
travinárskych automatov. Verej-
nú obchodnú súťaž na prenájom 
priestorov na výuku. Podrobnej-
šie informácie na webovej stránke 
www.sosbs.sk v časti Dokumenty 
prípadne na vchodových dverách 
do hlavnej budovy školy  v budove 
Spojenej školy, Kolpašská 1586/9, 
969 56 Banská Štiavnica.

Pozvánky
Srdečne Vás pozývame na stretnu-
tie podpornej skupiny príbuzných, 
starajúcich sa o blízkeho s Alzhei-
merovou chorobou, ktorá sa  usku-
toční  dňa 07. 11. 2013 o 14.00 
hod.  v spoločenskej miestnos-
ti  DOMOVA MÁRIE, Špitálska 3, 
Banská Štiavnica.  Téma:  Reminis-
cenčná terapia. Prednášajúci: Bc. 
Júlia Neubaeurová TEŠÍME SA NA 
VÁS! Kontakt:e-mail: riaditel@do-
movmarie.sk, Tel.: 045/6921401, 
6921366, zdravdm@domovmarie.
sk, 0903/266 212

Aikido klub Banská Štiavnica 
Vás pozýva na pravidelné kurzy 
bojových umení Jiu-Jitsu, Grap-
pling a Muay Thai. Každý pon-
delok a stredu od 17:00 – 18:00 
(Jiu Jitsu, Grappling) a 18:00 – 
19:30 Thai Box v telocvični SPŠ S. 
Mikovíniho v B.Štiavnici. Bližšie 
info: 0915 876 661.



8 číslo 39 • 31. október 2013
sn@banskastiavnica.skkaleIdoskop

Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Kačacie prsia s jablkami
Potrebujeme:
4 ks kačacích pŕs, 2 lyžice soli, 2 ly-
žičky mletého čierneho korenia, 4 
jablká, 2 lyžice medu, 100 ml čer-
veného vína
Postup:
Kačacie prsia na strane s kožou 
narežeme do mriežky, soľ zmieša-
me s korením a votrieme do pŕs. 
Na suchej panvici prsia opečieme, 
najskôr kožou dolu, potom na-
opak. Mäso pečieme z každej stra-
ny približne 5 minút. Opečené 
prsia dáme na malý pekáčik a vlo-
žíme na 8 minút do rúry vyhriatej 
na 190 ºC. Do panvice s vypeče-
ným tukom z kačacích pŕs pridá-
me med, necháme rozpustiť, pri-
dáme na plátky nakrájané jablká, 
podlejeme vínom a dusíme 10 mi-
nút. Kačacie prsia podávame s du-
senými jablkami, preliate medo-
vou omáčkou.             Dobrú chuť!

Október ako jesenný mesiac 
nám už po mnoho rokov 
pripomína jeseň života, a 
preto sa v ňom viac ako 
inokedy uvedomujeme svoju 
vlastnú pominuteľnosť a 
hodnoty, ktoré v sebe nosia 
naši starí rodičia.

 K úcte k nim vedieme i žiakov ZUŠ, 
ktorí  každoročne v októbri pripra-
via  koncert, venovaný špeciálne na-
šim starým otcom a starým mamám.  
Spolu so svojimi pánmi učiteľmi sa 
im hudbou, piesňou i slovom priho-
voria, aby  sa im za všetko dobro zo 
srdca poďakovali. Ďakovali za  hod-
notné dedičstvo, keďže práve po sta-
rých rodičoch podedili tie mnohé 
talenty, ktoré v umeleckej škole rozví-
jajú. Poďakovali i za pomoc rodičom, 
veď mnohí starí rodičia obetavo deti 
do ZUŠ privážajú, čakajú a starajú sa 
o nich, pokiaľ ocko a mamka prídu z 
práce. Hudobníci potešili skladbička-
mi pre klavír, akordeón, gitaru, bicie, 
zaspievali krásne clivé i žartovné ľu-
dové piesne, detské umelé i populár-
ne piesne. Deti literárno-dramatické-
ho odboru si vymysleli vlastné verše, 
ktoré svojim babkám a dedkom sami 

z lásky zarecitovali. 
Program milým slovom uvádzala p. 
uč. Mgr. Perla Perpetua Voberová, 
ktorá tiež prispela svojou interpre-
táciou Rachmaninovej piesne „Zdes 
chorošo.“
Rozlúčili sme sa skladbou Petra Jan-
toštiaka, ktorý zhudobnil text bás-
ne Milana Rúfusa „DETI a DÚHA“. 
Táto skladbička je napísaná pre kla-
vír a detský zbor, my sme k spevu 
„ZBORÍKA“ pridali  zamatovú farbu 
priečnej flauty v podaní p. uč. Zuza-
ny Kovárovej-Ladzianskej. 
„Raz mali anjelici kreslenie. A, Pane, 

s farbičkami.  A v triede bolo ticho 
nesmierne a maľovali sami. Stvori-
teľ prišiel iba po chvíli pozrieť sa na 
obrázky.  A múdre oči sa mu rosili 
od dojatia a lásky. „Čo ste to vymys-
leli detičky, veď je to divu krásne! 
Čo skrýva v sebe duša maličkých, že 
múdri iba žasne?“
Vďaka milí „Skôrnarodení“ za vašu 
múdrosť nadobudnutú rokmi, vďa-
ka za skúsenosti, obety i vrásky. 
Vďaka, že nezabúdate žasnúť nad 
všetkým krásnym, čo v sebe skrýva 
duša maličkých.

Irena Chovanová

Keď múdry iba žasne...

Žiaci ZUŠ spievajú starým otcom a starým mamám foto Irena Chovanová

V tomto roku sa nám podarilo 
zveľadiť dedičstvo našich 
otcov a opraviť ešte ďalšie dva 
sv. kríže v našom meste.

Opravu si vyžadoval sv. kríž pri 
ústí Glanzenberg štôlne na Kam-
merhofskej ulici. Prvý krok urobili 
konzervátorky  SBM, ktoré vyčistili 
a nakonzervovali  kovové teleso krí-
ža. Bolo potrebné však premaľovať 
a obnoviť aj  farby samotného kor-
pusu – umučenia. To urobila v krát-
kom čase a gratis naša maliarka p. 
A.Chovanová.  Dňa 6.9 2013 dopo-
ľudnia bol tento sv. kríž, v období 
pred sviatkom povýšenia Sv. Kríža, 
znovu „skompletizovaný “ a vysta-
vený k úcte a na obdiv aj prvým 
návštevníkom mesta, ktorý prišli 
do Banskej Štiavnice na tohoročný 
Salamander. Pri oprave sv. kríža ne-
zištne pomohli aj pp. Ing. J.Karabe-
lly a Mgr.Ľ.Lužina.  Ešte pri minu-
loročnej obhliadke stavu sv. krížov 
v Banskej Štiavnici a v jej okolí s p. 
Ing.J.Čabákom a p.V.Ernekovou 
sme konštatovali, že čo najrýchlej-

šie bude treba opraviť  sv. kríž oproti 
Domu smútku –  Frauenberg v Ban-
skej Štiavnici. Vzhľadom na nároč-
nejší prístup, sme prvé kroky – sní-
manie korpusu (umučenie Ježiša 
Krista), prvé nátery kríža a úpravu 
tují (opílenie a obstrihanie) vykona-
li z plošiny z TS mesta Banská Štiav-
nica. Kým p. A.Chovanová maľova-
la umučenie Krista, na telese kríža 
sme vykonali všetky potrebné ná-
tery, odstránila sa  obhorená dre-
vená časť päty sv. kríža, odstránila 
sa vrstva spečených sadzí a škvá-
ry  z betónovej plochy pri kríži (pô-
vodná plechová plošinka  na  pále-
nie kahancov a sviečok bola pred 
časom odcudzená).  Pán J. Hock sa 
postaral o generálnu opravu kovo-
vého svietidla, v ktorom je umiest-
nené trvalé elektrické svetielko na 
kríži. Na záver boli z okolitých krí-
kových porastov vystrihané všet-
ky nežiadúce výhonky drevín. Sv. 
kríž na Frauenbergu bol ukončený 
22.10.2013. Dobrými radami, po-
vzbudením,  modlitbami a konkrét-
nou  prácou pomohli pri renovácii 

sv. kríža aj ďalší občania, (niektorí 
nechceli byť menovaní). Na materi-
álne a iné technické náklady prispeli 
p. V.Erneková a p. A.Glézlová, ktorá 
sa spolu s pánom manželom, roky 
starala nie len o tento kríž, ale aj o 
niekoľko  krížov v okolí.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili do skrášlenia 
týchto sv. krížov, patrí vďaka a žiče-
nie Božej pomoci.

Na koniec je potrebné vysloviť 
ešte prosbu, aby tí, ktorí si prídu 
uctiť sv. kríže, používali namiesto 
„pálenia“ sviečok, olejových svie-
čok a kahančekov s otvoreným oh-
ňom, svietidlá sklené s vrchnákmi a 
„netlačili“ ich k samému drevu krí-
ža. Zabráni sa  tak opaľovaniu dreva 
kríža, aj rozšíreniu sa  ohňa mimo 
plochy pred krížom - do trávy, krí-
kov a pod. V skutočnosti nezále-
ží ani tak na množstve zapálených  
sviečok, ako na  úmysloch, s kto-
rým ich prichádzame zapáliť. (...a 
tiež nie je namieste odcudzovanie 
výzdoby a kahancov od krížov, ani 
z cintorínov). J.Š.

Dobrovoľníci opravili ďalšie kríže

Pozvánka
Európska sieť pre rozvoj vidieka or-
ganizuje workshop adresovaný mlá-
deži a mladým farmárom, vychá-
dzajúc z iniciatívy Mládež a mladí 
farmári  (viď  ENRD website). Usku-
toční sa v Bruseli 11. - 12. decembra 
2013 a zúčastnia sa na ňom:
 - zástupcovia Koordináčného výbo-
ru ENRD, - 100 zástupcov z európ-
skych vidieckych oblastí, ktorým 
Komisia zabezpečí a uhradí  náklady 
na cestovné a ubytovanie (jednu noc 
z 11. na 12. decembra 2013). Požia-
davka na “mladých zástupcov” je: 
mladí ľudia žijúci na vidieku vo veku 
20 - 30 rokov (v prípade mladých 
farmárov je veková hranica 40 ro-
kov), ktorí sú zainteresovaní, alebo 
majú záujem zapojiť sa do rozvoja 
svojho územia. Kvóta pre SR je traja 
zástupcovia (Annex 2). V prípade zá-
umu je potrebné, aby ste sa nahlásili 
najneskôr do 12. novembra 2013 na 
molnarova@arvi.sk. Následne Vám 
poskytneme bližšie informácie. Ak 
nebude dodržaný termín a o miesta 
nebude záujem, budú prerozdelené 
medzi ostatné krajiny.



9číslo 39 • 31. október 2013
sn@banskastiavnica.sk

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu čítačku pamäťo-
vých kariet, tričko a kľúčenku jašte-
rička si výherca môže vyzdvihnúť v 
predajni ALLCOM, Radničné nám. 
11, B.Štiavnica. Správne znenie krí-
žovky z č.37/2013: „V každom kro-
ku treba vidieť koniec cesty“. Vý-
hercom sa stáva Irena Melcerová, 
Križovatka 7, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o myš, tričko a magnetku v  
cene 12,50 €, ktoré nám do súťaže 
venovala firma ALLCOM, spol. s 
r.o., Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok J.A.Kom-
enského: 
A., Staršia česká tanečná skupina, 
prehra v šachu, Nové Zámky, sú-
dok, spoluhlásky v slove súpis,
B., Začiatok tajničky, 
C., Vypestovaná zelenina, orbit, 
milodar,   
D., Poutieraj, kadiaľ, židovské žen-
ské meno,

E., Akciová spoločnosť, vzduch 
grécky, zubná pasta, ozn. áut Ho-
landska a Rakúska, lebo básn., 
F., Český spevák P.M., 950 v Ríme, 
Rafael, textová skratka, staranie sa 
o zvieratá, 
G., Ušla česky, nemláť, písala česky,          
H., Nedá do ruky, čínske meno, 
snoril,     
I., Eman, výstrih, boka, kyslík,
J., Koniec tajničky, meter,
K., Čistilo od buriny, Anna v cudzi-
ne, daj vulgárne, 

1., Unavujem, vezmi preč, pond, 
2., Nerobí rys, 549 v Ríme,   
3., Omoce, časti mužských krojov,      
4., Stával sa múdrejším, pil zried-
kavo,  
5., Adriana, žen. meno, Jozef 
dom.,  
6., Chumáč, český spevák, frankov-
ka,      
7., Štát v USA, anglický spevák,
8., Spapal, pusy,  

9., Časť tenisového zápasu, škriat-
kovia, strihá štichy,         
10., Územný obvod skr., otep, sta-
roegyptský boh Slnka,        
11., Mali nádej, kanál,        
12., Určitá oblasť, ruské mesto,
13., Elipsa, lovkyňa perál,

14., Prenášalo nábytok, 1 050 v 
Ríme.
15., Malá Aťa, staršia česká skupi-
na, vzduch grécky.  
Pomôcky: Anya, Aer, Aton, Uzo, 
Dil, Nla.   

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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Kino Akademik
Padlášové výberovky.
S cukrom na perách.
V jednom z filmov, ktoré sú 
súčasťou filmového festivalu 
Filmy z padláša,je ústredným 
motívom cukor. Čo všetko je 
v našom živote tak dôleži-
té, čo dávame a dostáva-
me, čo sme schopní obeto-
vať, a prečo nám tak záleží 
na jednoduchých veciach.
Aj o tom bude naše premié-
rové premietanie, spojené s 
profesionálnym úvodom pria-
mo s autorom Novely Cukor, 
Karolom Horákom.
Tešíme sa na vás 3.11.2013 
o 17:30 hod v kine Akade-
mik.Vstupné bezplatné.

Pripravili sme pre vás:
30.11.2013 od 17:00 hod v Kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica
/Klenbová miestnosť/
 Nový filmový festival Snow film fest
Sneh, ľad, adrenalín. Štyri hodiny špičkových filmov na tému extrémne lyžovanie, fre-
eride, snowboarding, ľadolezenie, snowkite a ďalšie zimné šialenosti.
Vstupné:1€
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Divadlo Pivovaru ERB privítalo 
v sobotu 26. októbra 2013 
svetaskúseného cestovateľa, 
publicistu, scenáristu, mode-
rátora, spisovateľa, básnika 
a textára, držiteľa Krištáľo-
vého krídla za literatúru a 
prestížnej ceny E.E. Kischa 
za publicistiku, modrookého 
sympaťáka s jemne zastretým 
hlasom známeho aj z mnohých 
televíznych a rozhlasových 
relácií - Borisa FILANA.

Exkluzívnym hosťom  populárnej 
Pálenice - relácie o tých a pre tých, 
ktorým to páli - bol tentokrát syn 
Borisa Filana, Oliver, vďaka čomu 
si mnohí diváci opäť uvedomili 
skutočnosť, že jablko nepadá ďale-
ko od stromu. Obaja páni Filanov-
ci sú totiž zanietení cestovatelia, 
vnímaví pozorovatelia krásnych sa-
mozrejmostí života okolo seba, ale 
aj znamenití rozprávači a príjem-
ní spoločníci. Vďaka ich majstrov-
sky interpretovaným spomienkam 
sa mohli návštevníci Divadla Pivo-
varu ERB preniesť cez hranice všed-
ných dní i vzdialených území, pred-
staviť si zvyky, farby, chute a vône 
najväčších svetových metropol i tu-
ristikým ruchom nepoškvrnenej 
exotiky. Z  každého ich príbehu bolo 
cítiť nežnú poetiku, láskavý humor 
a veľkú úctu k životu a ľuďom bez 
ohľadu na to, kde a akým spôso-
bom napĺňajú svoj každodenný ži-
votný údel. Sydney, Manila, Viedeň, 
Maroko, New York, Boston, Paríž, 

Rio de Janeiro, Moskva, Barcelo-
na, Petrohrad, ale aj odľahlé zákutia 
Kambodže, Vietnamu, Mongolska, 
Kórey, Brazílie. Vtipným  rozpráva-
ním neobišli ani kanibalsky orien-
tovaný kmeň v Papui Novej Gui-
nei. Chvíľami s úsmevom, inokedy 
so zatajeným dychom sa vďační di-
váci v hľadisku zaplnenom do po-
sledného miesta nechávali unášať 
ich rozprávaním. Neraz sa aj spo-
ločne pousmiali pri veselých histor-
kách s najlepšími kamarátmi Pav-
lom Hammelom a Jožom Rážom, 
ale aj zosnulými priateľmi, sveto-
vým fotografom Tiborom Husza-
rom, muzikantom Jurajom Berczel-
lerom, režisérom Jánom Roháčom, 
a i. Osobitý pôvab mali spomienky 
na detstvo, prvé lásky a prvé cesto-
vateľské skúsenosti. 
Boris Filan nebol v Banskej Štiav-

nici prvýkrát a určite ani posled-
ný. Hneď v úvode večera totiž vy-
jadril úprimnú radosť z toho, že 
sú miesta ,,kde to funguje“. Počas 
takmer dvojhodinového ,,putova-
nia“ takmer celým svetom vyžaro-
val i prijímal dobrú energiu, a to aj 
po záverečnom potlesku. Mnohí di-
váci totiž uvítali možnosť krátkeho 
osobného rozhovoru počas auto-
gramiády a ďalší si užívali prítom-
nosť Filanovcov v Reštaurácii Pivo-
varu ERB do neskorej noci. Boris a 
Oliver Filanovci majú okrem cesto-
vania ešte jednu spoločnú vášeň a 
tou je fotografovanie. Svoje zážitky 
z ciest ponúkajú aj prostredníctvom 
putovnej výstavy fotografií pod ná-
zvom Cesta okolo seba. V osob-
nom rozhovore mi pán Filan pre-
zradil, že onedlho budú vystavovať 
v Moskve. Janka Bernáthová

Pálenica Borisa Filana s nádychom exotiky

Boris Filan zaujal svojím rozprávaním foto Denisa Chríbiková

Galéria Schemnitz absolvuje 
svoju symbolickú premiéru 
výstavou Kristíny R. Mesároš 
“Pod povrchom”.  

Autorka patrí k silnej generácii 
maliarov, ktorí na scénu súčasné-
ho vizuálneho umenia nastúpili v 
posledných desiatich rokoch. Ab-
solventka ateliéru grafiky na Vy-
sokej škole výtvarných umení v 
Bratislave (V. Kolenčík) pre seba 
ešte počas štúdia objavila maľbu 
ako hlavný vyjadrovací prostrie-
dok. 

 Vo svojej tvorbe preferuje 
imaginatívne námety podmiene-
né vlastnými zážitkami a osob-
nými skúsenosťami. Inšpirácie a 
často i konkrétne obrazy Kristína 

nachádza na exotických miestach 
ďalekých krajín , požičiava si ich 
z historických fotografií, alebo 
ich fotoaparátom loví v bana-
litách okolitého sveta. Neustá-
le skúmaný vzťah človek-krajina 
odkazuje k tradičným polohám 
ilustratívnej či symbolickej maľ-
by. Významový minimalizmus 
však rozprávané príbehy znejas-
ňuje a zdanlivo ustálenú poetiku 
výjavov vždy narúšajú nenápad-
né podvratné momenty.

Na výstave Pod povrchom 
budú predstavené najmä nové 
práce, ktoré otvárajú ďalší z vý-
razných cyklov autorkinej tvor-
by. Svoj obľúbený motív vody si 
v posledných obrazoch “ohmatá-
va” bližšie a obracia naň celú svo-

ju pozornosť. V úsporne rozohra-
ných etudách ako skok do vody, 
plávanie pod hladinou, či váha-
nie pred skokom, opäť pracuje 
s interakciou človeka a prírody 
(elementu vody), tentokrát však 
už bez potreby fantazijného sym-
bolizmu a naratívnosti. Zároveň 
dáva divákovi možnosť nechať sa 
pohltiť pascou vizuálneho pôžit-
ku výborne zvládnutej realistic-
kej maľby.

Diela Kristíny R. Mésároš vy-
zývajú k aktivizovaniu tých miest 
v mysli, ktoré dokážu vnímať es-
tetiku nepovšimnutých detai-
lov, dešifrovať metaforický jazyk 
a uchovávať si v pamäti krátke, 
rýchlo pominuteľné okamihy.

Diana Majdáková

Pod povrchom - Otvorená vernisáž výstavy

31.10 – 2.11. Terra Permonia.
Radničné nám., 13:00 – 17:00.
31.10. Kaviareň Divná pani: Hap-
py Halloween.
Kúzelník, maľovanie na tvár, det-
ská diskotéka.
Pre detičky vstup voľný, dospelí 5 
€/os., 16:00. 
31.10. Halloween party v Meš-
tianskej krčme.
S kapelou MI TRI o 20:00. Každá 
maska má nápoj zdarma! 
31.10. Koncert: Čisté tvary & The 
Ills. Koncert s Oskarom Rózsom.
Art Cafe, 20:00, vstupné  4 €. 
1.11. Sv. omša na Frauenbergu.
Po sv. omši bude posvätený obno-
vený kríž na Frauenbergu.
Dom smútku na Frauenbergu, 
14:45. 
1.11. Vernisáž výstavy: Pod po-
vrchom.  Výstava akad. maliarky 
Kristíny R. Mésároš 
s premiérou filmu Pod povrchom.
Galéria Schemnitz,  19:00.
1.11. ArTchanjelsky Halloween. 
Vstup len v maskách!  
Archanjel Caffe Bar & Art Cafe, 
20:00. 
1.11. Krst albumu Wuashica „Bez 
šance“.
Pražovňa, vstupné 3 €, 21:00.  
2.11. Vernisáž výstavy fotografií: 
Yuri Dojc  - Posledná kapitola.  
Fragmenty židovského kultúrne-
ho dedičstva vo fotografiách celo-
svetovo uznávaného fotografa. 
Výstava potrvá do 31.1.2014. Ga-
léria J. Kollára, 16:00.  
2.11. Jam Session: EA & Valer 
Miko.  Art Cafe.  
2.11. Halloween party !
Hrá Dj. Josh-Co a Dj. Lukasss.
Vstupné 2 €, v maskách vstup 
zdarma. Pražovňa, 21:00. 
3.11. Filmy z padláša. 
Film: Cukor, ČSR, 1982, 78 min.
Kino Akademik, 17:30, vstup 
zdarma. 
6.11/8.11. Dielnička v Kammer-
hofe.  Maľba na hodváb, vstup:  4 - 
8 €. Kammerhof, 14:00-16:00. 
7.11. Tvorivé dielne v Divnej pani.  
Dievčenský svet ! Budeme vyrábať 
sponky,  brošničky a vlastné hline-
né koráliky. 
Kaviareň Divná pani, vstup: 3 €, 
od 17:00.   
Výstava obrazov a ilustrácií Joze-
fa Chovana.
Výstava trvá do 10.11.2013. 
Múzeum vo Sv. Antone.

Región Banská Štiavnica

Kam v Banskej 
Štiavnici a okolí
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II.liga starších a 
mladších žiakov 
So 26.10.2013 10:00 II.liga 
U-13 JUH 

B. Štiavnica - Fiľakovo 1:4 (0:2) 
Veľmi dobrý zápas. Chlapci sa 
snažili do stavu 1:2, kde sme mali 
veľkú snahu vyrovnať. Po zmene 
brankára prišli dve strely z pria-
meho kopu, na ktoré brankár ne-
dosiahol. Na rozdiel od starších 
žiakov mali na dresoch aj kropa-
je potu. Treba im poďakovať za 
predvedený výkon 
So 26.10.2013 10:00 II.liga U-15 
JUH 
B. Štiavnica - Fiľakovo 1:3 (1:0)

Richard Neubauer

Dňa 15.10.2013 sa uskutočnilo 
okresné kolo v bedmintone 
žiakov a žiačok základných 
škôl. 

Súboje sa odohrali v telocvični 
SOŠ Greinera za účasti detí zo ZŠ J. 
Horáka Banská Štiavnica a ZŠ Štiav-
nické Bane. Víťazmi a postupujúci-
mi do regionálneho kola sa stala v 
kategórii žiakov ZŠ J. Horáka, kto-
rú reprezentovali Július Kotlár s Ri-
chardom Žemberom a v kategórii  
žiačok ZŠ Štiavnické Bane, za ktoré 
nastúpili Ivana Rončáková s Luciou 
Hudecovou. Regionálne kolo sa 
uskutočnilo 24.10.2013 v telocvični 
SOŠ OaS v Žiari nad Hronom. O po-
stup do krajského kola naši chlap-
ci bojovali s družstvom Cirkevnej 
ZŠ  Žiar nad Hronom. Po dvojhrách 
bol stav nerozhodný 1:1 a o víťazo-
vi rozhodovala štvorhra. Chlapci v 
nej zvíťazili po napínavom boji a vý-

bornom výkone oboch hráčov 2:1 
(21:14; 20:22; 21:16) a postúpili do 
krajského kola, ktoré sa bude konať 
v januári 2014 vo Zvolene. Za ZŠ J. 
Horáka nastúpili Július Kotlár s To-
mášom Hanuskom. Dievčatá pod-
ľahli technicky vyspelejším hráč-
kam IV. ZŠ Žiar nad Hronom 0:3, 
ale za svoj výkon si rovnako zaslú-
žia pochvalu a uznanie. 

Najbližším bedmintonovým pod-
ujatím bude Mikulášsky turnaj, kto-
rý sa odohrá 7. decembra v telocvič-
ni SOŠ Greinera. Súťažiť sa bude vo 
dvojhrách a štvorhrách v kategórii 
žiakov a vo štvorhrách a miešaných 
štvorhrách v kategórii dospelých. 
Všetkých priaznivcov tohto športu 
srdečne pozývame.

Miloš Janovský

Úspešní mladí bedmintonisti

Jesenný turnaj 
vo florbale

Centrum voľného času v B. 
Štiavnici v rámci projektu Drie-
ňová mládeži, uskutoční  turnaj 
vo florbale pre vekové kategórie: 
Žiaci I. stupňa – koedukované 
družstvo, žiaci II. stupňa, žiačky 
II. stupňa a mládež vo veku od 
15 – 25 rokov. Turnaj sa uskutoč-
ní dňa 9.11.2013 v ZŠ J. Kollára, 
ul. L. Svobodu 40 (zadný vchod 
do telocvične). Prezentácia druž-
stiev je od 8,30 – 9,00 hod. Hrá 
sa podľa platných pravidiel flor-
balu max. počet hráčov na ihris-
ku 4+1. Súťažné družstvá (max. 
počet 10 hráčov v družstve) sa 
môžu prihlásiť do 5.11.2013 na 
tel.č.: 045/691 16 26. Turnaj 
sa uskutoční za podpory mesta 
B.Štiavnica.

Janka Machilová

Problematika detských ihrísk 
sa pomerne často objavuje 
aj na stránkach Štiavnických 
novín. 

Ich stav a rozvoj je dlhodobo dis-
kutovaný, no až do pomerne ne-
dávnej minulosti nemalo Mesto k 
dispozícii dostatočne kvalitnú od-
bornú dokumentáciu, ktorá by ich 
stav zhodnotila aj z pohľadu plat-
ných technických noriem. 

Aj preto i pre často diskutovanú 
tému financovania obnovy týchto 
plôch si Mestský úrad objednal vy-
pracovanie správy, ktorá by zhod-
notila súčasný stav detských ih-
rísk v meste. Samotná obhliadka zo 
strany Technickej inšpekcie sa ko-
nala 12.9. 2013 a jej výsledky de-
finitívne potvrdili skutočnosť, že 
štiavnické detské ihriská, vybudo-
vané s nadšením a dobrou vôľou 
mnohých dobrovoľníkov na po-
zemkoch Mesta, nespĺňajú viaceré 
normy, čo môže viesť k ohrozeniu 
zdravia detí. Aj keď mesto pravidel-
ne vykonáva kontrolu a priebežnú 
údržbu, hlavným problémom ostá-
va skutočnosť, že súčasné európske 
pravidlá sú v oblasti technického 
riešenia pomerne striktné a akékoľ-
vek budovanie prvkov ihrísk mimo 
certifikovaných firiem je takmer ne-
možné. 

V budúcom roku sa preto vede-
nie mesta pripravuje odštartovať 
zásadnú rekonštrukciu a rozšírenie 
existujúcich detských ihrísk. Pred-
pokladáme, že vzhľadom na finanč-
nú náročnosť pôjde o proces trvajú-
ci viac ako jeden rok. Tieto zmeny 
sú však nevyhnutné preto, aby sme 
neboli nútení detské ihriská úplne 
uzavrieť a nezanikli tak jedny z mála 
bezpečných oáz pre deti v lokalitách 
Drieňová a Križovatka, ktoré si za 
dobu svojej existencie našli množ-

stvo užívateľov a ktoré sú v týchto 
častiach veľmi potrebné. Keďže mo-
mentálne prebieha tvorba rozpočtu 
mesta na rok 2014, o ďalších kro-
koch budeme verejnosť informovať 
až po jeho schválení. 

Ak by tieto riadky čítal ktokoľ-
vek, kto by rád sponzorsky ale-
bo inak podporil finančne náročný 
proces revitalizácie detských ihrísk, 
budeme radi, ak nás bude kontakto-
vať na tel. čísle 045 679 03 62 (Ing. 
Marko). Rastislav Marko

Detské ihriská čakajú zásadné zmeny

Štiavnické detské ihriská potrebujú revitalizáciu foto Peter Sliacky

Štiavničania sa v ťažkej konkurencii nestratili. foto archív Autora
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inzercia

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

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

Predám originálne prerobený  �
3-izbový byt na Ulici mierová. Cena 
45 000,-€, tel.č.: 0948 100 727

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

Predám 2-izbový byt v BŠ, tel.č.:  �
0903 069 735

Prenajmem 2-izbový prerobený,  �
zariadený byt na Križovatke v BŠ, 
nájomné 200,-€ + energie, tel.č.: 
0918 304 969

Dám do prenájmu obchodné  �
priestory na Ul. A. Kmeťa 2, pri 
VÚB banke, tel.č.: 0911 828 382

Vymením veľký 2-izbový byt  �
tehlový (100 m²) za taký istý v 
B.Bystrici, tel.č.: 0908 535 197

Hľadám menší byt alebo dom na  �
prenájom v Banskej Štiavnici. Pre-
ferencia staré mesto, tel.č.: 0918 
152 564 

Pôžičky pre zamestnaných, živ- �
nostníkov, dôchodcov, ženy na 
materskej, tel.č.: 0911 868 121 

Ponúkam hovädzie mäso, roz- �
predám aj balíky 5 a 10 kg, 1 
kg/5,-€, ďalej ponúkam domáce 
klobásy, jaternice, údenú slanin-
ku, tlačenku a ešte veľa dobrôt zo 
zabíjačky, len treba volať na 0919 
220 556

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reali-
ty, tel.č.: 0948 959 697, 0918 561 

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

reality

práca

Spoločnosť SEDAČKY, s.r.o., Tabako- �
vá 1, prijme do zamestnania stolárov. 
Bližšie info: Bohumír Zvrškovec, tel.č.: 
0903 405 900

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

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

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

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

181, e-mail: madar@dobrereality.
sk. 

SAD, Zvolen, pracovisko B.Štiav- �
nica ponúka: predaj motorovej 
nafty, Po-Pi 6:00 -14:00, parkova-
nie pre nákladné autá, autobusy, 
možnosť prenájmu kancelárskych 
a garážových priestorov. Areál je 
monitorovaný kamerovým systé-
mom + strážna služba od 14:00 
do 6:00. Info na tel.č.: 045/681 20 
01, 692 12 45, 0911 010 487

Pôžičky pre všetkých, tel.č.:  �
0948 023 299

Prijímam objednávky na hovä- �
dzinu z domáceho chovu, tel.č.: 
0908 531 348


